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FRA-pressemeddelelse 

Wien, den 21. september 2017 

Muslimer i EU:  

Stor tillid trods gennemgående forskelsbehandling 

Langt størstedelen af alle muslimer i EU har stor tillid til EU's demokratiske 

institutioner, selv om de oplever omfattende forskelsbehandling og chikane, 

viser en stor undersøgelse fra Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA). Undersøgelsen omfatter erfaringer fra 

muslimske immigranter og deres børn født i EU og viser, at den offentlige 

holdning har ændret sig alt for lidt i det seneste årti. 

"Vores undersøgelse giver et helt andet billede i forhold til påstanden om, at muslimer 

ikke er integreret i vores samfund. Tværtimod ser vi en tillid til de demokratiske 

institutioner, som er større end hos det meste af den øvrige befolkning," siger direktør i 

FRA Michael O’Flaherty. "Men alle tilfælde af forskelsbehandling og hadkriminalitet 

hæmmer integrationen og mindsker deres chancer for at finde beskæftigelse. Vi risikerer 

at fremmedgøre personer og deres samfund med potentielt alvorlige konsekvenser." 

"Jeg glæder mig over tiltroen i Europas muslimske samfund til vores offentlige 

institutioner og retsstatsprincip, på trods af de individuelle udfordringer, de oplever med 

hensyn til forskelsbehandling,” udtaler førstenæstformand i Europa-Kommissionen 

Frans Timmermans. "Jeg er dog nedslået over rapporten fra EU's Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, som viser, at næsten en ud af tre muslimer føler, at de har 

oplevet forskelsbehandling i forbindelse med jobsøgning over de seneste fem år, men at 

kun 12 % af muslimerne har indberettet de seneste tilfælde af forskelsbehandling. Jeg 

vil gerne forsikre vores muslimske borgere om, at Europa-Kommissionen ikke vil tolerere 

intolerance. Det går imod vores værdier og vores love." 

EU-kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd 

og kvinder Věra Jourová udtaler: "Rapporten fra Agenturet for Grundlæggende 

Rettigheder viser, at forskelsbehandling af muslimer er for udbredt. Jeg er især 

bekymret over de udfordringer, som muslimske kvinder i Europa står over for. Det er nu 

vores pligt på såvel europæisk som nationalt og lokalt plan at sikre, at 

ikkeforskelsbehandlingsforanstaltningerne respekteres, og at det muslimske samfund 

kan have tillid til politiet." 

Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling 

(EU-MIDIS II):Muslimer – udvalgte resultater er den næststørste undersøgelse om 

muslimer udført af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. Ud over markører for 

integration som tilhørsforhold og tillid til offentlige institutioner blev respondenterne i 

undersøgelsen spurgt om erfaringer med forskelsbehandling, chikane, politistandsninger 

og opmærksomhed på rettigheder. 

De vigtigste resultater er bl.a., at: 

• 76 % af muslimske respondenter føler en stærk tilknytning til det land, de bor i  

• 31 % af de arbejdssøgende har oplevet forskelsbehandling over de seneste fem år 

• 42 % af de respondenter, som var blevet standset af politiet inden for det seneste 

år, sagde, at det skete på grund af deres baggrund som indvandrer eller etnisk 

minoritet.  

I rapporten foreslås en række løsninger, herunder: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
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• effektive sanktioner for overtrædelse af lovgivning om forskelsbehandling 

• styrket tillid til politiet gennem målrettede outreach-aktiviteter  

• større bestræbelser på at øge muslimers deltagelse i beslutningsprocesser. 

Yderligere oplysninger fås i mediepakken eller ved henvendelse til: 

Media@fra.europa.eu  / Tlf.: +43 1 580 30 642.  

Bemærkninger til redaktører: 

• Undersøgelsen blandt 10 527 personer, som identificerede sig som muslimer, blev 

foretaget i 15 EU-medlemsstater: Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, 

Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Malta, Nederlandene, Slovenien, Spanien, 

Sverige og Det Forenede Kongerige. 

• Dagens rapport er en del af en bredere undersøgelse blandt 25 500 migranter og 

minoriteter i alle 28 EU-medlemsstater. Den bygger på FRA's første sådanne 

undersøgelse, som blev gennemført i 2008.  

• FRA er EU's uafhængige organ for levering af bistand med grundlæggende 

rettigheder og ekspertise til EU og dens medlemsstater. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-Muslims
mailto:media@fra.europa.eu

