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Forord 
Anastasia Crickley, formand for EUMC’s bestyrelse

Beate Winkler, direktør for EUMC

Igen i 2006 understregede begivenhederne, at Europas samfund og ledere 

skal styrke indsatsen for at bekæmpe ulighed, racistisk motiveret kriminalitet og 

social udelukkelse af ugunstigt stillede medlemmer af samfundet. 2006 har været 

et meget travlt år for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Frem-

medhad (EUMC). EUMC’s arbejdsområder var i 2006 dataindsamling, forskning, 

kommunikations- og samarbejdsaktiviteter med det sigte at udvikle politikker og 

praksis mod racisme.

I slutningen af 2006 blev der truff et en vigtig beslutning, ikke kun for 

EUMC, men mere generelt for beskyttelsen og styrkelsen af de grundlæggende ret-

tigheder i EU. I december vedtog EU’s Ministerråd (retlige og indre anliggender) at 

udvide EUMC’s mandat og omdanne det til Det Europæiske Agentur for Grundlæg-

gende Rettigheder. Denne udvikling afspejler politikernes øgede bevidsthed om, at 

god dataindsamling om grundlæggende rettigheder er en vigtig forudsætning for 

udviklingen af eff ektive politikker og foranstaltninger. Udvidelsen af EUMC’s data-

indsamling og analysearbejde, så det omfatter andet og mere end racismeområdet, 

vil tilvejebringe nye, konsoliderede oplysninger om andre kritiske områder inden for 

menneskerettighederne. 

Anastasia Crickley 
Formand for EUMC’s bestyrelse

 

Beate Winkler 
Direktør for EUMC
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EUMC’s omdannelse er også en lejlighed til at overveje og gøre status 

over observationscentrets hidtidige aktiviteter, hvis resultater igen i 2006 dannede 

baggrund for fastlæggelsen af politikker mod racisme. EUMC har bidraget til at øge 

kendskabet til diskrimination og fremmedhad i EU’s medlemsstater. EUMC’s rap-

porter har gjort det muligt at sammenligne situationen i forskellige EU-lande og af-

dækket mangeårige tendenser i disse lande. EUMC’s konklusioner og udtalelser fra 

disse rapporter er blevet udnyttet i EU’s politiske processer og anvendt af Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Civilsamfundet har kunnet bruge EUMC’s 

resultater til at belyse eksempler på ulighed og tilskynde de relevante interessenter 

til at reagere på dem. 

Som noget særligt har EUMC også fokuseret på de positive eksempler 

og beskrevet praktiske løsninger på mange af de problemer, der ofte betragtes som 

uløselige. Ved at bringe eksisterende god praksis frem i lyset har EUMC søgt at  vise 

EU’s politikere, at ikke-diskriminationspolitikker og - foranstaltninger ikke kun er 

ønskelige og et krav i EU’s direktiver, men at de kan fungere og bibringe samfundet 

som helhed mange fordele. 

Europas store udfordring for fremtiden bliver at skabe et samfund for alle 

på grundlag af respekt for og tilslutning til grundlæggende rettigheder, mangfoldig-

hed og lighed. Det er vores faste overbevisning, at det nye Europæiske Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder kan fortsætte og intensivere sin støtte til et Europa, 

som vi alle kan deltage i på lige fod og være stolte af. 

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at rette en tak til EUMC’s besty-

relse og medarbejdere for deres stærke engagement og vigtige arbejde.

 Anastasia Crickley Beate Winkler

 Formand for bestyrelsen Direktør for EUMC
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Oversigt over EUMC‘s opgaver
Agenturets opgaver

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) 

er et af Den Europæiske Unions (EU’s) agenturer,1 hvis opgave er at indsamle objek-

tive, pålidelige og sammenlignelige data og forske i racisme, fremmedhad og der-

med relaterede fænomener i EU’s medlemsstater. EUMC’s indsamling og analyse af 

data gør det lettere for EU at udforme politikker og praksis, skride ind gennem na-

tionale og europæiske mekanismer og samarbejde med relevante interessenter om 

at håndtere racismen i EU. EUMC har med henblik på at indsamle relevante data 

og oplysninger i hele EU etableret det europæiske informationsnet for racisme og 

fremmedhad, RAXEN-nettet, der består af partnerorganisationer i hver EU-med-

lemsstat. EUMC’s hovedsæde ligger i Wien, Østrig.

Fastlæggelse og udvikling af strategiske indsatsområder

Bestyrelsen fastlægger EUMC’s mål og strategi og vedtager EUMC’s år-

lige arbejdsprogram. Den godkender også EUMC’s budget, udnævner direktøren 

og vedtager årsberetningen. I 2006 afholdt bestyrelsen tre møder. EUMC’s arbejde 

overvåges af forretningsudvalget. Forretningsudvalget afholdt syv møder i 2006.2 

EUMC’s arbejdsområder var i 2006 dataindsamling, forskning samt kommunikati-

ons- og samarbejdsaktiviteter med den målsætning at udvikle politikker og praksis 

mod racisme.

Finansiering af EUMC’s arbejde

EUMC fi nansieres af Den Europæiske Union. Åbenhed og ansvarlighed er 

derfor af største betydning for EUMC. I 2006 var EUMC’s budget 8,9 mio. EUR.3

Arbejde hos EUMC

EUMC’s personale bestod i 2006 af 37 fastansatte medarbejdere, som 

arbejdede i ledelsen og tre selvstændige enheder: forskning og dataindsamling, 

eksterne anliggender og kommunikation samt administration. EUMC’s medarbej-

dere kommer fra hele EU. Observationscentret ledes af en direktør, der udnævntes 

af bestyrelsen og er ansvarlig for udarbejdelsen og gennemførelsen af observations-

centrets årlige aktivitetsprogram samt for den daglige administration.4 I 2006 tilbød 

EUMC for første gang også nyuddannede et praktikophold for at give dem erfaring 

med racismebekæmpelse.5

1 EUMC er oprettet i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 (EFT L 151 af 10. juni 1997) 

som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1652/2003 af 18. juni 2003

2 En liste over medlemmerne af bestyrelsen og forretningsudvalget fi ndes i bilag A

3 Yderligere oplysninger fi ndes i bilag B

4 Yderligere oplysninger fi ndes i bilag A

5 EUMC’s organisationsplan fi ndes i bilag A
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Forståelse af racismens omfang
Siden oprettelsen har EUMC søgt at styrke EU’s viden om racisme, frem-

medhad og antisemitisme og disse fænomeners omfang og udtryksformer. Det er 

hovedsagelig sket ved at forbedre mængden og kvaliteten af data og oplysninger i 

EU og dermed eff ektivisere den politiske proces. Disse data og oplysninger danner 

grundlag for en stor del af observationscentrets sammenlignende forskning og ana-

lyse. Data og oplysninger indgår i den mængde data, der er tilgængelig på interna-

tionalt plan, og er dermed en hjælp på internationalt plan og for organisationer i og 

uden for EU. EUMC har gradvist indhentet data og oplysninger, som ikke tidligere 

har været tilgængelige på europæisk plan og i nogle tilfælde heller ikke på nationalt 

plan. Som det fremgår af de øvrige kapitler i beretningen, har de data og oplysninger, 

som EUMC har indsamlet, og observationscentrets metoder, påvirket udviklingen 

af andre internationale organisationers dataindsamling og bidraget til at få fastlagt 

normer for dataindsamling på nationalt og internationalt plan. EUMC fortsatte sit 

arbejde med at forbedre retningslinjerne for dataindsamling og øge politikernes 

kendskab til observationscentrets resultater. Som det vil fremgå af nedenstående 

oplysninger, har EUMC i 2006 været aktivt på mange forskellige områder; det har 

indsamlet data om racistisk motiveret diskrimination, bl.a. inden for beskæftigel-

ses-, uddannelses- og boligområdet, overvåget udviklingen inden for lovgivningen 

og gjort status over situationen med hensyn til racistisk motiveret kriminalitet og 

vold. Observationscentrets arbejde her dermed givet EU en sammenlignende over-

sigt over og analyse af racismen i EU.

Data- og informationsindsamling gennem de nationale 
knudepunkter i det europæiske informationsnet for racisme 
og fremmedhad (RAXEN)

I 2000 oprettede EUMC det europæiske informationsnet for racisme og 

fremmedhad (RAXEN). Det er et netværk bestående af nationale knudepunkter i 

alle EU’s medlemsstater, som har indgået en kontrakt med EUMC om at indsamle 

data og information om situationen med hensyn til racisme, fremmedhad og into-

lerance. Det drejer sig især om data om diskrimination på grund af race og etnisk 

oprindelse på beskæftigelses-, uddannelses- og boligområdet. RAXEN rapporterer 

også om udviklingen inden for lovgivningen mod diskrimination og indsamler of-

fi cielle og uoffi  cielle data om racistisk motiveret vold og kriminalitet med særligt fo-

kus på antisemitisme og islamofobi. RAXEN-rapporterne belyser også god praksis 

og positive eksempler fra myndigheder og det civile samfund.

Oversigt over EUMC‘s opgaver
F O R S T Å E L S E  A F  R A C I S M E N S  O M F A N G
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RAXEN-aktiviteter i 2006

Medlemmerne af RAXEN-nettet har regelmæssigt bidraget til EUMC 

med en lang række forskellige rapporteringsværktøjer:

• RAXEN-nyhedsbreve, der udkommer hver anden måned og indeholder artikler 

om den politiske udvikling, vigtige undersøgelser og forskningsarbejder, statistik 

og anden information, der danner baggrund for EUMC’s nyhedsbrev og også 

bruges til at ajourføre EUMC’s InfoBase

• En undersøgelse af tendenser og udviklingen i bekæmpelsen af race-/etnisk dis-

krimination og fremme af lige muligheder i perioden 2000–2005 gav de nød-

vendige baggrundsoplysninger for EUMC’s sammenlignende rapport om dette 

emne

• Den årlige hovedrapport om dataindsamling blev brugt som grundlag for EUMC’s 

årsberetning om racisme og fremmedhad i EU og til at ajourføre EUMC’s In-

foBase. De nationale rapporter fokuserede i år på indvirkningen af direktivet om 

racelighed.

• Desuden udgav observationscentret en kort rapport om retssager om racedis-

krimination og diskrimination på grund af etnisk oprindelse. Dette materiale vil 

blive off entliggjort i EUMC’s InfoBase. En anden rapport handlede om bevidst-

gørelsesaktiviteter med fokus på især projekter, der skal øge indvandrernes del-

tagelse i samfundslivet på grundlag af mangfoldighed og lighed. Resultaterne vil 

blive fremlagt i 2007, der er Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle, i 

form af et kompendium med udvalgte eksempler på god praksis fra EUMC’s In-

foBase.

Der blev afholdt to møder i 2006 med de nationale RAXEN-knudepunk-

ter. Hovedformålet med møderne var at drøfte spørgsmål i forbindelse med da-

taindsamling, men også at udveksle information om den aktuelle situation i EU’s 

medlemsstater og udviklingen på nationalt plan og i EU med hensyn til antidiskri-

minationslovgivning og -aktiviteter. På møderne har forfatterne bag EUMC’s årsbe-

retning mulighed for at diskutere rapporternes indhold og form med de nationale 

knudepunkter og udveksle erfaringer med hensyn til dataindsamling og -analyse.

I begyndelsen af 2006 blev der lagt sidste hånd på en omfattende revision 

af EUMC’s dataindsamlingssystem, og resultatet blev forelagt EUMC’s bestyrelse 

i marts. De vigtigste henstillinger fra revisionen blev indarbejdet i vilkårene og de 

tekniske specifi kationer for det internationale udbud vedrørende RAXEN.
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Opbygning af tiltrædelses- og kandidatlandenes 
dataindsamlingskapacitet

EUMC deltager i mange forskellige projekter, der skal øge organisatio-

nernes kapacitet til at indsamle data om racisme i tiltrædelses- og kandidatlandene. 

EUMC’s bidrag hertil i 2006 var bl.a. tre nøgleprojekter, som blev fi nansieret af GD 

Udvidelse:

• I 2003-04 PHARE-RAXEN med deltagelse af de daværende tiltrædelseslande i 

Central- og Østeuropa

• I 2005-06 RAXEN_BR med deltagelse af de daværende tiltrædelseslande Rumæ-

nien og Bulgarien

• I 2006-07 RAXEN_CT med deltagelse af kandidatlandene Kroatien og Tyrkiet.

Disse projekter har to formål: Dels at lære de nationale organisationer 

RAXEN-netstrukturen at kende, så de lærer og får erfaring med at indsamle data 

og rapportere om emner som racisme, fremmedhad og intolerance. Dels at videre-

udvikle civilsamfundsorganisationernes kapacitet gennem bevidstgørelse, uddan-

nelsesaktiviteter og kapacitetsopbygning for at skabe en bedre forståelse for EU’s 

politikker om diskrimination på grund af race og etnisk oprindelse. I 2006 deltog 

de udvalgte organisationer fra Bulgarien, Rumænien, Kroatien og Tyrkiet i uddan-

nelseskurser og indsamlede data og oplysninger på grundlag af de fælles RAXEN-

retningslinjer, som indgår i rapporter om situationen i deres lande. Desuden blev 

der afholdt et internationalt seminar i september 2006 i Sofi a om dataindsamling 

og politiets indsats over for mindretal. I arrangementet deltog repræsentanter for 

myndigheder og politi samt organisationer fra civilsamfundet. Et andet internatio-

nalt seminar fandt sted i oktober 2006 i Bukarest om indsamling af data og oplys-

ninger og gennemførelsen i national lovgivning af direktivet om racelighed. I begge 

arrangementerne deltog repræsentanter for myndigheder og politi samt organisa-

tioner fra civilsamfundet.

Dokumentationsressourcer til off entligheden

EUMC’s opgave er ikke kun at udarbejde rapporter om og undersøgelser 

af racisme og intolerance, men også vederlagsfrit at stille dokumentationsressour-

cer til off entlighedens rådighed. Efter to års forberedelser indviede EUMC i 2006 en 

onlinedatabase, ‘EUMC InfoBase’, med central baggrundsviden og information om 

hver af de 27 EU-medlemsstater med hensyn til racisme, fremmedhad og intoleran-

ce. Samtidig er EUMC i færd med sammen med organisationer som OSCE/ODIHR 

og Europarådet at udvikle en emneinddelt tesaurus.

Oversigt over EUMC‘s opgaver
F O R S T Å E L S E  A F  R A C I S M E N S  O M F A N G
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Forskning og analyse

Dataindsamlingen gennem RAXEN-nettet har understreget den store 

mangel på direkte sammenlignelige data. For at forbedre sammenligneligheden og 

indsamle sekundære data via RAXEN-nettet har EUMC iværksat forskellige forsk-

ningsprojekter, som skal resultere i originale, sammenlignelige data om racisme og 

diskrimination.

I 2006 blev der udgivet fl ere forskningsrapporter, som var baseret på in-

formation fra både RAXEN og primær forskning. Disse rapporter gjorde det muligt 

at foretage sammenligninger mellem aktiviteter i forskellige medlemsstater.

I 2006 blev den femte i rækken af sammenlignende rapporter, nemlig rap-

porten om boligforhold, off entliggjort. Rapporten, der har titlen “Migrants, Mi-

norities and Housing”, er baseret på information fra de nationale RAXEN-knude-

punkter i 15 medlemsstater. Den viser, at der i alle de 15 EU-lande fi ndes samme 

mekanismer, som stiller indvandrere og mindretal ugunstigt og diskriminerer dem, 

f.eks. at boligansøgere afvises på grund af hudfarve, at indvandrere og mindretal 

skal opfylde strengere krav for at få adgang til off entlige lejeboliger, og der er endog 

eksempler på, at mindretal har været udsat for fysiske overfald for at hindre dem 

i at fl ytte ind i bestemte boligområder. Rapporten dokumenterer eksempler på, at 

nogle off entlige myndigheder ikke behandler sager vedrørende diskrimination, men 

afdækker også, at der er fl ere og fl ere eksempler på god praksis i myndighedernes 

bekæmpelse af diskrimination i den off entlige sektor.

Rapporten “Roma and Travellers in Public Education”, der også er baseret 

på data fra RAXEN, indeholder dokumentation for, at romabørn og børn af om-

rejsende forældre udsættes for direkte, systematisk diskrimination og udelukkelse 

fra uddannelse i EU’s medlemsstater. Den viser også, at der generelt ikke fi ndes 

ajourførte offi  cielle data om romaers og omrejsende gruppers deltagelse i uddan-

nelsessystemet.

Et eksempel på et projekt, der er baseret på primærforskning, er pilotun-

dersøgelsen “Migrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the EU”. Den 

var baseret på data fra nationale undersøgelser for perioden 2002-2005 fra Belgien, 

Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Neder-

landene, Østrig, Portugal og Det Forenede Kongerige. I alt besvarede over 11 000 

respondenter med indvandrerbaggrund forskellige spørgsmål om deres erfaringer 

med diskrimination. Undersøgelsen viser, at et særdeles stort antal indvandrere i 

alle 12 lande subjektivt har oplevet at være udsat for diskrimination i dagligdagen. 

Denne undersøgelse har gjort det muligt for EUMC at systematisere dataindsamlin-

gen om diskrimination af etniske mindretal, og den viser, at forskningen fremover 

bør være baseret på en fælles tilgang, som skal følges samtidigt i deltagerlandene for 

at sikre en høj grad af sammenlignelighed af det endelige resultat.

Siden 2000 har EUMC indsamlet alle tilgængelige data og oplysninger om 

racisme og fremmedhad i EU’s medlemsstater og siden 2002 er også antisemitisme 

kommet til. I 2006 supplerede EUMC rapporten fra 2004 om antisemitisme med 
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et ajourført arbejdsdokument med titlen “Antisemitism: Summary overview of the 

situation in the European Union 2001-2005”. De tilgængelige data viser en stigning i 

omfanget af antisemitiske aktiviteter i nogle EU-medlemsstater i de seneste år med 

eksempler, der rangerer fra hadebreve til ildspåsættelse.

I 2004 blev de nationale knudepunkter bedt om at rapportere om situatio-

nen for muslimske samfund i medlemsstaterne i perioden 2004-2005. På grundlag 

af disse oplysninger udarbejdede EUMC rapporten “Muslims in the European Uni-

on: Discrimination and Islamophobia”, som blev off entliggjort i slutningen af 2006. 

Rapporten indeholder data om diskrimination mod muslimer på beskæftigelses-

, uddannelses- og boligområdet. Eksemplerne på islamofobi rangerer fra verbale 

trusler til fysiske overfald på mennesker og ejendom. Rapporten viser tydeligt, at 

omfanget og arten af diskrimination og tilfælde af islamofobi rettet mod europæiske 

muslimer stadig er underdokumenteret og underrapporteret. EUMC henstiller der-

for i rapporten, at medlemsstaterne skal forbedre rapporteringen af hændelser og 

gennemføre mere eff ektive foranstaltninger for at modvirke diskrimination og ra-

cisme. Rapporten beskriver også initiativer og forslag til, hvad EU-medlemsstater-

nes regeringer og de europæiske institutioner kan gøre for at bekæmpe islamofobi 

og fremme integration, og det tilrådes i rapporten, at EU’s samhørighedspolitikker 

baseres på respekt for EU’s grundlæggende rettigheder (dvs. EU’s charter for grund-

læggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention).

Parallelt med denne rapport bestilte EUMC en selvstændig, supplerende 

undersøgelse med titlen “Perceptions of Discrimination and Islamophobia: Voices 

from members of Muslim communities in the European Union”. Målsætningen var 

at få en dybere indsigt i, hvordan muslimer opfatter diskrimination og islamofobi, 

og hvordan disse fænomener påvirker deres samfund. Det fremgår af rapporten, 

at muslimerne også selv skal engagere sig mere i samfundet og gøre mere for at 

fj erne de hindringer og problemer, de står over for, samt påtage sig et større ansvar 

for integrationen. Forskerne blev bedt om at interviewe muslimer fra forskellige 

samfundsgrupper og organisationer i ti EU-medlemsstater med store muslimske 

befolkningsgrupper. Rapporten blev off entliggjort ved udgangen af 2006 sammen 

med rapporten om muslimer i EU.

Datasammenlignelighed

Et af formålene med EUMC’s forskningsarbejde er at gøre medlemssta-

ternes data mere sammenlignelige. Ønsket om øge sammenligneligheden optræder 

på forskellige niveauer. For det første bidrager de sammenlignende rapporter, f.eks. 

rapporten om boligsituationen fra 2006, til at kortlægge, hvilke data de forskellige 

medlemsstater råder over, mangler afdækkes, og det bliver klart, hvorfor forskellige 

forhold ikke er sammenlignelige. Rapporterne er baseret på materiale af høj kvalitet 

og bruges til at afdække forskelle i de nationale sammenhænge og disses indfl ydelse 

på den nuværende manglende sammenlignelighed mellem data om diskrimination 

i medlemsstaterne.

Oversigt over EUMC‘s opgaver
F O R S T Å E L S E  A F  R A C I S M E N S  O M F A N G
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For det andet planlægger og gennemfører EUMC forskningsprojekter om 

forskellige aspekter af racisme og diskrimination med ‘indbygget’ sammenlignelig-

hed – f.eks. ved at bruge samme metode som i medlemsstaterne for at sikre sam-

menlignelige data om diskrimination. Et eksempel er pilotundersøgelsen om ofre 

for racistisk motiveret kriminalitet, som blev foretaget i 2006 og vil blive off entlig-

gjort i 2007.

For det tredje har EUMC’s rapporter bidraget til at højne bevidstheden 

om, at der bør skabes overensstemmelse mellem medlemsstaternes administrative 

procedurer og dataindsamlingsmetoder samt også mellem medlemsstaternes de-

fi nitioner, således at data fra offi  cielle institutioner kan blive mere sammenligne-

lige. Som led i denne proces har EUMC desuden i 2006 samarbejdet med organer 

som EUROSTAT og andre af Kommissionens kompetente arbejdsgrupper. I 2006 

bidrog EUMC således med dokumentation til to møder i EUROSTAT’s taskforce 

om ‘Statistics on Crime, Victimisation and Criminal Justice’, der fandt sted i marts 

og oktober 2006 i Luxembourg. Formålet med møderne var at harmonisere da-

taindsamlingen og rapporteringen om kriminalitetsstatistik i Europa. EUMC del-

tog endvidere i møder i Europa-Kommissionens arbejdsgruppe ‘Data Collection to 

Measure the Extent and Impact of Discrimination’ og udvalget ‘Reference Group on 

the European Handbook on Equality Data’ i Bruxelles i september og november. Re-

sultatet af sidstnævnte har været udarbejdelsen af håndbogen European Handbook 

on Equality Data,6 der har fået input fra EUMC’s erfaringer med dataindsamling og 

skal øge politikernes forståelse for nødvendigheden af bedre data.

6 European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and diskri-

mination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation, 

Europa-Kommissionen/Finlands arbejdsministerium, februar 2007
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Støtt e til eff ektive politikker mod 
racisme

Der er i de seneste år taget vigtige skridt til at bekæmpe diskrimination 

og fremme ligebehandling og værdighed for alle i EU. De fl este EU-medlemsstater 

har omsat direktivet om racelighed og direktivet om ligebehandling med hensyn til 

beskæftigelse og oprettet særlige organer, som skal fremme ligebehandling. Europa-

Kommissionen har i høj grad opprioriteret sine politikker og foranstaltninger på 

området ligebehandling og grundlæggende rettigheder. Ønsket om at gøre frem-

skridt på dette område afspejles i etableringen af en gruppe af kommissærer for 

grundlæggende rettigheder, antidiskrimination og ligebehandling samt udvidelsen 

af EUMC’s mandat, så observationscentret nu er blevet til EU’s Agentur for Grund-

læggende Rettigheder. Europa-Parlamentet har beskæftiget sig indgående med anti-

diskrimination og grundlæggende rettigheder og har f.eks. nedsat en fælles gruppe 

for antiracisme og mangfoldighed, som skal fremskynde den politiske indsats mod 

racisme, og har vedtaget en lang række vigtige beslutninger i 2006.7

EUMC har samarbejdet aktivt med disse strukturer og mekanismer på 

europæisk og nationalt plan. EUMC’s indsamling og analyse af data har forbedret 

EU’s muligheder for at fastlægge politikker og praksisformer, handle gennem na-

tionale og europæiske mekanismer og samarbejde med relevante interessenter for 

at håndtere racismeproblemer i EU. EU’s institutioner har i stigende grad udnyttet 

arbejder fra EUMC’s eksterne relationer i deres drøftelser om racisme, fremmedhad 

og antisemitisme med eksterne partnere.8

EUMC’s konklusioner og holdninger udnyttes i den politiske beslut-

ningsproces i EU og benyttes af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de 

rådgivende organer Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. For at bevare kontakten med det nationale plan har EUMC stadig direkte 

kontakt med relevante regeringskontorer gennem et net af forbindelsesoffi  cerer 

med ansvar for antiracismeaktiviteter i deres land. EUMC har samarbejdet med 

statslige menneskerettighedsorganisationer for at styrke den internationale ind-

sats mod racisme og sikre, at den koordineres. Civilsamfundsorganisationer yder 

et betydeligt bidrag til EUMC’s arbejde, både som led i RAXEN-nettet og gennem 

EUMC’s rundbordsprogram.

7 F.eks.: Beslutning om ny rammestrategi for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle (2005/2191(INI)) 

eller beslutning vedrørende Kommissionens meddelelse ‘En fælles dagsorden for integration - En ramme for 

integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske Union’ (KOM(2005)0389)

8 F. eks.: Dialog om menneskerettigheder med Rusland og Kina, transatlantisk dialog med USA og Europa-Kom-

missionens og Israels seminar om bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Oversigt over EUMC‘s opgaver
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Rådgivning til EU’s institutioner og medlemsstaterne

Inddragelse af bekæmpelse af diskrimination og racisme i EU’s politik-

ker har stået centralt i EUMC’s samarbejde med EU’s institutioner. En stor del af 

EUMC’s arbejde i 2006 var rettet mod at styrke EU’s politik og strategi for frem-

me af lighed, ikke-diskrimination og social inddragelse. Den anden vigtige del af 

EUMC’s aktiviteter vedrørte Haag-programmet, der skal styrke EU som et fælles 

rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Fremme af lighed, ikke-diskrimination og social inddragelse

Indvirkning af direktivet om racelighed: EUMC bidrog til Europa-Kom-

missionens første beretning om gennemførelsen af direktivet om racelighed (ok-

tober 2006).9 Kommissionen tilslutter sig i sin meddelelse EUMC’s bekymring 

over manglen på data om etniske mindretal, hvilket hindrer en eff ektiv overvåg-

ning af gennemførelsen af anti-diskriminationslovgivningen. Indførelse af positiv 

særbehandling blev også drøftet i meddelelsen. EUMC’s rapporter har understre-

get, at det for at sikre ligebehandling i praksis kan blive nødvendigt at indføre 

særforanstaltninger (‘positiv særbehandling’) for at udligne forskelle, der skyldes 

race eller etnisk oprindelse. I 2007 vil EUMC se nærmere på, hvordan positiv sær-

behandling kan skabe ligebehandling for ugunstigt stillede grupper, hvilket også 

omfatter unge.

9 Europa-Kommissionen (KOM(2006)643): Anvendelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemfø-

relse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse

EUMC’s møder med nett et af forbindelsesoffi  cerer fra EU’s medlemsstater
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Bedre dataindsamling: Alt EUMC’s arbejde viser, at medlemsstaterne skal 

udvikle mere eff ektive systemer og mekanismer til indsamling, registrering og vur-

dering af data og oplysninger om racisme og fremmedhad. Som tegn på den stigen-

de bevidsthed om dette behov er nogle medlemsstater nu mere velvilligt indstillede 

over for registrering af etnisk/national oprindelse. I 2006 blev EUMC inviteret til 

at holde indlæg om dette emne på adskillige seminarer med højtstående politikere, 

bl.a. Centre d’analyse stratégique, en organisation under den franske premiermi-

nister. EUMC deltog også i Europa-Kommissionens ‘Working Group on Data Col-

lection to Measure the Extent and Impact of Discrimination’ og ‘Reference Group 

on the European Handbook on Equality Data’. Håndbogen (udkommer i 2007) byg-

ger på EUMC’s dataindsamling og giver politikerne information om, hvordan man 

etablerer eff ektive mekanismer til at indsamle data om diskrimination.10

Ikke-diskrimination begynder på lokalt plan: De lokale myndigheder spil-

ler en central rolle, hvis det skal lykkes at skabe et vidtfavnende samfund baseret på 

gensidig respekt og lige muligheder for alle. EUMC har i samarbejde med Regions-

udvalget taget initiativ til et projekt om etablering af et net af lokalsamfund, som 

skal vurdere de lokale og regionale myndigheders bidrag til bekæmpelse af diskri-

mination. Projektet samler europæiske byer med en stor muslimsk befolkning, og 

målet er at udveksle god praksis om integration af muslimer på lokalt plan. I 2007 

vil projektet danne grundlag for en ajourføring af EUMC’s tidligere rapport om si-

tuationen for muslimske samfund i europæiske byer. Sammen med Regionsudvalget 

og Wien by afholdt EUMC en konference om de lokale og regionale myndigheders 

rolle i gennemførelsen af ikke-diskriminationspolitikker (marts 2006). På konferen-

cen drøftede deltagerne eksempler på god praksis for bekæmpelse af diskrimination 

og social integration. Diskussionerne og EUMC’s bemærkninger dannede baggrund 

for Regionsudvalgets udtalelse af 15. juni 2006.11

Bekæmpelse af udelukkelse af romaer: Romaer er en af de grupper i EU, 

der er mest udsat for racisme, hvilket har været drøftet indgående i EUMC’s rap-

porter. EUMC samarbejder med Kommissionen og andre interessenter om at 

fastlægge politikker og strategier, der kan forbedre situationen. EUMC fremlagde 

konklusionerne fra publikationen “Roma and Travellers in Public Education” på 

møder i Kommissionen og på ekspertmøder samt på en konference afholdt af det 

europæiske net mod racisme (ENAR). Siden udgivelsen i 2003 af rapporten om 

roma-kvinders adgang til sundhedssystemet har EUMC samarbejdet med roma-

kvindenetværk om de særlige problemer, som denne gruppe står over for. Arbejdet 

danner grundlag for Europa-Parlamentets beslutning fra april 2006.12

Fremme af frihed, sikkerhed og retfærdighed

Inddragelse af ikke-diskrimination i integrationspolitikker: Rådet erkender 

i de fælles grundprincipper for integration, som det vedtog i forbindelse med Haag-

programmet, at deltagelse og lighed er forudsætninger for en vellykket integration 

af indvandrere. EUMC’s aktiviteter i 2006 understregede, at integrationspolitikker-

ne skal suppleres med foranstaltninger til at håndtere diskriminerende hindringer. 

EUMC deltog i det europæiske seminar i Madrid om indvandreres integration på 

arbejdsmarkedet, som var arrangeret af EU’s medlemsstater og medfi nansieret af 

10 Europa-Kommissionen / Finlands arbejdsministerium: European Handbook on Equality Data (februar 2007)

11 Regionsudvalget (CONST-IV-001): Udtalelse af 15. juni 2006 om Europa-Parlamentets beslutning om beskyt-

telse af mindretal og ikke-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa

12 Europa-Parlamentets beslutning om romakvinders situation i EU (2005/2164(INI))
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Europa-Kommissionen. Her udvekslede deltagerne erfaringer og eksempler på god 

praksis vedrørende integrationspolitikker i de forskellige medlemsstater. EUMC 

understregede navnlig vigtigheden af at sikre mangfoldighed og indføre anti-diskri-

minationsforanstaltninger baseret på EUMC’s arbejde. EUMC’s europæiske rund-

bordskonference i oktober 2006, som fandt sted i Helsinki med støtte fra det fi nske 

EU-formandskab, havde deltagelse af grupper fra civilsamfundet og politikere, som 

drøftede, hvordan man kan integrere ikke-diskrimination i integrationspolitikker-

ne. EUMC’s ekspertviden blev også udnyttet til at fastlægge specifi kke strategier for 

integration på arbejdsmarkedet. EUMC deltog i det europæiske forum om integra-

tion på arbejdsmarkedet og i samfundet og holdt et indlæg i en arbejdsgruppe, som 

arbejdede med udvikling af indikatorer og værktøjer til at evaluere integration og 

ikke-diskriminationspolitikker.

En fælleseuropæisk reaktion på racistisk motiveret kriminalitet: Racisme 

er et problem med mange facetter, som, hvis det skal løses, kræver, at både politi-

kere og samfundet som sådan træff er en bred vifte af forebyggende og korrigerende 

foranstaltninger, herunder også straff eretlige mekanismer. I 2001 stillede Kommis-

sionen forslag til en fælles lovgivning for at sikre, at racistisk adfærd straff es ef-

fektivt i EU, nemlig rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, 

som er forelagt Rådet til vedtagelse. I 2006 organiserede EUMC sammen med Kom-

missionen og det østrigske EU-formandskab et ekspertseminar om denne ramme-

afgørelse. Europa-Parlamentet gentog i en beslutning fra 2006 sin støtte til ram-

meafgørelsen.13 Disse aktiviteter fi k i 2007 det tyske EU-formandskab til at genåbne 

forhandlingerne om dette vigtige lovgivningsinitiativ.

EUMC deltog i det andet europæiske møde for polititjenester fra EU og 

tredjelande om bekæmpelse af højreekstremisme/terrorisme og fremlagde sit ar-

bejde om racistisk vold og politiets indsats mod racistisk vold. EUMC havde også 

et indlæg på den internationale konference i Paris, “Th e Changing Landscape of 

European Security”, om indvirkningen af etnisk diskrimination på EU-medlemssta-

ters indvandrersamfund. EUMC deltog i det 14. europæiske seminar for politichefer 

med et indlæg om EUMC’s arbejde vedrørende politiets indsats mod racistisk vold 

og vigtigheden af etnisk mangfoldighed i politistyrkerne.

Fremme af respekt for de grundlæggende rettigheder: I 2006 udløste de så-

kaldte Muhammed-tegninger en ophedet debat om balancen mellem ytringsfrihed 

og respekt for mangfoldighed. EUMC afholdt i samarbejde med Europa-Kommis-

sionen og det østrigske EU-formandskab en konference for medier fra EUROMED-

regionen (EU, Nordafrika og Mellemøsten) for at højne bevidstheden om begreber 

som ytringsfrihed og racistisk indhold i medierne. Et andet emne, som har væ-

ret genstand for en hed debat, er ligevægten mellem sikkerhedsforanstaltninger og 

menneskerettigheder. EUMC deltog i møder i Europa-Parlamentet med emnet et-

nisk profi lering (dvs. politipraksis med fokus på ‘race’ eller etnisk oprindelse i højere 

grad end på adfærd eller beskrivelse af den mistænkte). I 2007 vil EUMC fremlægge 

en rapport om emnet.

13 Beslutning om en ny rammestrategi for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle (2005/2191(INI))
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Samarbejde med partnere

EUMC’s tætte samarbejde med statslige menneskerettighedsorganisatio-

ner udviklede en synergi og var en lejlighed til at udveksle eksempler på god praksis 

vedrørende bekæmpelse af diskrimination på internationalt plan. Ikke-statslige or-

ganisationer (ngo’er) er også vigtige partnere i kampen mod racisme. De er vigtige i 

arbejdet med at øge bevidstheden, yde støtte til ofre for racisme og overvåge situa-

tionen på stedet.

Europarådet og andre internationale organisationer

Europarådet: EUMC opretholdt det tætte samarbejde med Den Europæi-

ske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) og har et bredt samarbejde 

med Europarådets generaldirektorater. EUMC forsynede Europarådets organer 

med EU-data om racisme og fremmedhad som input til deres rapporter og rele-

vante, normdannende dokumenter såsom ECRI’s generelle politiske henstilling om 

bekæmpelse af racisme i og i løbet af skoleundervisningen og den generelle politiske 

henstilling om bekæmpelse af racediskrimination i politiets indsats (udkommer i 

2007). Romaernes situation er en bekymring, som deles af Europarådet, OSCE og 

EUMC. De tre organisationer har arbejdet for at forbedre gennemførelsen af de 

nationale politikker for romaer gennem en international konference på højt niveau 

i Bukarest (maj 2006).

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og De For-

enede Nationer (FN): OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner og Menne-

skerettigheder (ODIHR) er også en vigtig partner for EUMC. EUMC og ODIHR 

har hyppigt udvekslet information og viden om antisemitisme, intolerance over for 

muslimer og såkaldte hate crimes (kriminelle handlinger mod personer begrundet 

i disses race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orien-

tering). I forbindelse med OSCE’s årlige Human Dimension Implementation Meet-

ing i Wien, Europas største konference om menneskerettigheder, afholdt EUMC et 

arrangement om islamofobi og holdt et indlæg med titlen ‘Th e Need for Data on 

Hate Crime in Europe’ på OSCE/ODIHR’s konference ‘Tolerance Implementation 

Meeting’.

EUMC samarbejdede også med relevante FN-agenturer, navnlig med FN’s 

Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR). OHCHR kontaktede EUMC i 

forbindelse med dokumentet om nye udfordringer i bekæmpelsen af racisme, der er 

opstået siden verdenskonferencen mod racisme i 2001. EUMC fremlagde sine pilot-

undersøgelser om ofre på et fælles møde om kriminalitetsstatistik med FN’s Økono-

miske Kommission for Europa og FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet.

Samarbejde med civilsamfundet og rundbordskonferencer

Det europæiske rundbordsprogram og RAXEN: EUMC afholder en euro-

pæisk rundbordskonference og yder støtte til nationale rundbordskonferencer for at 

iværksætte en struktureret dialog med civilsamfundsorganisationer. Det gav i 2006 

EUMC mulighed for at lytte til civilsamfundets holdninger til en lang række emner, 
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herunder diskrimination i anti-terrorismeforanstaltninger.14 Ngo’er er også en af de 

væsentligste informationskilder for RAXEN-nettet.

Øget samarbejde med civilsamfundet: På grund af ngo’ernes afgørende 

rolle i bekæmpelsen af racisme vil EUMC udvide sine aktiviteter med civilsam-

fundet. I 2007 vil EUMC således iværksætte en høring om, hvordan observations-

centret bedst inddrager civilsamfundets holdninger i sit arbejde. EUMC fremlagde 

forskellige rapporter om EUMC’s dataindsamlingsmetode, sammenlignelighed af 

dataoff entliggjordes  og problemer med indsamling af data om racistisk motiveret 

vold og kriminalitet på den 11. internationale Metropolis Conference: Paths and 

Crossroads: Moving People, Changing Places i Lissabon.

14 I 2006 støttede EUMC rundbordskonferencer i Tyskland, Spanien og Nederlandene

EUMC’s europæiske rundbordskonference i 2006 i Helsinki
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Bevidstgørelse om racisme og 
fremmedhad

EUMC betragter bevidstgørelse som en vigtig del af sin støtte til politik-

ker mod racisme og fremmedhad. Forskning tyder på, at fordomme mod indvan-

drere og mindretal ofte er baseret på begrænset eller intet kendskab til de aktuelle 

forhold. Kommunikation, medier og information til off entligheden er derfor nogle 

af de værktøjer, der kan tages i anvendelse for at øge kendskabet til racisme og frem-

medhad i EU, styrke formidlingen af information fra EUMC og dermed få en større 

indvirkning på bestemte målgrupper.

EUMC informerer off entligheden og øger bevidstheden gennem forskellige kanaler:

• Publikationer

• EUMC’s websted (http://eumc.europa.eu)

• Besøgsgrupper

• Samarbejde med partnere og civilsamfundet

• Samarbejde med medierne

• Kurser og bevidstgørelse for journalister

Publikationer og formidling

I 2006 off entliggjorde EUMC 9 rapporter (og 15 landeundersøgelser om 

bestemte emner), 3 udgaver af tidsskriftet Equal Voices og 6 nyhedsbreve.15 Alle 

disse og tidligere publikationer fra EUMC er tilgængelige online på EUMC’s web-

sted, og de fl este foreligger også i trykt udgave. EUMC fremlægger sine publika-

tioner og andet informationsmateriale på konferencer og ekspertseminarer og til 

besøgsgrupper og fremsender det også vederlagsfrit på opfordring. Alle publikatio-

ner annonceres i EUMC’s nyhedsbrev og via e-mail, som sendes til en lang række 

instanser (dvs. til enkeltpersoner i regeringer, EU-institutioner, internationale orga-

nisationer, ngo’er osv.). De vigtigste publikationer annonceres også i en pressemed-

delelse. EUMC har udarbejdet en informationsfolder om forskellige af sine publi-

kationer – “Selected Publications from 2004-2006” – som giver en nyttig oversigt 

over EUMC’s arbejde.

I 2006 oprettede EUMC et onlinestøtteværktøj for interesserede par-

ter, der skriver om eller arbejder med racisme og menneskerettigheder. Den nye 

“EUMC InfoBase” har til formål at give off entligheden upartisk information om 

racisme i EU og består af en landeprofi l for hver EU-medlemsstat samt afsnit om 

uddannelse, beskæftigelse, boligforhold, racistisk motiveret vold og kriminalitet og 

lovgivningsspørgsmål.

15 En liste over alle EUMC’s publikationer fra 2006 fi ndes i bilag C

Oversigt over EUMC‘s opgaver
Forståelse af racismens omfang

Støtt e til eff ektive politikker mod racisme
B E V I D S T G Ø R E L S E  O M  R A C I S M E  O G  F R E M M E D H A D

Indsats mod racisme i Europa - konklusion
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Websted

På EUMC’s websted kan man få en oversigt over agenturets opgaver og 

aktiviteter med særlig henvisning til EUMC’s publikationer, RAXEN-nettets akti-

viteter og et presserum. I 2006 var der i alt 371 200 besøgende på EUMC’s websted 

(2005: 289 000), dvs. et dagligt gennemsnit på 1017 besøgende (2005: 850). Den 

publikation, som oftest blev downloadet i 2006, var årsberetningen, efterfulgt af 

rapporten om muslimer i EU.16

Besøgsgrupper

Off entligheden kan afl ægge besøg hos EUMC og få en introduktion til ob-

servationscentrets arbejde og dets mandat. Det blev i 2006 til ca. 500 personer, som 

afl agde besøg hos EUMC. Det var især ansatte i off entlige administrationer fra EU’s 

medlemsstater, diplomater og (EU-)politikere, specialiserede ngo’er eller ligeretsor-

ganisationer samt studentergrupper, forskere og akademikere.

Samarbejde med partnere og civilsamfundet

Ud over sine egne initiativer og aktiviteter støtter EUMC andres arbej-

de for at øge bevidstheden om racisme og dermed relaterede fænomener. EUMC 

støtter Europa-Kommissionens kampagne “For mangfoldighed – mod diskrimina-

tion” og Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle i 2007, og eksperter fra 

EUMC deltager som rådgivere i udvalg bag disse initiativer. EUMC samarbejdede 

16 En detaljeret liste over tekster, der kan hentes fra EUMC’s websted, fi ndes i bilag E
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med FN, den tyske regering, Europa-Parlamentet og FIFA (Fédération Internatio-

nale de Football Association) om at bekæmpe racisme under VM i fodbold i 2006, 

kulminerende med FIFA-dagene mod racisme under kvartfi nalerne. EUMC udgav 

en række fælles pressemeddelelser med sine partnere, bl.a. Europa-Kommissionen, 

ECRI/Europarådet, OSCE og Regionsudvalget.

Samarbejde med medierne

Den hårdt tilkæmpede ytringsfrihed indgår i de principper og værdier, 

som er selve grundlaget for EU, og her spiller medierne en central rolle. Forskning 

viser også, at medierne er opinionsdannende. De spiller derfor en central rolle som 

en kanal for EUMC’s aktiviteter for at øge bevidstheden om racisme og fremmed-

had og formidler resultaterne af observationscentrets arbejde. På den ene side sam-

arbejder EUMC med medierne for at støtte en mere omfattende og velinformeret 

rapportering om situationen for indvandrere og etniske mindretal i EU. På den an-

den er medierne også selv mål for indsatsen for øget bevidsthed om racisme, som 

f.eks. tager form af konferencer eller uddannelsesseminarer for journalister.

Medierne opfattes som et redskab for formidlingen af EUMC’s budskaber 

om antiracisme til den brede off entlighed. I 2006 var dækningen af EUMC’s rappor-

ter og interviews med EUMC’s bestyrelse og direktør regelmæssig og generelt af god 

kvalitet. EUMC’s medieanalyser viser, at årsberetningen f.eks. blev omtalt mindst 170 

gange i europæiske medier og rapporten om muslimer i EU omkring 500 gange.

EUMC’s skriftlige kommunikation med medierne sker især gennem pres-

semeddelelser og for de større rapporters vedkommende også via resumeer til me-

dierne. I 2006 udsendte observationscentret i alt 16 pressemeddelelser.17 De dækker 

så forskellige forhold som udgivelsen af vigtige rapporter (f.eks. årsberetningen for 

2006 og rapporten om muslimer i EU), begivenheder, som EUMC arrangerer (f.eks. 

Euro-Middelhavskonferencen eller EUMC’s europæiske rundbordskonference) el-

ler udtalelser om emner i relation til samfundsudviklingen eller temadage (f.eks. 

mindedagen for Holocaust, den internationale roma-dag eller den internationale 

dag mod racediskrimination). Der blev afholdt pressekonferencer i Wien og Bru-

xelles i forbindelse med off entliggørelsen af to store EUMC-publikationer.

17 En fuldstændig liste over alle EUMC’s pressemeddelelser fra 2006 fi ndes i bilag E

Oversigt over EUMC‘s opgaver
Forståelse af racismens omfang

Støtt e til eff ektive politikker mod racisme
B E V I D S T G Ø R E L S E  O M  R A C I S M E  O G  F R E M M E D H A D

Indsats mod racisme i Europa - konklusion

For mangfoldighed – mod diskrimination 2007 – Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle
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EUMC har udbygget sine forbindelser til journalister, og EUMC’s jour-

nalistdatabase indeholdt ved udgangen af 2006 kontaktoplysninger på omkring 900 

journalister i hele EU, som regelmæssigt modtager presseinformation fra EUMC. I 

2006 imødekom EUMC også mange individuelle forespørgsler om oplysninger og 

interviews fra journalister.

Kurser og bevidstgørelse for journalister

Som det fremgår af forskningsresultater og forskellige undersøgelser, 

og som medierne selv understreger, er der et konstant behov for bevidstgørelse 

og undervisning af journalister om spørgsmål i forbindelse med diskrimination. I 

2006 afholdt eller deltog EUMC i en række arrangementer for medier og journa-

lister. Sammen med Europa-Kommissionen og det østrigske EU-formandskab af-

holdt EUMC en stor konference med titlen “Racism, Xenophobia and the Media: 

Towards Respect and Understanding of All Religions and Cultures” med omkring 

120 journalister og ansatte i medierne. EUMC deltog også i og/eller bidrog til an-

dre konferencer og seminarer, f.eks. en konference i London om etniske medier, 

journalistuddannelsesseminarer i Malta, Østrig og Tyskland og en stor europæisk 

mediekonference med titlen “Migration and Integration – Europe’s big challenge. 

Which role do the media play?” i Essen/Tyskland, organiseret af EBU (European 

Broadcasting Union) sammen med WDR, France Televisions og ZDF. Programlæg-

gere og beslutningstagere fra hele Europa diskuterede forholdet mellem medier, 

politik og civilsamfundet i relation til indvandring og integration. EUMC’s direktør 

Beate Winkler var en af hovedtalerne.

EUMC fremmer også god praksis i forbindelse med mediernes diskurs 

om mangfoldighed og integration. Sammen med bl.a. Europa-Parlamentet støttede 

EUMC CIVIS-medieprisen i 2006. CIVIS-mediefonden (WDR/ARD og Freuden-

berg Stiftung) har som målsætning at styrke de elektroniske mediers fokus på inte-

gration og kulturel mangfoldighed i Tyskland og Europa. Medieprisen gives for ra-

dio- og tv-programmer, der fremmer den interkulturelle forståelse i EU og uddeles 

under en festlig højtidelighed, der transmitteres i tv.

120 journalister og mediefolk til konference om “Racism, Xenophobia and the Media: Towards 
Respect and Understanding of All Religions and Cultures”
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Indsats mod racisme i  
Europa – konklusion

Diskrimination og racisme er stadig den foruroligende virkelighed for 

mange indvandrere og medlemmer af mindretalsgrupper i EU. Der er dog i de se-

nere år taget vigtige skridt til støtte for kampen mod racisme. De fl este EU-med-

lemsstater har således gennemført EU’s direktiv om racelighed og direktivet om 

ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og oprettet særlige organer, der skal 

fremme ligebehandling, og fl ere lande har udarbejdet nationale handlingsplaner 

mod racisme. Europa-Kommissionen har i høj grad opprioriteret sine politikker og 

foranstaltninger på området ligebehandling og grundlæggende rettigheder. Også 

Europa-Parlamentet har gjort en stor indsats for at sætte anti-diskrimination og 

grundlæggende menneskerettigheder på dagsordenen. EUMC har spillet en rolle i 

denne udvikling. I de otte år, observationscentret har eksisteret, har det skabt sig 

en plads som et EU-center med ekspertviden om racismespørgsmål. Det har ydet 

et stort bidrag til indførelsen af mere velinformerede og målrettede politikker til 

bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

I løbet af 2006 arbejdede EUMC for at øge kendskabet til racisme og 

fremmedhad i EU og fremsatte forslag til aktiviteter på dette område. Ud over års-

beretningen off entliggjorde EUMC emnerapporter om islamofobi, antisemitisme, 

romaer og omrejsende i off entlig uddannelse samt om medierne. EUMC’s rapporter 

har øget politikernes forståelse for, at god dataindsamling om racediskrimination 

er af afgørende betydning for udviklingen af politikker og praksisformer, der frem-

mer lighed for alle i EU. EUMC har ydet bidrag til drøftelserne i EU’s institutio-

ner og interesserede EU-medlemsstater. På internationalt plan fortsatte EUMC sit 

samarbejde med centrale statslige menneskerettighedsorganisationer og navnlig 

Europarådet. På et møde på højt plan mellem forskellige agenturer, ECRI, ODIHR, 

FN-OHCHR og EUMC blev der sat fokus på nødvendigheden af, at racisme og in-

tolerance bekæmpes på internationalt plan. Partnere fra civilsamfundet har deltaget 

aktivt i og bidraget positivt til EUMC’s arbejde. EUMC har videreudviklet sine re-

lationer til medierne for at øge bevidstheden og formidle EUMC’s information om 

racisme ud til den brede off entlighed. EUMC’s publikationer omtales regelmæssigt 

i europæiske medier. EUMC er et ressourcecenter, der formidler objektive og påli-

delige oplysninger om racismespørgsmål til journalister i hele EU.

2006 var det sidste år, hvor EUMC arbejdede under det oprindelige man-

dat. Den 1. marts 2007 blev EUMC omdannet til EU’s Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder og vil fremover dække bredere områder inden for grundlæggende ret-

tigheder. Det nye agentur er et vigtigt skridt i retning af på EU-plan at sikre, at de 

grundlæggende rettigheder overholdes og styrkes. Agenturet vil fortsætte EUMC’s 

arbejde mod racisme og fremmedhad. At bekæmpelse af diskrimination nu skal ses 

i sammenhæng med grundlæggende rettigheder er et vigtigt budskab til alle – li-

gebehandling er en ret, ikke et privilegium. Gøres der ikke fremskridt mod større 

lighed, forholdes ugunstigt stillede grupper i EU en grundlæggende rettighed. Det 

Europæiske År for Lige Muligheder for Alle kan skabe et miljø, hvor samfundet som 

helhed inddrages i bekæmpelsen og forebyggelsen af diskrimination, hvor ofrene får 

mulighed for at udnytte de foranstaltninger, der er indført på nationalt plan.

Oversigt over EUMC‘s opgaver
Forståelse af racismens omfang

Støtt e til eff ektive politikker mod racisme
Bevidstgørelse om racisme og fremmedhad

I N D S A T S  M O D  R A C I S M E  I  E U R O P A  -  K O N K L U S I O N
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Den anvisningsberett igedes revisionserklæring

Undertegnede midlertidige direktør for Det Europæiske Agentur for Grundlæg-

gende Rettigheder erklærer

i min egenskab af anvisningsberettiget,

•  at oplysningerne i denne beretninger giver et retvisende billede*,

•  erklærer mig rimeligt forvisset om, at de ressourcer, der er tildelt de i denne be-

retning beskrevne aktiviteter, er anvendt til deres formål og i overensstemmelse 

med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de indførte kon-

trolprocedurer giver den fornødne sikkerhed for de underliggende transaktioners 

lovlighed og formelle rigtighed.

Denne rimelige forvisning er baseret på min egen vurdering og de oplysninger, jeg 

har til min rådighed, såsom resultaterne af selvvurderingen, den efterfølgende kon-

trol, bemærkninger fra Den Interne Revisionstjeneste samt erfaringer, der kan dra-

ges af Revisionsrettens beretninger om årene forud for denne erklæring.

•  Bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de i erklæringen anførte, 

som kan skade agenturets almene interesser.

Udfærdiget i Wien, den 13. juni 2007

Beate Winkler

Midlertidig direktør

*  Retvisende betyder i denne sammenhæng,at indholdet i denne beretning giver et pålideligt, fuldstændigt og korrekt billede af situationen i 

agenturet.
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A.  EUMC‘s struktur og personale
Bestyrelse

EUMC’s bestyrelse er sammensat af et uafhængigt medlem udnævnt af hvert med-

lemsland, et uafhængigt medlem udpeget af Europa-Parlamentet, et uafhængigt 

medlem udpeget af Europarådet og en repræsentant udpeget af Europa-Kommis-

sionen. Bestyrelsen træff er de beslutninger, der er nødvendige for instituttets virk-

somhed. Den skal blandt andet:

1. vedtage observatoriets årlige arbejdsprogram på grundlag af budgettet og de 

midler, der er til rådighed

2. godkende de to årsberetninger samt observatoriets konklusioner og udtalelser 

og sende dem til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

3. udnævne direktøren

4. vedtage observatoriets budgetforslag og endelige årsbudget

5. godkende regnskabet og meddele direktøren decharge.

EUMC’s bestyrelse
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Medlemmer af EUMC’s bestyrelse

LAND /
ORGANISATION MEDLEM SUPPLEANT
Belgien Eliane DEPROOST Jozef DE WITTE

Den Tjekkiske Republik Petr UHL Jiří KOPAL

Danmark Niels Johan PETERSEN afventer udnævnelse

Tyskland Claudia ROTH Claus Henning SCHAPPER

Estland Tanel MÄTLIK Michael John GALLAGHER

Grækenland Spyridon FLOGAITIS Nikolaos FRANGAKIS

Spanien Rosa APARICIO GÓMEZ Lorenzo CACHÓN RODRÍGUEZ

Frankrig Guy BRAIBANT Jean-Marie COULON

Irland Anastasia CRICKLEY  Rory O’DONNELL

 (FORMAND) 

Italien Beniamino CARAVITA  Massimiliano 

 DI TORITTO MONNANNI

Cypern Eliana NICOLAOU Aristos TSIARTAS

Letland Ilze BRANDS KEHRIS  Gita FELDHŪNE

 (NÆSTFORMAND)

Litauen Arvydas Virgilijus Šarūnas LIEKIS

 MATULIONIS

Luxembourg Victor WEITZEL Anne HENNIQUI

Ungarn András KÁDÁR Katalin PÉCSI

Malta Duncan BORG MYATT Claire ZARB

Nederlandene Jenny E. GOLDSCHMIDT Gilbert R WAWOE

Østrig Helmut STROBL Peter J. SCHEER

Polen Piotr MOCHNACZEWSKI Danuta GŁOWACKA-MAZUR

Portugal Rui PIRES afventer udnævnelse

Slovenien Vera KLOPČIČ Tatjana STROJAN

Slovakiet Miroslav KUSÝ Tibor PICHLER

Finland Mikko PUUMALAINEN Kristina STENMAN

Sverige Hans YTTERBERG Anna-Karin JOHANSSON

Det Forenede Kongerige Naina PATEL afventer udnævnelse

Europarådet Gün KUT Maja SERSIC

Europa-Kommissionen Francisco FONSECA MORILLO Stefan OLSSON

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand samt 

højst tre andre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt den af Europarådet udpegede 

person og Kommissionens repræsentant..

Forretningsudvalget kontrollerer observatoriets arbejde, følger forberedel-

sen og gennemførelsen af programmet og forbereder bestyrelsesmøderne med hjælp 

fra observatoriets direktør. Forretningsudvalget udfører ligeledes alle de opgaver, det 

får overdraget af bestyrelsen i overensstemmelse med dennes forretningsorden.
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Medlemmer af EUMC’s forretningsudvalg

Formand for bestyrelsen Anastasia CRICKLEY

Næstformand for bestyrelsen Ilze BRANDS KEHRIS

Medlem af bestyrelsen Helmut STROBL

Europarådet Gün KUT

Europa-Kommissionen Francisco FONSECA MORILLO

Direktør

Observatoriet ledes af en direktør, der udnævnes efter indstilling fra Kom-

missionen. Direktøren er ansvarlig for:

1. gennemførelsen af de i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1035/97 af 2. juni 

1997 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad 

omhandlede opgaver

2. udarbejdelse og gennemførelse af observatoriets årlige arbejdsprogram

3. udarbejdelse af den årsrapport, de konklusioner og de udtalelser, der er omhand-

let i forordningen om oprettelse af observatoriet

4. alle personaleanliggender og observatoriets daglige ledelse.

Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen for forvaltningen af sine op-

gaver og deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder. Direktøren er ob-

servatoriets repræsentant i retlig henseende. Siden 1998 har EUMC’s direktør været 

Beate Winkler, som blev genvalgt.
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Organisationsplan

EUMC er opdelt i ledelsen og tre enheder: Administration, Forskning og 

dataindsamling samt Kommunikation og eksterne anliggender. Organisationspla-

nen så ved årets udgang ud som følger:

Personale

EUMC’s personale er omfattet af de bestemmelser og vilkår, der er gæl-

dende for tjenestemænd og andre ansatte i De Europæiske Fællesskaber. I 2006 

EUMC var der opført 37 midlertidigt ansatte i stillingsfortegnelsen. I 2006 blev to 

stillinger ledige. Ansættelsesprocedurerne for disse stillinger blev afsluttet i slut-

ningen af 2006. Da stillingerne imidlertid blev besat med eksisterende medarbej-

dere, blev to stillinger ledige i begyndelsen af 2007. De forventes besat i første 

halvdel af 2007.

Udvikling inden for midlertidigt ansatt e medarbejdere

   2006   2005
 December   Januar December  Januar
AD18 15  15 15  12

AST 20  20 20  17

I alt 35  35 35  29

EUMC ansatte tre midlertidigt ansatte i løbet af 2006, og tre medarbej-

dere opsagde deres stilling. EUMC ansatte syv midlertidigt ansatte i løbet af 2005, 

og en medarbejder opsagde sin stilling.

18 AD: Administration; AST: Assistent

Direktør 

B. Winkler

Administration
Forskning og 

dataindsamling

Kommunikation og

 eksterne anliggender
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Kønsbalance blandt EUMC’s ansatt e

Kønsbalance

   ALDER   I alt pr. køn
KØN 20-29 30-39 40-49 50-59 60-63 
Kvinder 1 12 1 2 0 16

Mænd 0 9 5 5 0 19

I alt pr.  

aldersgruppe 1 21 6 7 0 35

EUMC-ansatt es nationalitet

Nationaliteter

Nationalitet Ansatte 
BE 1

LU 1

CZ 1

DE 7

GR 6

FR 1

IT 1

AT 11

FI 1

UK 5

I alt 35
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B.  Budget og økonomiske 
anliggender

Indtægter

Tilskuddet fra Det Europæiske Fællesskabs almindelige budget udgør 

EUMC’s hovedindtægt. EUMC’s EU-tilskud i 2006 var på 8 800 000 EUR. I 2006 

modtog EUMC yderligere 110 000 EUR under projektet PHARE RAXEN_BR (Bul-

garien og Rumænien) ud over 90 000 EUR, som observatoriet allerede havde mod-

taget i 2005 for at lette EU-udvidelsesprocessen. Endvidere modtog EUMC i 2006 

483 908 EUR under projektet RAXEN_CT som støtte til kandidatlandene Kroatien 

og Tyrkiet. EUMC modtager økonomisk støtte fra de østrigske myndigheder i form 

af en godtgørelse på 50 % af nettohuslejen for EUMC’s lokaler.

Udgift er

I 2006 steg det samlede forbrug af de afsatte midler (dvs. midler udbetalt 

i 2006 plus bevillinger, der var fremført til 2007) med 3 % i 2006 og udgjorde i alt 

96 % af de samlede bevillinger. Desuden steg andelen af bevillinger, for hvilke der 

var indgået forpligtelse under afsnit III, med 5,5 %, hvilket afspejler EUMC’s fort-

satte fokus på at forbedre budgetgennemførelsen.

Budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2006 (i EUR)
    
  Oprindeligt Endeligt   Betalinger Fremførsler  Procent*** 
 budget* budget** 2006 til 2007
Afsnit I (Personale) 3 686 000 3 923 500 3 693 307 49 852 95,40 %

Afsnit II 

(Bygninger, udstyr og 

diverse driftsudgifter) 814 000 968 700 639 676 282 898 95,24 %

Afsnit III 

(Driftsudgifter) 4 300 000 3 907 800 2 752 637 942 492 94,56 %

PHARE PAXEN_BR 110 000 110 000 165 195 30 177 -

RAXEN_CT - 483 908 163 726 320 182 100,00 %

Budget i alt 8 910 000 9 393 908 7 414 541 1 625 601 95,91 %

* Indført ved årets begyndelse. 

** Ændret ved årets udgang efter nødvendige omallokeringer. 

*** = (betalt i 2006 + fremført til 2007) / Endeligt budget
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Udkast til balance EUMC
  EUR EUR
AKTIVER 2006 2005
A. ANLÆGSAKTIVER  

Immaterielle anlægsaktiver 83.677,98 24.714,45

Materielle anlægsaktiver 387.747,41 127.668,75

 Grunde og bygninger 0,00 0,00

 Anlæg og udstyr 90.276,60 11.959,99

 Edb-anlæg 227.258,36 60.695,70

 Møbler og køretøjer 70.212,45 9.645,12

 Materielle anlægsaktiver under opførelse 0,00 45.367,94

SAMLEDE ANLÆGSAKTIVER 471.425,39 152.383,20

   

B. OMSÆTNINGSAKTIVER  

Kortfristede fordringer 123.962,56 360.335,73

 Løbende fordringer 123.962,56 360.335,73

Likvide beholdninger 2.287.952,92 2.832.280,91

SAMLEDE OMSÆTNINGSAKTIVER 2.411.915,48 3.192.616,64

   

I ALT   2.883.340,87 3.344.999,84

   

PASSIVER  

A. KAPITAL 1.664.928,92 1.143.447,39

Reserver  0,00 0,00

Akkumuleret overskud/underskud 1.143.447,39 811.986,14

Regnskabsårets økonomiske resultat  –  521.481,53 331.461,25

fortjeneste+/tab- 

   

B. Minoritetsinteresser 0,00 0,00

   

C. IKKE-FORFALDEN GÆLD  

SAMLET IKKE-FORFALDEN GÆLD 1.664.928,92 1.143.447,39

   

D. KORTFRISTET GÆLD                                      1.218.411,95 2.201.552,45

Personalegoder    

Hensættelser til risici og forpligtelse                                          47.551,87 55.890,30

 Andre finansielle forpligtelser  

Gæld 1.170.860,08 2.145.662,15

 Løbende gæld 259.166,90 190.102,89

 Anden gæld   150.775,82

 Gæld til  

 konsoliderede EU-enheder 911.693,18 1.804.783,44

 Forfinansiering modtaget fra

 konsoliderede EU-enheder 911.693,18 1.515.731,94

 Anden gæld til*** 

 konsoliderede EU-enheder 0,00 289.051,50

SAMLET KORTFRISTET GÆLD 1.218.411,95 2.201.552,45

   

I ALT  2.883.340,87 3.344.999,84

pr. 31. december 2006

ed808348_DA.indd   Abs1:33 19/11/08   9:45:59



- 34 -

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad
E U M C ‘ S  A K T I V I T E T E R  I  2 0 0 6

C.  Dataindsamling, forskning og 
analyse

Publikationer 2006

Muslims in the European Union: Manifestations of diskrimination and 
Islamophobia

(December 2006)

Rapporten “Muslims in the European Union: Discrimination and 

Islamophobia” indeholder tilgængelige data om diskrimination 

mod muslimer på områderne beskæftigelse, uddannelse og bolig. 

Eksemplerne på islamofobi rangerer fra verbale trusler til fysiske 

overfald på mennesker og ejendom. Rapporten viser tydeligt, at 

omfanget og arten af diskrimination og islamofobiske angreb på 

europæiske muslimer stadig er underdokumenteret og underrap-

porteret. EUMC henstiller derfor i rapporten til, at medlemsstaterne forbedrer 

rapporteringen af disse hændelser og gennemfører foranstaltninger for at sikre en 

mere eff ektiv bekæmpelse af diskrimination og racisme. Rapporten indeholder også 

beskrivelser af initiativer og forslag til, hvad EU’s medlemsstaters regeringer og EU-

institutioner kan gøre for at bekæmpe islamofobi og fremme integration.

Muslims in the European Union: Perceptions of Islamophobia

(December 2006)

Rapporten “Muslims in the European Union: Manifestations of Di-

scrimination and Islamophobia” ledsages af en undersøgelse med 

titlen “Perceptions of diskrimination and Islamophobia”, der er base-

ret på omfattende interviews med medlemmer af muslimske organi-

sationer og ungdomsgrupper i ti EU-medlemsstater. Denne under-

søgelse giver et indtryk af holdninger, følelser, frygt og frustrationer, 

men også håb for fremtiden, som deles af mange muslimer i EU.
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Antisemitism Summary overview of the situation in the European 
Union 2001-2005

(December 2006)

Denne publikation er en ajourføring af det tilsvarende dokument fra 

maj 2006 med nye statistiske data. Siden 2000 har EUMC indsamlet 

alle tilgængelige data og oplysninger om racisme og fremmedhad i 

EU’s medlemsstater og har siden 2002 haft særligt fokus på antise-

mitisme. I marts 2004 fremlagde EUMC en omfattende rapport for 

Europa-Parlamentet om antisemitisme i de daværende 15 EU-med-

lemsstater. Rapporten kan også hentes på EUMC’s websted.

Årsberetning 2006: Årsberetning om situationen vedrørende racisme 
og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

(November 2006)

EUMC’s årsberetning er en analyse af situationen vedrørende ra-

cisme og fremmedhad i EU’s 25 medlemsstater og dækker 2005. Det 

understreges i beretningen, at de fl este medlemsstater ikke råder 

over de nødvendige data til at overvåge eventuel samfundsøkono-

misk ulighed mellem etniske/nationale grupper. Det betyder, at nog-

le grupper oplever at blive diskrimineret, uden at staten griber ind 

på en tilfredsstillende måde. Rapporten giver en oversigt over fem 

nøgleområder – racistisk vold og kriminalitet, beskæftigelse, boligforhold og lovgiv-

ning. Desuden er der eksempler i beretningen på god praksis i medlemsstaterne.

Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and 
understanding of all religions and cultures (Konferencerapport)

(Oktober 2006)

Omkring 120 journalister og medieansatte fra Europa, Nordafrika 

og Mellemøsten mødtes i Wien i maj 2006 for at diskutere medi-

ernes indfl ydelse på tværkulturelle relationer og racisme. Man dis-

kuterede bl.a. emner som højnelse af den journalistiske standard 

og journalisternes ansvarlighed, selvreguleringspolitikker i EU og 

de sydlige Middelhavslande, indvirkningen af mediernes omtale af 

etniske og religiøse mindretal, negative stereotyper, balance mellem 

ytringsfrihed og beskyttelse mod hadefulde udtalelser samt bedre udnyttelse af et-

niske mindretalsorganisationers ekspertviden og erfaringer. Rapporten indeholder 

et resumé af talerne og resultaterne fra konferencens arbejdsgruppers arbejde.
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Årsberetning 2006: EUMC’s aktiviteter

( Juni 2006)

EUMC off entliggør i overensstemmelse med Rådets forordning 

(EF) nr. 1652/2003 to årsberetninger. Denne beretning – EUMC’s 

Aktiviteter – gør status over EUMC’s aktiviteter og resultater i lø-

bet af 2005.

Pilotundersøgelse: Migrants’ Experiences of Racism and 
Discrimination in the EU

(Maj 2006)

Denne pilotundersøgelse er baseret på data fra 12 landeundersø-

gelser om situationen i EU-medlemsstater. Undersøgelserne fandt 

sted i 2002-2005 i Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frank-

rig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og 

Det Forenede Kongerige. I alt besvarede over 11 000 respondenter 

med indvandrerbaggrund forskellige spørgsmål om deres eventu-

elle erfaringer med diskrimination. Undersøgelsen viser, at et sær-

deles stort antal indvandrere i alle tolv lande subjektivt har haft diskriminerende 

oplevelser i dagligdagen.

Romaer og “travellers” i det off entlige uddannelsessystem 

(Maj 2006)

En rapport om situationen for romaer og omrejsende i de 25 EU-

medlemsstaters uddannelsessystemer. Rapporten afslører, at børn 

af romaer og omrejsende udsættes for direkte, systematisk diskri-

mination og udelukkelse i undervisningssektoren. Der sker stadig 

segregation i undervisningen af børn af romaer og omrejsende i 

mange EU-medlemsstater – undertiden som en utilsigtet følge af 

politikker og praksis, undertiden som et resultat af segregation på 

boligområdet. Forkert indplacering og deraf følgende overrepræsentation af roma-

børn i specialundervisningen for mentalt handicappede børn er hyppigt forekom-

mende i bestemte medlemsstater. Selvom man kan konstatere forbedringer med 

hensyn til romabørns tilmelding til og deltagelse i undervisningen, er tallet stadig 

lavt. I næsten alle lande går kun ganske få videre til det sekundære niveau. Rappor-

ten opregner forskellige nyskabende projekter, der er gennemført i fl ere medlems-

stater, og opfordrer til omfattende strategier, som skal udformes og gennemføres i 

samarbejde med repræsentanter for romaerne.
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Sammenlignende rapport om boligforhold i 15 EU-medlemsstater

( Januar 2006)

Rapporten “Migrant, Minorities and Housing” er baseret på infor-

mation fra RAXEN-nettets knudepunkter. Den viser, at der i 15 EU-

lande fi ndes de samme mekanismer på boligområdet, som påvirker 

indvandrere og mindretal, f.eks. at de afvises på grund af hudfarve, 

når de søger bolig, at der indføres strengere krav til adgang til off ent-

lige lejeboliger, eller at der endog er eksempler på fysiske overfald for 

at hindre mindretal i at fl ytte ind i bestemte boligområder. Rapporten 

dokumenterer eksempler på de off entlige myndigheders modstand mod at håndtere 

disse former for diskrimination. Det fremgår tydeligt af rapporten, at tanken om at 

‘integrere’ mindretal i forskellige nabolag kan blive en politisk varm kartoff el.

Nationale analyser af boligområdet

( Januar 2006)

Rapporterne fra 15 nationale RAXEN-knudepunkter indeholder landedata og -in-

formation om boligforhold og dannede grundlag for EUMC’s sammenlignende un-

dersøgelse.

Nyhedsbrevet “Equal Voices”

”Th e right to off end and the right not to be off ended” blev 

udgivet i maj efter den ophedede off entlige debat om Muham-

med-tegningerne.

Oktober-udgaven “Putting integration policies into practice” 

indeholdt en oversigt over de væsentligste spørgsmål i den euro-

pæiske integrationsdebat.

”Equal rights – multiple benefi ts” blev udgivet i forbindelse 

med, at 2007 blev udpeget til Det Europæiske År for Lige Mulig-

heder for Alle.
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EUMC’s nyhedsbreve og foldere

EUMC’s nyhedsbrev indeholder korte, generelle oplysninger om EUMC’s 

arbejde og udviklingen med hensyn til racisme og fremmedhad, herunder projek-

ter, forskning og god praksis samt udviklingstendenser i EU og medlemsstaterne. 

EUMC’s nyhedsbrev udkom seks gange og blev sendt med e-mail på engelsk, fransk 

og tysk til enkeltpersoner i EU’s organer, statslige organisationer, medlemsstaternes 

regeringer og ngo’er.

Desuden udgav EUMC en informationsfolder om “Selected EUMC Pub-

lications from 2004-2006”, som giver et kort og overskueligt indtryk af EUMC’s 

arbejde.

Alle publikationer kan hentes på EUMC’s websted http://eumc.europa.eu 

eller bestilles gratis hos EUMC på information@eumc.europa.eu

Det europæiske informationsnet for racisme og fremmedhad 
(RAXEN)

Siden 2000 har EUMC udviklet et europæisk informationsnet for racisme 

og fremmedhad (RAXEN), der består af nationale knudepunkter i hver enkelt med-

lemsstat. Knudepunkterne er EUMC’s hovedkilde til data og information om situa-

tionen vedrørende racisme, fremmedhad, antisemitisme og dertil relaterede fæno-

mener. Dataindsamlingen dækker navnlig diskrimination på grund af race og etnisk 

oprindelse på beskæftigelses-, uddannelses- og boligområdet. RAXEN rapporterer 

også om udviklingen inden for lovgivning mod diskrimination og indsamler offi  ciel-

le og uoffi  cielle data om racistisk motiveret vold og kriminalitet med særligt fokus 

på antisemitisme og islamofobi. RAXEN-rapporterne belyser også god praksis og 

positive eksempler fra myndigheder og det civile samfund.
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RAXEN’s nationale knudepunkter (jan. 2007)

Belgien Centre for Equal Opportunities and Opposition to 

 Racism (CEOOR) (center for lige muligheder og kamp mod racisme)

Den Tjekkiske Republik People in Need (mennesker, der har brug for hjælp)

Danmark Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination 

  (DACoRD)

Tyskland European Forum for Migration Studies (EFMS) 

 (europæisk forum for igrationsstudier)

Estland Legal Information Centre for  Human Rights (LICHR) 

 (center for retsin formation om menneskerettigheder ) 

Grækenland Antigone - Information & Documentation Centre 

 (informations- og dokumentationscenter)

Spanien Movement for Peace and Liberty (MPDL) 

 (bevægelse for fred og frihed)

Frankrig Centre d’Etudes des diskriminations, 

  du Racisme et de l’Antisémitisme (CEDRA) (center for undersøgel-

ser af diskrimination, racisme og antisemitisme)

Irland National Consultative Commission on Racism and   

 Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) 

 (national rådgivende komité for racisme og interkulturalisme og 

 myndigheder for lige muligheder)

 Italien Co-operation for the Development of Emerging 

 Countries (COSPE) (samarbejde for udvikling af nye lande)

Cypern Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) (Cyperns arbejdsinstitut)

Letland Latvian Centre for Human Rights  (LCHR) 

 (Letlands center for mennesk erettigheder)

Litauen Institute for Social Research (ISR) 

 (institut for forskning på det sociale område)

Luxembourg Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques 

 Socio-économiques / International Network for Studies in 

 Technology, Environment, Alternatives, Development 

 (CEPS/INSTEAD) (center for undersøgelser af befolkninger, 

 fattigdom og socioøkonomisk politik/ Internationale 

 netværker for undersøgelser af teknologi, alternativer og udvikling )

Ungarn Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and 

 Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) 

 (center for migrations- og flygtningestudier, institut for etniske 

 studier og minoritetsstudier)

Malta Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) 

 (jesuitisk center for tro og håb)

Nederlandene  Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) 

 (nederlandsk center for overvågning af racisme og fremmedhad)

Østrig Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + 

 Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of 

 Conflict Research (Ludwig Boltzmanns institut for 

 menneskeretigheder,  sprogvidenskabelig afdeling ved universitet 

 i Wien og institut for konfliktløsning)
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Portugal Númena - Research center on human and social sciences 

 (Númena - center for humanvidenskabelig og sam 

 fundsvidenskabelig forskning)

Polen Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) 

 (Helsingforsstiftelsen for menneskerettigheder)

Slovenien Peace Institute - Institute for  Contemporary Social and Political 

 Studies (fredsinstituttet - institut for samtidige sociale og 

 politiske studier)

Slovakiske Republik People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs 

 (mennesker mod racisme og institut for offentlige anliggender)

Finland Finnish League for Human Rights  

 (forbundet for menneskerettigh eder)

Sverige Stiftelsen Expo 

Det Forenede Kongerige Universitet i Warwick
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D. Samarbejdsaktiviteter
Begivenheder og møder arrangeret eller støtt et af EUMC i 2006 

Februar  

21. Spansk national rundbordskonference Madrid

28. Møde med FIFA, EP og FN om aktiviteter mod racisme i  Zürich

 forbindelse med VM i fodbold  

Marts  
16. Fælles møde mellem EUMC’s forretningsudvalg og  Wien

 ECRI’s forretningsudvalg

17. Regionsudvalget, EUMC, Seminar i Wien:  Wien

  “Contribution of local and regional authorities to the 

 protection of minorities and anti-discrimination policies” 

27.-28. Nationale RAXEN-knudepunkter, møde Wien

30.-31. EUMC/regeringernes forbindelsesofficerer, møde Wien

April  
3.-4. EUMC’s rundbordskonference med netværket I Wien

 nternational Roma Women

27.-28. Tysk national rundbordskonference (forum mod racisme) Frankfurt/

  Oder

Maj  
3. EUMC/rundbordskonference med Romani Women Initiatives:  Bukarest

 Netværket International Roma Women Network og Joint Roma Women 

4.-5. EUMC, OSCE og Europarådet: konference om the Bukarest

 Implementation and Harmonization of National Policies on 

 Roma, Sinti and Travellers: Guidelines for a Common Vision 

9. OSCE-ODIHR: rundbordskonference: Muslims in  Warszawa

 Public and media discourse 

10. CIVIS-prisoverrækkelsesceremonien: Den europæiske mediepris Berlin

 for integration og mangfoldighed 

22.-23. EuroMed-konference: Racism and Xenophobia in the media  Wien

 (i samarbejde med Europa-Kommissionen og det østrigske 

 EU-formandskab) 

Juni  
6.-7. EUMC: rundbordskonference med netværk af lokalsamfund Århus

7. Nederlandsk national rundbordskonference  Utrecht

9. Ekspertmøde: overvågning af racisme i den offentlige diskurs Wien

12.-13. Møde med de nationale RAXEN-knudepunkter Wien

13. Besøg hos EUMC af Europarådets kommissær for menneskerettigheder Wien

20.-22. Seminar om racisme og fremmedhad/rammeafgørelse om  Wien

 bekæmpelse af racisme og fremmedhad (i samarbejde med 

 Europa-Kommissionen og det østrigske EU-formandskab)

22. Møde med Europa-Kommissionens næstformand og  Wien

 kommissær for retfærdighed, frihed og sikkerhed, Franco Frattini

22.-24. EUMC: foredrag på European Academy Bolzano om  Bolzano

 “Jurisprudence on Headscarves” 

27. EUMC’s arbejdsgruppe “Key Issues” om indsamling af  Wien

 data om etniske mindretal
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September  
12. Møde med OSCE-ODIHR, FN OHCHR og ECRI Wien

14.-15. EUMC/regeringernes forbindelsesofficerer, møde Wien

28.-29. De nationale knudepunkter, workshop om politiets overvågning  Sofia

 af mindretal, Bulgariens knudepunkt

Oktober  
3.-5. EUMC: rundbordskonference:  Helsinki

 Mainstreaming Non-Discrimination in Integration Policies

12. EUMC-arrangement: “Combating Islamophobia” i forbindelse  Warszawa

 med OSCE’s møde om Human Dimension Implementation  

20.  Workshop for nationale knudepunkter: Data Collection in Bukarest 

Combating Discrimination, Rumæniens knudepunkt

November  
27. Fremlæggelse af EUMC’s årsberetning for 2006  Bruxelles

 i Udvalget om Borgernes Friheder, Europa-Parlamentet 

28. Pressekonference om EUMC’s årsberetning Bruxelles

December  
18. Pressekonference om EUMC’s rapport: “Muslims in the EU” Wien

ed808348_DA.indd   Abs1:42 19/11/08   9:46:11



- 43 -

B I L A G

E.  Kommunikation og 
bevidstgørelse

Mest downloadede EUMC-publikationer i 2006

Brug af webstedet 2003-2006
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15 mest downloadede publikationer i 2006

Migrants, Minorities and Housing (jan. 2006)

Årsberetning 2006 (nov. 2006)

Muslims in the European Union (dec. 2006)

Årsberetning 2005 (nov. 2005)

Roma and Travellers in Public Education (maj 2006)

Th e impact of 7 July 2005 London bomb attacks on 
Muslim Communities (nov. 2005)

Majorities Attitudes Towards Minorities Eurobarometer Report (mar. 2005)

Migrants, Minorities and Education (jan. 2005)

Racist Violence in 15 EU Member States (June 2006)

Migrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the EU (May 2006)

Migrants, Minorities and Legislation (maj 2002)

Manifestations of Antisemitism in the EU 2002 – 2003 (jan. 2005)

Equal Voices-nyhedsbreve

Majorities Attitudes Towards Minorities, resumé (mar. 2005)

Perceptions of Discrimination and Islamphobia (dec. 2006)
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EUMC’s pressemeddelelser 2006

DATO EMNE SPROG
26. januar 2006 Europe must remain vigilant against  EN

 all forms of Antisemitism 

 Udtalelse i forbindelse med den internationale 

 mindedag for Holocaust, 27. januar

14. marts 2006 Protecting minorities starts at the local level. EN, FR

 Fælles pressemeddelelse, EUMC og Regionsudvalget

21. marts 2006 Unity in the fight against racism and intolerance EN

 Fælles udtalelse, Europarådets Europæiske 

 Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), 

 EUMC og OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner 

 og Menneskerettigheder (ODIHR) på den internationale 

 dag mod racediskrimination, 21. marts 

7. april 2006 Continuing need to address the situation of Roma CS, DE, EN, 

 Udtalelse fra Det Europæiske Observatorium ES, FIN, FR, 

 for Racisme og Fremmedhad (EUMC) på den HU, SK

 internationale dag for romaer, 8. april 

4. maj 2006 Roma grossly disadvantaged in education.  CS, DE, EN, 

 Ny rapport fra EUMC: “Roma and  ES, FIN, FR,  

 Travellers in Public Education” HU, IT, RO, SK

22. maj 2006 Euro-Middelhavskonference  DE, EN, FR

 Diskussioner om mediernes indflydelse på 

 interkulturel forståelse 

13. juni 2006 Racisme øverst på dagsordenen på møde mellem  EN

 EUMC og Europarådet. Joining efforts in fight 

 against racism

22. juni 2006 Frattini: EUMC plays a key role in the  DE, EN, FR

 EU’s fight against racism 

28. juni 2006 FIFA-dage mod racisme giver et stærkt  CS, DA, DE, EN, 

 og positivt politisk signal ES, FIN, FR, GR,

  HU, IT, NL, PL,  

  PT, SE, SI, SK

4. oktober 2006 Tackling discriminatory barriers to integration. DE,EN, FIN,

 Europæisk møde i Helsinki den 4. oktober FR

22. november 2006 Invitation til pressekonference om  EN, FR

 EUMC’s nye årsberetning for 2006 om 

 racisme og fremmedhad i EU 

ed808348_DA.indd   Abs1:44 19/11/08   9:46:11



- 45 -

B I L A G

28. november 2006 Step up efforts against racism,  20 EU-sprog

 says EUMC. Severe lack of data hampers  

 action against diskrimination and racist crime 

7. december 2006 Facts and figures on racial diskrimination.  DE, EN, FR

 EUMC opretter ny InfoBase for at 

 støtte indsatsen mod racisme 

8. december 2006 EUMC: Racism is a blatant violation of human rights. EN

 Udtalelse i forbindelse med den internationale 

 menneskerettighedsdag, 10. december 

11. december 2006 Invitation til pressekonference om to  EN, FR

 publikationer fra EUMC om islamofobi i EU

18. december 2006 EUMC fremlægger rapporter om diskrimination  20 EU-sprog, 

 og islamofobi i the EU AR, TR

EUMC’s pressekonference
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FRA - Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A-1060 Wien, Rahlgasse 3

Tlf.: +43 1 580 30 - 0        

Tlf.: +43 1 580 30 - 693

E-mail: information@fra.europa.eu

http://fra.europa.eu

Denne sidste aktivitetsrapport fra Det Europæiske Obser-

vationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) off entliggøres af 

Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) – i 

dettes egenskab af EUMC’s retlige efterfølger. Dokumentet indehol-

der en beskrivelse af EUMC’s aktiviteter og resultater i 2006. 

EUMC’s aktiviteter havde igen i 2006 stor indvirkning på 

fastlæggelsen af politikker mod racisme. EUMC’s arbejde er kon-

centreret om dataindsamling og forskning samt kommunikation og 

samarbejde med EU-institutioner, medlemsstater, regeringsorganisa-

tioner og civilsamfundet. EUMC’s rapporter har dannet grundlag for 

nationale og europæiske politikker og nye initiativer i bekæmpelsen 

af racisme. Også civilsamfundet har brugt EUMC’s resultater til at 

afdække forskelsbehandling og tilskynde de relevante myndigheder til 

at gribe ind. 
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