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Muzulmánok az Unióban:
magas fokú bizalom az erős diszkrimináció ellenére
Az Unióban élő muzulmánok túlnyomó többsége határozottan bízik az EU
demokratikus intézményeiben annak ellenére, hogy széles körű
megkülönböztetéssel és zaklatással szembesül – derült ki az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége (FRA) által végzett nagyszabású felmérésből. A felmérés a
muzulmán bevándorlók és az Unióban született gyermekeik tapasztalatait
vizsgálta és kimutatta, hogy a közvélemény vajmi keveset változott az elmúlt
évtizedben.
„Felmérésünk eredményei fényében nevetséges az az állítás, hogy a muzulmánok nem
integrálódnak társadalmainkba.Az igazság ezzel épp ellentétes: azt tapasztaljuk, hogy a
demokratikus intézményekbe vetett bizalom magasabb a muzulmánok, mint általában a
lakosság körében.” – jelentette ki Michael O’Flaherty. „Azonban a megkülönböztetés
és a gyűlölet-bűncselekmények minden egyes esetben hátráltatják a befogadásukat és
csökkentik a munkavállalási esélyeiket. Fennáll a kockázata, hogy elidegenítjük az
egyéneket és a közösségeiket, ami akár veszélyes következményekkel is járhat.”
„Ösztönzőleg hat a számomra, hogy az Európai Unió muszlim közösségei bizalommal
tekintenek intézményeink és az európai jogállamiság irányába, annak ellenére, hogy az
egyének szintjén tanúsíthatóan hátrányos megkülönböztetéssel néznek szemben˝mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. „Ugyanakkor
elcsüggeszt az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által készített jelentés, amely
szerint az elmúlt öt év során háromból legalább egy muszlim személy érzékelt
diszkriminációt munkakeresése során, de mindössze 12%-uk jelentett hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó esetet. Szeretném biztosítani muszlim polgárainkat, hogy
az Európai Bizottság nem tolerálja az intoleranciát. Ez ellenkezik az általunk vallott
értékekkel és jogrendünkkel.˝
Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti
esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Az Alapjogi
Ügynökség jelentése azt mutatja, hogy a muszlimokat ért megkülönböztetés túlságosan
elterjedt. Különösen aggasztóak a muszlim nőket Európában érő kihívások. Feladatunk
európai, nemzeti és helyi szinten gondoskodni arról, hogy a hátrányos megkülönböztetés
elleni intézkedéseket betartsák, és a muszlim közösség bízhasson a rendőrségben.˝
Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos
megkülönböztetésről (EU-MIDIS II): Muzulmánok – válogatott eredmények az
Alapjogi Ügynökség által végzett második nagyszabású felmérés, amely a muzulmánokra
vonatkozik. Az olyan integrációs mutatók mellett, mint az egyes országokhoz való
tartozás érzése és a közintézményekbe vetett bizalom, a felmérés kérdései a
megkülönböztetésre, a zaklatásra, a rendőrségi igazoltatásokra és jogtudatosságra
vonatkozó tapasztalatokra irányultak.
A felmérés fontosabb megállpításai:

•
•

a muzulmán válaszadók 76%-a erősen kötődik ahhoz az országhoz, amelyikben él;
az álláskeresők 31%-át érte hátrányos megkülönböztetés az elmúlt öt évben;
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•

a rendőrség által az utóbbi egy évben megállított válaszadók 42%-a állította, hogy
ez a migráns vagy etnikai kisebbségi háttere miatt történt.

A jelentés több megoldást is javasol, többek között:
• az anti-diszkriminációs jogszabályok megsértésének hatékony szankciója;
• a rendőrségbe vetett bizalom megerősítése tájékoztató tevékenységek révén;
• az erőfeszítések fokozása a muzulmánok részvételének növelésére a döntéshozatali
eljárásokban
További információkért tekintse meg a sajtócsomagot vagy lépjen velünk
kapcsolatba: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.
Megjegyzések a szerkesztőknek:

•

•

•

A 10 527 – magát muzulmánnak valló – személy részvételével végzett felmérés 15
uniós tagállamra terjedt ki: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország,
Olaszország, Spanyolország, Svédország és Szlovénia.
A jelentés az FRA 2008-ban végzett első ilyen jellegű felmérésére épül, és egy
szélesebb körű felmérés részét képezi, amelyben valamennyi, a 28 uniós
tagállamban élő 25 500 migráns és kisebbségi személy vett részt. az FRA 2008-ban
végzett első ilyen jellegű felmérésére épül.
Az Alapjogi Ügynökség független uniós szerv, melynek célja, hogy az alapvető
jogokkal kapcsolatban támogatást és szaktanácsot nyújtson az Unió és tagállamai
számára.
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