
1997. június 2. 
A Tanács rendeletet fogad el 

a Rasszizmus és 

Idegengyűlölet Európai 

Megfigyelőközpontjának 

létrehozásáról 
 

___A megkülönböztetés elleni fellépés, a 

származás alapú negatív diszkrimináció 

kiküszöbölése, a befogadás, az elfogadás 

és a békés egymás mellett élés az 1990-es 

évektől egyre jobban az Európai Unió 

szívügyévé vált. A rasszizmus, a 

xenofóbia és az idegengyűlölet valamint 

az antiszemitizmus mélyen befolyásolta 

a 20. századi világpolitikát, az európai 

történelemre is nagy hatást tett és 



politikai, társadalmi és gazdasági 

károkat is okozott. A történelemből 

tanulva az 1990-es években az Európai 

Unió számos olyan rendelkezést fogadott 

el, amellyel a múlt megismétlését 

próbálták megakadályozni. 

___1993-ban az EP egy javaslatot készített 

elő, és ez alkalommal a Parlament 

felszólította az Európai Bizottságot egy 

adatbank és egy rendszer létrehozásáról, 

amelyen keresztül követni és figyelni 

lehet a rasszizmushoz, az 

antiszemitizmushoz és az 

idegengyűlölethez köthető 

tevékenységeket és eseményeket. 

___A kérvény hatására 1995 óta egyre 

jelentősebbé váltak az intézményeken 

belül a rasszizmus elleni tevékenységek 

és lépések, és a fellépésnek végül számos 

következménye lett. 1995-ben egy újabb 

javaslatként szerepelt „a népek közötti 

harmónia európai évének” megtartása, 



amelyből kiindulva a Bizottság azt 

javasolta a Parlamentnek, hogy az 1997-

es évet nyilvánítsák „a rasszizmus 

elleni európai évnek”. 

___Az 1993-as ötletekből kiindulva 1996-

ban a Bizottság javasolta, hogy hozzák 

létre a Rasszizmus elleni Európai 

Megfigyelőközpontot. 

___A Megfigyelőközpont tulajdonképpen 

azt a célt szolgálta, hogy objektív, 

hiteles, összehasonlítható adatokkal 

lássa el az európai intézményeket és a 

tagállamokat a rasszizmusról, a 

fajgyűlöletről és az 

antiszemitizmusról. A 

Megfigyelőközpont szerepe nem aktív és 

nem a tettlegességen alapszik, hanem 

egyszerűen az adatgyűjtésre 

specializálódik és minden az EK 

hatáskörébe tartozó intézményről 

szolgáltat tényeket és információkat. 

Megfigyelési területe lehet oktatási  



 

 

 

intézmény, de a foglalkoztatás 

területére is fókuszálhat. Nézőpontjából 

és hatásköréből kifolyólag nem 

feltétlenül foglalkozik az EK-szerződés 

hatályán kívül eső területekhez tartozó 

intézményekkel, mint például a 

rendészet, vagy a büntetőjog. 

___Az Európai Tanács 1997. június 2-án 

fogadott el egy rendeletet a Rasszizmus 

és Idegengyűlölet Európai 

Megfigyelőközpontjának létrehozásáról 

és működéséről. 

 

 

 

 

 



 

Forrás 
 

https://www.eurofound.europa.eu/observa

tories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/european-

monitoring-centre-on-racism-

and-xenophobia 

 

 

http://aei.pitt.edu/13850/1/sec_(97)_882_f

inal.pdf 

 

 

https://publications.parliament.uk/pa/c

m199697/cmselect/cmeuleg/036xv/el1504.

htm 
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https://www.migpolgroup.com/_old/wp-

content/uploads/2016/10/104.Campaignin

gAgainstRacismandXenophobia-

fromaLegislativePerspectiveatEuropean

Level_EN_11.99.pdf 

 

 

 

https://www.equalrightstrust.org/ertdoc

umentbank/EU%20Anti-

Disc%20Policy%20Working%20Paper.pdf 
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