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Comunicat de presă FRA 

Viena, 21 septembrie 2017 

Musulmanii din UE:  

Nivel ridicat de încredere, în pofida discriminării răspândite 

Marea majoritate a musulmanilor din UE au un puternic sentiment de încredere 

în instituțiile democratice, în pofida faptului că trăiesc experiența unei 

discriminări și hărțuiri larg răspândite, arată un sondaj important realizat de 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Sondajul 

surprinde experiențele imigranților musulmani și ale copiilor acestora născuți în 

UE, evidențiind faptul că atitudinile publicului s-au schimbat mult prea puțin în 

ultimul deceniu. 

„Rezultatele sondajului nostru arată ridicolul afirmației conform căreia musulmanii nu 

sunt integrați în societățile noastre. Dimpotrivă, observăm la ei o încredere în instituțiile 

democratice mai mare decât în rândul unei mari părți a populației generale”, declară 

Michael O’Flaherty, directorul FRA. „Însă orice incident de discriminare sau 

infracțiune motivată de ură îngreunează incluziunea lor și le scade șansele de a-și găsi 

un loc de muncă. Riscăm să izolăm indivizii și comunitățile lor, ceea ce poate avea 

urmări grave.” 

„Mă încurajează încrederea comunității musulmane din Europa în instituțiile noastre 

publice și în statul de drept, în ciuda dificultăților pe care fiecare dintre ei le întâmpină în 

materie de discriminare”, afirmă prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans 

Timmermans. „Cu toate acestea, mă descurajează raportul Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene conform căruia, în ultimii cinci ani, aproape un 

musulman din trei consideră că a fost discriminat la căutarea unui loc de muncă, însă 

doar 12% din musulmani au raportat cele mai recente cazuri de discriminare. Doresc să-i 

asigur pe cetățenii noștri musulmani că Comisia Europeană nu tolerează intoleranța. Este 

împotriva valorilor și legilor noastre.” 

Comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra 

Jourová declară: „Conform raportului Agenției pentru Drepturi Fundamentale, 

discriminarea în rândul musulmanilor este prea larg răspândită. Mă preocupă în special 

provocările cu care se confruntă femeile musulmane din Europa. Sarcina noastră este de 

a ne asigura că se respectă măsurile anti-discriminare la nivel european, național și local 

și că musulmanii pot avea încredere în poliție.” 

Al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea (EU-

MIDIS II): Musulmanii – selecție de constatări este cel de al doilea sondaj de mare 

amploare în rândul musulmanilor desfășurat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. 

Pe lângă măsurarea unor indicatori ai integrării, precum sentimentul de apartenență și 

încrederea în instituțiile publice, sondajul a adresat și întrebări referitoare la trăirea unor 

experiențe de discriminare și hărțuire, la opririle efectuate de poliție și la nivelul de 

conștientizare a drepturilor. 

Iată câteva dintre principalele constatări: 

• 76 % dintre respondenții musulmani se simt foarte atașați de țara în care trăiesc;  

• 31 % dintre cei care se află în căutarea unui loc de muncă au fost discriminați în 

ultimii cinci ani; 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
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• 42 % dintre respondenții care au fost opriți de poliție în ultimul an au declarat că 

acest lucru s-a întâmplat din cauza statutului de migrant sau a apartenenței la o 

minoritate etnică.  

Raportul sugerează o serie de soluții, printre care: 

• sancțiuni eficace pentru încălcările legislației antidiscriminare; 

• restabilirea încrederii în poliție prin activități de interacționare specifice;  

• intensificarea eforturilor de creștere a participării musulmanilor la procesele 

decizionale. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați dosarul de presă sau să ne 

contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.  

Note pentru redactori: 

• Sondajul, care a cuprins 10 527 de persoane care s-au identificat ca fiind de religie 

musulmană, a fost realizat în 15 state membre ale UE: Austria, Belgia, Cipru, 

Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, 

Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit. 

• Raportul de astăzi face parte dintr-un sondaj mai extins, care cuprinde 25 500 de 

migranți și de minorități din toate cele 28 de state membre ale UE. Acesta 

completează primul sondaj de acest gen al agenției FRA, realizat în 2008.  

• FRA este organismul independent al UE care oferă Uniunii Europene și statelor sale 

membre asistență și expertiză în materie de drepturi fundamentale. 
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