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Musulmaņi ES –
augsts uzticēšanās līmenis par spīti plaši izplatītai diskriminācijai
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir veikusi plašu apsekojumu,
kura rezultāti liecina, ka vairākums musulmaņu ES lielā mērā uzticas ES
demokrātiskajām iestādēm, kaut arī viņiem bieži nākas piedzīvot diskrimināciju
un aizskaršanu. Apsekojumā ir apkopota musulmaņu imigrantu un viņu ES
dzimušo bērnu pieredze, atklājot, ka sabiedrības attieksme pēdējos desmit
gados nav būtiski mainījusies.
“Mūsu apsekojuma rezultāti liek apšaubīt apgalvojumu, ka musulmaņi nav integrēti
mūsu sabiedrībā. Gluži pretēji, mēs redzam, ka uzticēšanās līmenis demokrātiskajām
iestādēm musulmaņu vidū ir augstāks nekā lielā daļā sabiedrības”, saka FRA direktors
Michael O’Flaherty. “Taču katra diskriminācijas izpausme un katrs naida noziegums
kavē viņu iekļaušanu un mazina viņu iespējas atrast darbu. Mēs riskējam atsvešināt
indivīdus un viņu kopienas, bet tam var būt bīstamas sekas.”
“Es atzinīgi vērtēju Eiropas musulmaņu kopienu uzticību mūsu valsts iestādēm un
tiesiskumam, kaut arī pastāv atsevišķas diskriminācijas problēmas, ar kādām saskaras
šīs kopienas,” saka Eiropas Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans
Timmermans. “Bet mani sarūgtina ES Pamattiesību aģentūras ziņojums, kurā teikts, ka
pēdējo piecu gadu laikā gandrīz viens no trim musulmaņiem ir saskāries ar
diskrimināciju, meklējot darbu, bet tikai 12 % no musulmaņiem ir ziņojuši par pēdējiem
diskriminācijas gadījumiem. Es gribu pārliecināt mūsu musulmaņu pilsoņus, ka Eiropas
Komisija necietīs neiecietību. Tas ir pret mūsu vērtībām un likumiem.”
ES Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Věra Jourová saka:
“Pamattiesību aģentūras ziņojumā redzams, ka diskriminācija pret musulmaņiem ir
pārāk izplatīta. Mani īpaši satrauc problēmas, ar ko saskaras musulmaņu sievietes
Eiropā. Mūsu pienākums Eiropas Savienības, valstu un vietējā līmenī tagad ir raudzīties,
ka tiek ievēroti diskriminācijas novēršanas pasākumi un ka musulmaņu kopiena var
uzticēties policijas spēkiem.”
Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrais apsekojums (EUMIDIS II) – rezultātu izlase par musulmaņiem ir otrais liela mēroga musulmaņu
apsekojums, ko veikusi Pamattiesību aģentūra. Līdztekus jautājumiem par tādiem
integrācijas rādītājiem kā piederības izjūta un uzticēšanās valsts iestādēm apsekojumā
tika uzdoti jautājumi par diskriminācijas un aizskaršanas pieredzi, policijas veiktām
aizturēšanām un izpratni par tiesībām.
Galvenie konstatējumi:

•
•
•

76 % aptaujāto musulmaņu jūt spēcīgu piederību valstij, kurā viņi dzīvo;
31 % darba meklētāju pēdējos piecos gados ir piedzīvojuši diskrimināciju;
42 % no respondentiem, kurus pēdējā gada laikā ir aizturējusi policija, apgalvo, ka
tas bijis viņu migrantu vai etniskās minoritātes izcelsmes dēļ.

Ziņojumā ir piedāvāti vairāki risinājumi, tostarp:
• piemērot efektīvas sankcijas par nediskriminācijas tiesību aktu pārkāpumiem;
• paaugstināt uzticēšanos policijai, izmantojot mērķtiecīgus propagandas pasākumus;
• veltīt lielākas pūles, lai vairāk iesaistītu musulmaņus lēmumu pieņemšanas procesos.

1

Plašākai informācijai skatiet preses paketi vai sazinieties personīgi:
media@fra.europa.eu / tālr.: +43 1 580 30 642.
Piezīmes redaktoriem
• Apsekojums, piedaloties 10 527 respondentiem, kuri identificēja sevi kā
musulmaņus, tika veikts ES 15 dalībvalstīs: Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā,
Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Somijā,
Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.
• Šodien publicētais ziņojums ir daļa no plašāka apsekojuma, kurā piedalījās
25 500 migrantu un minoritāšu pārstāvju no ES visām 28 dalībvalstīm. Tas ir
turpinājums pirmajam šāda veida apsekojumam, ko FRA veica 2008. gadā.
• FRA ir neatkarīga ES struktūra, kuras mērķis ir sniegt ES un tās dalībvalstīm
palīdzību un pieredzi pamattiesību jomā.
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