EUROPOS KOMISIJA KOVAI SU RASIZMU IR NETOLERANCIJA (ECRI)
KOVA SU NETOLERANCIJA IR DISKRIMINACIJA
PRIEŠ MUSULMONUS
Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija
(ECRI) bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 5
Pagrindinės temos
„Dėl užsitęsusio konflikto Artimuosiuose Rytuose, krizės lygį pasiekusios migracijos ir vienas po kito
vykstančių teroristinių išpuolių Europoje, islamą imta klaidingai tapatinti su terorizmu. Europoje dėl
to kilo islamofobijos banga, o mažumą sudarančios musulmonių bendruomenės ėmė susidurti su kaip
niekad didele rizika būti diskriminuojamoms.
Vyriausybės yra įpareigotos užtikrinti religijos laisvę ir garantuoti, kad visų tikėjimų išpažinėjai
galėtų gyventi ir klestėti savo visuomenėse, nesibaimindami, jog bus netoleruojami ar
diskriminuojami.
ECRI gairės dėl kovos su musulmonų netolerancija ir diskriminacija siūlo vyriausybėms praktines
rekomendacijas, kurios gerina informuotumą ir skatina toleranciją.“
PAGRINDINĖS NUOSTATOS
Vyriausybės privalo apsaugoti musulmonų bendruomenės narius nuo diskriminacijos ir
netolerancijos:
- įvertinti netolerancijos ir diskriminacijos prieš musulmonus lygį;
- užtikrinti galimybę išpažinti religiją visose viešojo gyvenimo srityse; ir
- kovoti su priešiškais stereotipais, visus islamą išpažįstančius asmenis įvardijančiais
ekstremistais.
ATRINKTOS REKOMENDACIJOS
1. Įvertinti problemos mastą, atkreipiant ypatingą dėmesį į musulmonių moterų patirtį.
- išnagrinėti, ar musulmonai kenčia socialinę atskirtį dėl religinės diskriminacijos, ir
konsultuojantis su vietos bendruomenėmis, parengti politikos priemones tokiai atskirčiai
spręsti.
- musulmonės gali būti ypač pažeidžiamos, nes patiria daugialypę diskriminaciją dėl lyties,
religijos bei etninės kilmės. Dėl šios priežasties vyriausybės turėtų kreipti ypatingą
dėmesį į šių moterų padėtį.

http://www.coe.int/ecri

2. Užtikrinti, kad musulmonams būtų suteikta teisė ir galimybės išpažinti bei praktikuoti
savo religiją visose viešojo gyvenimo srityse.
- užtikrinti, kad viešosios institucijos priimtų nuostatas, reglamentuojančias
musulmonų ir kitų religijų išpažintojų kasdienę praktiką bei poreikius.
- kovoti su religine diskriminacija švietimo ir darbo rinkos srityse, o taip pat mokyklose
ir darbo vietose.
- užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias religinės diskriminacijos skatinimui mokyklose,
kuriose gali būti klaidingai aiškinama apie islamo religiją.
- taikyti tinkamas sankcijas diskriminacijos dėl religijos atvejais.
- panaikinti nepagrįstai taikomas kliūtis mečetėms statyti ir kapinėms įrengti.
3. Atskirti islamą nuo smurtinio ekstremizmo.
- skatinti žiniasklaidos ir reklamos priemonių diskusijas apie jų atsakomybę dėl
tolesnio išankstinių nuostatų ir vienpusiškos informacijos apie islamą ir musulmonų
bendruomenes skatinimo.
ECRI NAUDINGOS NUORODOS
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 5:
Kova su netolerancija ir diskriminacija prieš musulmonus
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N5/Recommendati
on_5_en.asp
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 15:
Kova su neapykantos kalba
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/Recommendat
ion_15_en.asp
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 8:
Kova su rasizmu ir terorizmu
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N8/Recommendati
on_8_en.asp
FAKTAI IR IŠVADOS
„Diskusijų dėl vieningo požiūrio į migraciją visoje Europos Sąjungoje (ES) kontekste išryškėjo ES
šalių narių nuomonių skirtumai. Kai kurių šalių vyriausybės atvirai konstatavo, jog į šalį priimtų
nedidelį kiekį pabėgėlių, kurie būtų krikščionys, bet ne musulmonai. Tokia atvira diskriminacija
religiniu pagrindu sustiprina islamofobijos plitimą kontinente.“ ECRI metinė ataskaita, 2015.
„Europos Tarybos šalyse narėse, kuriose islamą išpažįsta gyventojų mažuma, musulmonų moterys
dažnai tampa stereotipų aukomis, nes pasitelkiama jų religiniais įsitikinimais, kaip vieninteliu
aspektu, apibrėžiančiu jų tapatybę... Politinių diskusijų ir musulmonių moterių klausimą liečiančių
įstatymų leidybos srityse labai dažnai dėmesys kreipiamas į moterų aprangą – rišamas skareles ar
dėvimus šydus, vietoj tokių klausimų, kaip nediskriminavimas bei lygios galimybės.“ Daugialypė
musulmonių moterų diskriminacija Europoje: lygioms galimybėms, Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos rezoliucija 1887 (2012).
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