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Zadeva: Temeljne pravice oseb afriškega porekla

V državah članicah EU se podatki o etnični pripadnosti in enakosti ne zbirajo sistematično, predvsem 
Agencija EU za temeljne pravice in Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri 
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi pa zaznavata, da so osebe afriškega porekla večkrat 
izpostavljene rasizmu, diskriminaciji in ksenofobiji ter da na splošno nimajo enakega dostopa do 
človekovih in temeljnih pravic in jih ne morejo enakopravno uveljavljati. Kot posamezniki in kot 
skupina imajo vso pravico do zaščite pred temi neenakostmi in do pozitivnih ukrepov za spodbujanje 
polnega in enakega uveljavljanja njihovih pravic. Na ravni EU in ravni držav članic bi bilo treba 
sistematično ukrepati zoper etnično diskriminacijo, rasizem in kazniva dejanja iz sovraštva ter skupaj 
z ustreznimi deležniki razviti učinkovite, pravno dokazane in politične odzive na ta pojav.

Glede tega Parlament sprašuje Evropsko komisijo, kako namerava ukrepati in v kakšnem časovnem 
okviru:

– za razvoj okvira EU za nacionalne strategije za socialno vključevanje in integracijo oseb 
afriškega porekla;

– za spodbujanje držav članic, naj odprejo svoje kolonialne arhive;

– da bi v svoje sedanje programe financiranja in za naslednje večletno obdobje vključila tudi 
problematiko oseb afriškega porekla;

– da bi v okviru ustrezne strukture ustanovila namensko skupino za boj proti afrofobiji, ki bi bila 
pristojna za usklajevanje virov in podporo, tako da bi dejansko pritegnila skupnosti k odzivanju na 
sovražni govor, kazniva dejanja iz sovraštva in vse oblike nasilja zoper osebe afriškega porekla;

– da bi v boju proti afrofobiji na mednarodni ravni tesno sodelovala z mednarodnimi akterji, kot so 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, OZN, Afriška unija in Svet Evrope ter tudi z 
drugimi mednarodnimi partnerji.
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