Tisková zpráva agentury FRA
ve Vídni dne 21. září 2017

Muslimové v EU:
Vysoká úroveň důvěry navzdory všudypřítomné diskriminaci
Podle rozsáhlého průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)
cítí převážná většina muslimů v EU velkou důvěru v demokratické instituce EU,
a to navzdory tomu, že se setkává s všeobecně rozšířenou diskriminaci
a obtěžováním. Průzkum zachycuje zkušenosti muslimských přistěhovalců
a jejich dětí narozených v EU a ukazuje, že za poslední desetiletí se postoje
veřejnosti příliš nezměnily.
„Výsledky našeho průzkumu vyvrací tvrzení, že muslimové se do našich společností
neintegrovali. Naopak, pozorujeme u nich vyšší důvěru v demokratické instituce, než
jakou vykazuje velká část většinové populace,“ říká ředitel agentury FRA Michael
O’Flaherty. „Každý akt diskriminace a zločin z nesnášenlivosti však brání jejich
začleňování a snižuje jejich šance na nalezení zaměstnání. Hrozí, že se nám jednotlivci
a jejich komunity odcizí, což může mít nebezpečné důsledky.“
„Jako slibná se mi jeví důvěra evropských muslimských komunit v naše veřejné instituce
a právní stát navzdory individuálním problémům s diskriminací, o kterých její členové
hovoří,“ uvádí první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. „Jsem
však rozčarován zprávou Agentury EU pro základní práva, z níž vyplývá, že za posledních
pět let měl téměř každý třetí muslim pocit diskriminace při hledání práce, přičemž však
poslední případ diskriminace nahlásilo jen 12 % muslimů. Rád bych muslimské občany
ujistil, že Evropská komise nebude tolerovat nesnášenlivost. To je v rozporu s našimi
hodnotami a našimi právními předpisy.“
Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra
Jourová říká: „Zpráva Agentury pro základní práva prokazuje, že diskriminace muslimů
je příliš rozšířena. Znepokojují mě zejména problémy, jimž v Evropě čelí muslimské
ženy. Nyní je naší povinností na evropské, vnitrostátní i místní úrovni zajistit, aby byla
dodržována opatření proti diskriminaci a muslimská komunita měla důvěru v policii“.

Zpráva Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II):
Muslimové – vybraná zjištění je druhým rozsáhlým průzkumem mezi muslimy, který
provedla Agentura Evropské unie pro základní práva. Průzkum se dotazoval na známky
integrace, například pocit přináležitosti a důvěry ve veřejné instituce, ale také na
zkušenosti s diskriminací, obtěžováním, policejními kontrolami a na povědomí o právech.
Klíčová zjištění zahrnují následující:
• 76 % muslimských respondentů cítí silné vazby na zemi, ve které žije,
• 31 % těch, kteří hledají práci, bylo v posledních pěti letech diskriminováno,
• 42 % respondentů, které v posledním roce kontrolovala policie, uvedlo, že tomu tak
bylo kvůli přistěhovaleckému původu nebo příslušnosti k etnické menšině.
Zpráva navrhuje řadu řešení, včetně:

•
•
•

účinných sankcí za porušení antidiskriminačních právních předpisů,
posílení důvěry v policii prostřednictvím cílených informačních činností,
většího úsilí zaměřeného na zvýšení zapojení muslimů do rozhodovacích postupů.
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Další informace naleznete v tiskovém balíčku nebo se můžete obrátit na:
media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642
Poznámky pro redaktory:
• Průzkum mezi 10 527 osobami, které se označily za muslimy, proběhl
v 15 členských státech EU: v Rakousku, Belgii, na Kypru, v Dánsku, Finsku, Francii,
Německu, Řecku, Itálii, na Maltě, v Nizozemsku, ve Slovinsku, Španělsku, Švédsku
a Spojeném království.
• Tato zpráva je součástí širšího průzkumu mezi 25 500 migranty a příslušníky menšin
ve všech 28 členských státech EU. Navazuje na první takový průzkum agentury FRA
provedený v roce 2008.
• Agentura FRA je nezávislým orgánem EU pro poskytování pomoci a odborných
znalostí v oblasti základních práv Evropské unii a jejím členským státům.
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