Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč, 21. rujna 2017.

Muslimani u Europskoj uniji:
visoka razina povjerenja unatoč sveprisutnoj diskriminaciji
Prema opsežnom istraživanju Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA),
velika većina muslimana u Europskoj uniji ima visoku razinu povjerenja u
demokratske institucije unatoč tome što doživljavaju neki oblik sveprisutne
diskriminacije i uznemiravanja. Istraživanje obuhvaća iskustva muslimanskih
imigranata i njihove djece rođene u Europskoj uniji te pokazuje da se stavovi
javnosti nisu mnogo promijenili tijekom proteklog desetljeća.
„Rezultati našeg istraživanja pokazuju kako je izjava da muslimani nisu integrirani u
naša društva potpuno netočna. Naprotiv, vidimo da kod njih postoji veća razina
povjerenja u demokratske institucije negoli kod općeg stanovništva”, izjavio je direktor
FRA-e, Michael O’Flaherty. „Međutim, svaki slučaj diskriminacije ili zločin iz mržnje
otežava njihovu integraciju te im smanjuje šanse za pronalazak zaposlenja. Riskiramo
otuđenje pojedinaca i njihovih zajednica, što bi moglo imati opasne posljedice.”
„Raduje me povjerenje koje muslimanske zajednice u Europi imaju u naše javne
institucije i vladavinu prava usprkos pojedinačnim primjerima diskriminacije kojima
svjedoče,” izjavio je prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans.
„Međutim, obeshrabren sam izvješćem Agencije EU-a za temeljna prava, prema kojem
se tijekom posljednjih pet godina gotovo trećina muslimana osjetila diskriminiranima
prilikom traženja posla, ali samo je 12 % njih prijavilo najnovije slučajeve diskriminacije.
Želim poručiti našim građanima muslimanske vjeroispovijedi da Europska komisija neće
tolerirati netoleranciju. To je u suprotnosti s našim vrijednostima i našim zakonima.”
Europska povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova
Věra Jourová ističe: „Izvješće Agencije za temeljna prava upućuje na to da je
diskriminacija muslimana previše raširena. Posebno me brinu problemi s kojima se
suočavaju muslimanke u Europi. Naša je dužnost u ovom trenutku osigurati na
europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini poštovanje mjera protiv diskriminacije i
povjerenje muslimanske zajednice u policiju.”
Drugo istraživanje Europske unije o manjinama i diskriminaciji (EU-MIDIS II):
Muslimani – odabrani rezultati drugo je veliko istraživanje provedeno među
pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti koje je provela Agencija EU-a za temeljna
prava. Istraživanje se bavilo iskustvima s diskriminacijom, uznemiravanjem, policijskim
zaustavljanjem te svijesti o pravima, kao i pokazateljima integracije poput osjećaja
pripadnosti i povjerenja u javne institucije.
Ključni rezultati pokazuju:

•
•
•

76 % sudionika muslimanske vjeroispovijesti osjeća se snažno povezanima s
državom u kojoj žive;
31 % sudionika koji traže zaposlenje doživjelo je diskriminaciju u zadnjih pet
godina;
42 % sudionika koje je policija zaustavila tijekom protekle godine izjavilo je da se to
dogodilo zbog njihova migrantskog statusa ili pripadnosti etničkoj manjini.

U izvješću se predlažu mnogobrojna rješenja, uključujući:

•

učinkovite sankcije za kršenje zakona o suzbijanju diskriminacije;
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•
•

jačanje povjerenja u policiju putem ciljanih aktivnosti informiranja;
veća ulaganja u povećanje sudjelovanja osoba muslimanske vjeroispovijesti u
postupcima donošenja odluka.

Dodatne informacije možete pronaći u paketu za medije ili se obratite na
sljedeću adresu: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.
Napomene urednicima:

•

•
•

Istraživanje je provedeno među 10.527 osoba koje su se izjasnile kao muslimani u
15 država članica Europske unije: Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Finskoj,
Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Španjolskoj,
Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.
Današnje izvješće dio je većeg istraživanja koje obuhvaća 25.500 migranata i
pripadnika manjina u svih 28 država članica EU-a. Nadovezuje se na prvo takvo
istraživanje, koje je FRA provela 2008. godine.
FRA je nezavisno tijelo EU-a odgovorno za pružanje pomoći i stručnih savjeta
Europskoj uniji i njezinim državama članicama u pogledu temeljnih prava.
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