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Príloha  č.  1  :  Správa  Agentúry  Európskej  únie  pre  základné 
práva 20101

EU-Midis  predstavuje  prvý  celoeurópsky  prieskum2 o  skúsenostiach  imigrantov 

a príslušníkov národnostných menšín o pociťovanej  miere diskriminácie v bežnom živote. 

Prieskum sa venuje otázkam vnímania diskriminácie na základe rodu, sexuálnej orientácie, 

vierovyznania, veku, etnickej príslušnosti a ďalších dikriminačných dôvodov.   I keď bol 

prieskum  prvorado  zameraný  na  diskrimináciu  na  základe  jedného  dôvodu,  niektoré 

dôležité  závery vyplynuli  aj  pre  viacnásobnú diskrimináciu,  či  už v podobe znásobenej 

alebo prelínajúcej sa diskriminácie. 

Závery vyplývajúce z prieskumu by sa dali zhrnúť nasledne: prvý graf porovnáva 

vnímanie  miery  diskriminácie  podľa  špeciálneho  Eurobarometru  296,  teda  mieru 

pociťovaného  nerovného  zaobchádzania  podľa  väčšinovej  populácie  a  EU-Midis 

menšinovým obyvateľstvom. 

Graf č. 1

Zdroj: Data in Focus Report Mutiple Discrimination

Napriek tomu, že v skutočnosti je väčšinová populácia menej náchylná pociťovať 

1 Data in Focus Report Mutiple Discrimination, European Union Minorities and Discrimination Survay. 
2 Celkovo sa výskumu zúčastnilo 23 500 imigrantov a príslušníkov národnostných menšín a ďalších 5000 

príslušníkov väčšinovej populácie z 27 členských štátov Európskej únie počas roku 2008.
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diskrimináciu na základe viac než jedného dôvodu, t.j. je menej vystavená viacnásobnej 

diskriminácii, podľa prieskumu ju vníma rozšírenejšie v prípade všetkých šiestich dôvodov. 

Vysvetliť  by  sa  to  dalo  tým,  že  väčšinová  populácia  má  určité  predstavy  o  možnosti 

diskriminácie, vníma ju ako reálny jav v spoločnoti, avšak ju 'nadhodnocuje' v dôsledku jej 

skutočnej absencie v ich živote.

Graf č. 2

Zdroj: Data in Focus Report Mutiple Discrimination 

Druhý  graf  zobrazuje  výsledok  vnímanej  miery  diskriminácie  podľa  výsledkov 

prieskumu  EU-Midis  a  Eurobarometra.   Poukazuje  na  skutočnosť,  že  príslušníci 

menšinových  a  etnických  skupín  častejšie  pociťujú  viacnásobnú  diskrimináciu  než 

väčšinové obyvateľstvo, v pomere 14% ku 3%.

Príslušníci  tzv.  viditeľných  menšín,  tj.  osoby,  ktoré  vypadajú  výrazne  odlišne 

od väčšinovej populácie,  sú viac vystavení riziku znevýhodnenia v spoločnosti.  Graf  č.3 

znázorňuje  jednotlivé  ohrozené  skupiny,  z  ktorých  na  prvých  troch  miestach  sú  práve 

príslušníci  takýchto  viditeľných  menšín.   V  súvislosti  s  konceptom  viacnásobnej 
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diskriminácie  prieskum  ukázal,  že  sú  to  najčastejšie  diskriminačné  dôvody  etnická 

príslušnosť a prisťahovalecký pôvod (93%), vierovyznanie a náboženské vyznanie (64%), 

rod (34%) a vek (29%). 

Graf č. 3

 Zdroj: Data in Focus Report Mutiple Discrimination 

Posledný  graf  znázorňuje  jednotlivé  diskriminačné  dôvody  a  ich  vnímanie 

na rodovej závislosti.  Pochopiteľne sociálno - ekonomická situácia, predovšetkým výška 

príjmu a pracovné postavenie respondenta výrazným, spôsobom ovplyvňujú pociťovanú 

mieru  nerovného  zaobchádzania.  46%  respondentov,  ktorí  sú  obeťami  viacnásobnej 

diskriminácie, majú výrazne nízke príjmy. 

Graf č. 4

  Zdroj: Data in Focus Report Mutiple Discrimination
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Záver  prieskumu  by  sa  dal  zhrnúť  tak,  že  prieskum  jednoznačne  ukázal 

na prítomnost 'viacnásobnosti' v spoločnosti, na skutočnosť, že určité skupiny sú vystavené 

viacnásobnej  diskriminácii vo  väčšej  miere.   Sú  to  predovšetkým  skupiny,  ktoré  sa 

viditeľne odlišujú od väčšinovej populácie a práve oni čelia diskriminácii intenzívnejšie 

na základe viacerých diskriminačných dôvodov.  Cieľom legislatívnych a rozhodovacích 

činností  by  malo  byť  rozpoznanie  týchto  ohrozených  skupín,  ktoré  potrebujú  zvýšenú 

ochranu  a  podporu  a  na  základe  týchto  odlišností  diverzifikovať  poskytovanú  pomoc. 

Vyzvyhuje  potrebu  zhromažďovať  informácie  a  analyzovať  data   o  'viacnásobnosti' 

v spoločnosti, aby mohli poslúžiť ako dôkazy o existencii fenoménu.  Výsledkom priekumu 

je  teda  jednoznačné  doporučenie  prijať  jednotnú  definíciu  a  adekvátnu  právnu  úpravu 

konceptu viacnásobnej diskriminácie.
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