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Dwa nowe raporty FRA wskazują, że przestępstwa z nienawiści są w UE rzeczywistością 

 

Przestępstwa z nienawiści są codziennością w całej Unii Europejskiej (UE), co potwierdzają dwa 

nowe raporty Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Przemoc i przestępstwa 

motywowane rasizmem, ksenofobią, nietolerancją religijną, czyjąś niepełnosprawnością, 

orientacją seksualną bądź tożsamością płciową są przykładami przestępstw z nienawiści, które 

szkodzą nie tylko tym, w których są wymierzone, ale uderzają również w sam rdzeń zobowiązań 

UE na rzecz demokracji i podstawowych praw równości i niedyskryminacji. 

 

Aby zwalczać przestępstwa z nienawiści, UE i jej państwa członkowskie muszą uwidocznić te 

przestępstwa bardziej nagłaśniać i pociągać ich sprawców do odpowiedzialności. Potrzebna jest 

większa wola polityczna ze strony decydentów do przeciwdziałania szerzącym się do niektórych grup 

uprzedzeniom oraz do czynienia zadość poniesionym krzywdom. Trzeba zachęcać ofiary i świadków 

do zgłaszania takich przestępstw, a na poziomie UE i poziomie krajowym należy wprowadzić akty 

prawne zobowiązujące państwa członkowskie do gromadzenia i publikowania danych dotyczących 

przestępstw z nienawiści. Służyłoby to uznawaniu ofiar przestępstw z nienawiści, zgodnie z 

wymogami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aby skuteczniej 

pociągnąć sprawców do odpowiedzialności, ustawodawcy powinni również rozważyć podniesienie 

kar za przestępstwa z nienawiści w celu podkreślenia wagi tychże przestępstw. ; Sądy wydające 

wyroki powinny natomiast publicznie odnosić się do motywacji wynikających z uprzedzeń, nie 

pozostawiając wątpliwości, iż prowadzą one do surowszych wyroków. 

 

„Przestępstwa z nienawiści tworzą mentalność typu „my i oni”, która czyni ogromną szkodę 

psychologiczną” – stwierdza Morten Kjaerum, dyrektor FRA. „Podważają podstawowe 

demokratyczne zasady równości i niedyskryminacji. W konsekwencji przestępstwa z nienawiści 

wyrządzają szkodę nie tylko ofierze, ale także innym osobom należącym to tej samej grupy (z których 

wiele jest przerażonych faktem, że staną się kolejnym celem) oraz społeczeństwu jako całości. Aby 

temu przeciwdziałać, UE i jej państwa członkowskie muszą dopilnować, aby takie przestępstwa były 

nagłaśniane oraz aby przestępcy byli pociągani do odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządzili”. 

  

Nowy raport FRA zatytułowany „Nagłaśnianie przestępstw z nienawiści w Unii Europejskiej: 

uznanie praw ofiar” (ang. „Making hate crime visible in the European Union: acknowledging 

victims’ rights”) ujmujeprzestępstwa z nienawiści w optyce prawpodstawowych oraz przedstawia 

analizę porównawczą mechanizmów gromadzenia oficjalnych danych na temat przestępstw z 

nienawiści popełnianych w państwach członkowskich UE. W raporcie wskazuje się na wyzwania 

związane z rejestrowaniem przestępstw z nienawiści i analizuje, w jaki sposób zakres gromadzenia 

oficjalnych danych można poszerzyć, tak, by państwa członkowskie mogły wypełnieniać 

zobowiązania wobec ofiar przestępstw z nienawiści. 

 

Raport drugi, pod tytułem „Kluczowe dane EU-MIDIS 6: Mniejszości ofiarami przestępstw” (ang. 

„EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime”), przedstawia dane na temat 

doświadczeń respondentów w zakresie wiktymizacji związanej z pięcioma rodzajami przestępstw, 

począwszy od kradzieży po prześladowania. Jedna część raportu jest szczegółowo poświęcona 



   
 
 
mniejszościom jako ofiarom przestępczości motywowanej względami rasistowskimi. W 

sprawozdaniu pokazano, że co czwarta osoba (24%) z grupy 23 500 respondentów badania EU-

MIDIS – pierwszego badania na skalę UE, które szczegółowo bada, w jaki sposób same grupy 

mniejszości etnicznych i imigrantów postrzegają przestępczość motywowaną względami 

rasistowskimi bądź etnicznymi – odpowiedziała, że padła ofiarą przestępczości przynajmniej raz w 

ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Średnio 18% wszystkich Romów i 18% wszystkich 

respondentów pochodzących z Afryki subsaharyjskiej stwierdziło, że doświadczyło przynajmniej 

jednego przestępstwa motywowanego względami rasistowskimi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

  



   
 
 
Napady, groźby lub prześladowania postrzegane jako motywowane względami rasistowskimi, 

których ofiarami padli członkowie grup mniejszości etnicznych lub imigrantów (źródło: FRA – 

EU-MIDIS) 

 
Aggregate groups: grupy zagregowane 

 

Ofiary i świadkowie przestępstw z nienawiści niechętnie je zgłaszają, czy to organom ścigania, 

wymiarowi sprawiedliwości, organizacjom pozarządowym czy też grupom wsparcia ofiar. W 

konsekwencji ofiary często nie są w stanie lub nie mają ochoty dochodzić zadośćuczynienia od 

sprawców, co skutkuje tym, że wiele przestępstw pozostaje niezgłoszonych i nieściganych, a tym 

samym niewidocznych. 

 

Odsetek napadów, gróźb lub prześladowań niezgłoszonych przez grupę mniejszości i imigrantów w 

27 państwach członkowskich UE (źródło: FRA – EU-MIDIS) 
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„UNagłaśnianie przestępstw z nienawiści w Unii Europejskiej: uznanie praw ofiar” 

„Kluczowe Dane EU-MIDIS 6: Mniejszości ofiarami przestępstw” 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources  

 

 

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny: 

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Uwagi dla redaktorów: 

 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
mailto:media@fra.europa.eu


   
 
 

 Zadaniem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest doradzanie unijnym i 

krajowych decydentom, w oparciu o zebrane dane. W ten sposob Agencja  przyczynia się do 

tego, aby debaty i polityki dotyczące praw podstawowych opierały się na większej wiedzy i 

były lepiej ukierunkowane. 

 

 Działalność FRA w dziedzinie przestępstw z nienawiści stanowi uzupełnienie działalności 

Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które sporządza coroczną aktualizację 

zdarzeń związanych z przestępstwami z nienawiści i udziela praktycznych wskazówek, aby 

wspierać zaangażowane państwa we wprowadzaniu ustawodawstwa przeciwko 

przestępstwom z nienawiści oraz w przeciwdziałaniu tym przestępstwom. 


