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Muslimer i EU:
Tilliten är hög trots fortsatt diskriminering
De allra flesta muslimer i EU har en hög tillit till EU:s demokratiska
institutioner, trots att de utsätts för omfattande diskriminering och
trakasserier. Detta visar en stor undersökning som genomförts av EU:s byrå för
grundläggande rättigheter (FRA). Undersökningen tar upp erfarenheter bland
muslimska invandrare och deras barn som är födda i EU och visar att
allmänhetens attityder har förändrats alltför lite under det senaste årtiondet.
– Vår undersökning sticker hål på påståendet att muslimer inte är integrerade i våra
samhällen. Tvärtom ser vi en tillit till de demokratiska institutionerna som många gånger
är högre än bland allmänheten i stort. Men varje förekomst av diskriminering och
hatbrott hindrar inkluderingen och minskar deras chanser att hitta jobb. Vi riskerar att
stöta bort individer och samhällsgrupper, vilket kan få allvarliga konsekvenser, säger
FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
– Jag uppmuntras av det förtroende för våra offentliga institutioner och för
rättsstatsprincipen som Europas muslimska samfund visar trots den diskriminering som
många av dess medlemmar upplever, säger Europeiska kommissionens förste vice
ordförande Frans Timmermans. – Samtidigt nedslås jag av rapporten från Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter, som visar att nära en av tre muslimer
under de senaste fem åren känt sig diskriminerade i samband med att de sökt arbete,
och att endast 12 procent av dem har rapporterat de senaste fallen av diskriminering.
Jag försäkrar EU:s muslimska medborgare att Europeiska kommissionen inte tolererar
intolerans. Det går tvärt emot våra värderingar och lagar.
- EU:s kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och
jämställdhet, Věra Jourová, säger så här: – Rapporten från Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter visar att diskriminering av muslimer är en omfattande
företeelse. Jag är särskilt oroad över utmaningarna för Europas muslimska kvinnor. Det
är nu vår skyldighet att såväl på europeisk som på nationell och lokal nivå se till att
antidiskrimineringsåtgärder respekteras och att det muslimska samfundet kan lita på
polisen.

Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering
(EU-MIDIS II): Muslimer – resultat i urval är den andra storskaliga undersökningen
av muslimernas situation som genomförts av EU:s byrå för grundläggande rättigheter.
Undersökningen innehöll frågor om markörer för integration, som känslan av tillhörighet
och tillit till offentliga institutioner, liksom om erfarenheter av diskriminering,
trakasserier, polisingripanden och medvetenhet om rättigheter.
Några av de viktigaste resultaten visar följande:
• 76 procent av de muslimska respondenterna känner en stark anknytning till landet
de bor i.
• 31 procent av de arbetssökande har upplevt diskriminering under de senaste fem
åren.
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•

42 procent av de respondenter som blivit stoppade av polisen under det senaste året
säger att de blivit det på grund av sin invandrarbakgrund eller etniska tillhörighet.

I rapporten föreslås ett antal lösningar, bland annat följande:
• Effektiva sanktioner för brott mot diskrimineringslagar.
• Förstärkning av förtroendet för polisen genom uppsökande, riktade aktiviteter.
• Större ansträngningar för att öka muslimers delaktighet i beslutsprocesser.
Mer information finns i presspaketet. Du kan också kontakta
media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30 642.
Meddelande till redaktörerna:
• Undersökningen omfattade 10 527 personer som identifierade sig som muslimer.
Den genomfördes i följande 15 EU-medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
• Dagens rapport är en del av en bredare undersökning bland 25 500 migranter och
minoritetsgrupper i alla 28 EU-medlemsstater. Den bygger vidare på FRA:s första
undersökning av minoriteter och diskriminering som genomfördes 2008.
• FRA är EU:s oberoende organ med uppdrag att förse unionen och dess
medlemsstater med stöd och sakkunskap i fråga om de grundläggande
rättigheterna.
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