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Tlačová správa FRA 

Viedeň 21. septembra 2017 

Moslimovia v EÚ:  

Vysoká úroveň dôvery napriek všadeprítomnej diskriminácii 

Z rozsiahleho prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) 

vyplýva, že výrazná väčšina moslimov v EÚ do veľkej miery dôveruje 

demokratickým inštitúciám napriek tomu, že sa stretávajú s rozsiahlou 

diskrimináciou a obťažovaním. Prieskum zachytáva skúsenosti moslimských 

prisťahovalcov a ich detí, ktoré sa už narodili v EÚ, a ukazuje iba veľmi malú 

zmenu postojov verejnosti v uplynulom desaťročí. 

„Výsledky nášho prieskumu úplne spochybňujú tvrdenie, že moslimovia nie sú integrovaní 

do spoločnosti v jednotlivých krajinách EÚ. Naopak, sme svedkami toho, že dôverujú 

demokratickým inštitúciám, dokonca viac ako väčšinovápopulácia,“ hovorí riaditeľ 

agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Každý prípad diskriminácie a zločinu z nenávisti 

však brzdí ich začleňovaniu a znižuje ich šance zamestnať sa. Riskujeme odcudzenie 

jednotlivcov a ich komunít, čo môže mať nebezpečné dôsledky.“ 

„Som rád, že moslimské komunity v EÚ dôverujú našim verejným inštitúciám 

a právnemu štátu, a to aj napriek diskriminácii, ktorej čelia“, uviedol prvý podpredseda 

Európskej komisie Frans Timmermans. „Správa Agentúry EÚ pre základné práva ma 

však zároveň zarmútila, pretože z nej vplýva, že v posledných piatich rokov sa takmer 

každý tretí moslim(-ka) cítil diskriminovaný(-á) pri hľadaní práce a že iba 12 % 

moslimov (moslimiek) svoju poslednú skúsenosť s diskrimináciou nahlásilo. Našich 

moslimských občanov chcem uistiť, že Európska komisia nebude tolerovať 

neznášanlivosť. Je to proti našim hodnotám aj proti našim zákonom.“ 

Európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra 

Jourová uviedla: „Zo správy Agentúry pre základné práva vyplýva, že diskriminácia 

moslimov je mimoriadne rozšírená. Trápia ma predovšetkým problémy, ktorým v Európe 

čelia moslimské ženy. Našou povinnosťou na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni 

je zabezpečiť dodržiavanie antidiskriminačných opatrení, ako aj to, aby moslimská 

komunita mohla polícii dôverovať.“ 

Správa s názvom Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín 

a diskriminácie (EU-MIDIS II): Moslimovia – vybrané zistenia je druhým 

rozsiahlym prieskumom o moslimoch, ktorý vykonala Agentúra EÚ pre základné práva. 

Popri znakoch integrácie, ako je pocit príslušnosti a dôvera vo verejné inštitúcie, sa 

prieskum týkal aj skúseností s diskrimináciou, obťažovaním, kontaktov s políciou 

a povedomím respondentov o právach. 

Hlavné zistenia: 

• 76 % moslimských respondentov cíti ku krajine, v ktorej žijú silné puto;  

• 31 % z tých, ktorí si hľadali zamestnanie, malo v uplynulých piatich rokoch skúsenosť 

s diskrimináciou; 

• 42 % respondentov, ktorých v uplynulých 12 mesiacoch zastavila polícia, uviedlo, že 

sa to stalo, pretože sú migranti alebo etnická menšina.  

Správa navrhnuje niekoľko riešení, vrátane: 

• účinných sankcií za porušovanie antidiskriminačných právnych predpisov; 
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• posilnenia dôvery v políciu pomocou cielených činností na zvýšenie informovanosti o 

polícii;  

• väčšej snahy o zvýšenie účasti moslimov v rozhodovacích procesoch. 

Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si tlačový balík alebo sa na nás obráťte 

na adrese: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.  

Poznámky pre redaktorov: 

• Prieskum, do ktorého sa zapojilo 10 527 respondentov, ktorí sami seba označili za 

moslimov, sa uskutočnil v týchto 15 členských štátoch: Belgicko, Cyprus, Dánsko, 

Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, 

Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. 

• Dnešná správa je súčasťou širšieho prieskumu, do ktorého sa zapojilo 

25 500 migrantov a menšín vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Vychádza z prvého 

takéhoto prieskumu agentúry FRA, ktorý sa uskutočnil v roku 2008.  

• FRA je nezávislý orgán EÚ na poskytovanie pomoci a odborných poznatkov v oblasti 

základných práv Európskej únii a jej členským štátom. 
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