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Muslimani v EU:
visoka raven zaupanja kljub vsesplošno razširjeni diskriminaciji
Velika večina muslimanov v EU ima visoko raven zaupanja v demokratične
institucije, kljub temu da se srečujejo z razširjeno diskriminacijo in
nadlegovanjem, je pokazala obsežna raziskava, ki jo je opravila Agencija
Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Raziskava, ki je zajela izkušnje
muslimanskih priseljencev in njihovih otrok, rojenih v EU, je razkrila, da se je v
zadnjem desetletju odnos javnosti do muslimanov vse premalo spremenil.
„Rezultati naše raziskave so v posmeh trditvi, da muslimani niso vključeni v našo družbo.
Nasprotno, zaznali smo zaupanje v demokratične institucije, ki je večje kot pri večini
ostalega prebivalstva,“ pojasni direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „Vendar
vsak primer diskriminacije in vsako kaznivo dejanje iz sovraštva omejujeta njihovo
vključevanje ter zmanjšujeta njihove možnosti, da najdejo zaposlitev. Obstaja
nevarnost, da se bodo posamezniki in njihove skupnosti odtujile, kar bi lahko imelo
nevarne posledice.“
„Zaupanje, ki ga imajo evropske muslimanske skupnosti v naše javne institucije in
pravno državo kljub izzivom diskriminacije, s katerimi se spoprijemajo posamezni
pripadniki teh skupnosti, me navdaja z upanjem,“ je povedal prvi podpredsednik
Evropske komisije Frans Timmermans. „Toda zaskrbljen sem zaradi poročila
Agencije EU za temeljne pravice, ki kaže, da je bil v zadnjih petih letih skorajda eden od
treh muslimanskih anketirancev žrtev diskriminacije pri iskanju zaposlitve, da pa je samo
12 % teh žrtev primere diskriminacije tudi prijavilo. Našim muslimanskim državljanom
želim zagotoviti, da Evropska komisija nestrpnosti ne bo dopuščala. To ni skladno z
našimi vrednotami in zakoni.“
Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová
pravi: „Poročilo Agencije EU za temeljne pravice kaže, da je diskriminacija muslimanov
preveč razširjena. Še zlasti sem zaskrbljena zaradi izzivov, s katerimi se spopadajo
muslimanke v Evropi. Naša dolžnost je, da zajamčimo spoštovanje protidiskriminacijskih
ukrepov tako na evropski kot tudi nacionalni in lokalni ravni ter muslimanski skupnosti
povrnemo zaupanje v policijo“.
Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji (EU-MIDIS II:
muslimani – izbrane ugotovitve je druga obširna raziskava o muslimanih, ki jo je
opravila Agencija za temeljne pravice. Zajemala je vprašanja v zvezi z znaki
vključenosti, kot sta občutek pripadnosti in zaupanje v javne institucije, ter izkušnjami z
diskriminacijo, nadlegovanjem, policijskimi preverjanji in ozaveščenostjo o pravicah.
Ključne ugotovitve vključujejo:
• 76 % muslimanov, ki so sodelovali v raziskavi, je močno navezanih na državo, v
kateri živijo;
• v zadnjih petih letih je bilo 31 % muslimanov pri iskanju zaposlitve diskriminiranih;
• 42 % udeležencev raziskave, ki jih je v zadnjem letu preverila policija, je navedlo,
da se je to zgodilo zato, ker so migranti ali pripadniki manjšin.
V poročilu je predlaganih več rešitev, vključno z:
• učinkovitimi sankcijami za kršitve protidiskriminacijske zakonodaje;
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•

okrepitvijo zaupanja v policijo s ciljno usmerjenimi dejavnostmi ozaveščanja;
večjim prizadevanjem za povečanje udeležbe muslimanov pri odločanju.

Za več informacij si oglejte gradivo za novinarje ali pišite na elektronski naslov:
media@fra.europa.eu/Tel.:+43 158030642.
Sporočilo urednikom:
• Raziskava je zajela 10 527 oseb, ki so se opredelile kot muslimani, potekala pa je v
15 državah članicah EU: v Avstriji, Belgiji, na Cipru, Danskem, Finskem, v Franciji,
Grčiji, Italiji, na Malti, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji, na Švedskem
in v Združenem kraljestvu.
• Danes objavljeno poročilo je del širše raziskave, v katero je bilo zajetih
25 500 migrantov in pripadnikov manjšin v vseh 28 državah članicah EU, in temelji
na prvi taki raziskavi Agencije FRA, opravljeni leta 2008.
• Agencija FRA je neodvisen organ EU za zagotavljanje pomoči in strokovnega znanja
s področja temeljnih pravic EU in njenim državam članicam.
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