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Bécs/Brüsszel, 2018. november 28. 

A feketék az Unióban gyakran szembesülnek rasszizmussal, rossz 

lakáskörülményekkel és rossz munkákkal 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által készített nagyszabású, 

megismételt felmérés megállapításai szerint az Unióban a feketék bőrszínük miatt 

elfogadhatatlan nehézségekbe ütköznek, amikor egyszerűen csak lakást vagy 

tisztességes munkát szeretnének találni. A faji alapú zaklatás szintén nagyon 

gyakori. 

„A 21. században nincs mentség a faji alapú megkülönböztetésre. Mégis ma Európában, a 

feketék még mindig széles körben elterjedt és elfogadhatatlan szintű diszkriminációnak és 

zaklatásnak esnek áldozatul csupán a bőrszínük miatt” – állítja Michael O’Flaherty, az FRA 

igazgatója. „Ezt egyszer és mindenkorra fel kell számolnunk. Ennek érdekében a 

tagállamoknak hatékony és célzott szakpolitikákra és törvényekre van szükségük, hogy 

biztosítsák a feketék bevonását a társadalmunkba.” 

A Feketének lenni az Unióban című jelentés feltárja azt a sok kihívást, amellyel a fekete 

emberek szembesülnek. 

Vegyük például a faji alapú zaklatást: a válaszadók 30%-a állítja, hogy volt része faji alapú 

zaklatásban az elmúlt öt évben; 5%-ukat fizikai támadás is érte.  Éppen ezérta 

tagállamoknak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a rasszizmus áldozatainak megfelelőbb 

támogatása és az elkövetők büntetőeljárás alá vonása érdekében. 

A faji alapú megkülönböztetés szintén komoly probléma. A feketék körülbelül negyede 

tapasztalt faji megkülönböztetést a munkahelyén vagy munkakeresés közben. A fiatal 

feketék különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak: néhány országban közel 76%-uk nem 

dolgozott, nem részesült oktatásban vagy képzésben a többségi társadalom 8%-ához 

képest. Ezért a tagállamoknak célzott intézkedéseket kell kialakítaniuk az ilyen formában 

megnyilvánuló megkülönböztetés ellen. Ide tartozhat például a munkahelyeken végzett 

sokféleségi audit vizsgálat/ellenőrzés és a munkaerő-toborzás az állami szektorban a 

feketék körében. 

A lakhatás szintén  problematikus: a válaszadók 14%-a azt állítja, hogy a magánszemély 

tulajdonosok nem hajlandóak nekik lakást bérbe adni. Ez azért különösen nagy probléma, 

mertcsupán 15%-uk rendelkezik saját ingatlannal az uniós többségi társadalom 70%-ával 

szemben. Továbbá a többségi társadalom 17%-ához képest 45%-uk él túlzsúfolt 

lakásokban. Mindezszükségessé teszi a lakáskörülmények minőségének javítását és a 

lakhatásból való kirekesztettség felszámolását a tagállamok részéről. 

Szintén probléma a rendőri megállítások során tapasztalható, megkülönböztetésalapú 

profilalkotás: a válaszadók 24%-át állította meg rendőr az elmúlt öt évben. A megállítottak 

41%-a érezte úgy, hogy a megállítás oka faji alapú profilalkotás volt, ami aláássa a 

rendőrségbe és a közösségi kapcsolatokba vetett bizalmat. Ennek legyőzésére a 

tagállamoknak konkrét, gyakorlati iránymutatásokat kell kidolgozniuk a rendőrök számára, 

hogy így elkerülhessék a jogellenes profilalkotást. December 5-én megjelenik A FRA  
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legújabb útmutatója a jogellenes profilalkotás elkerüléséről, amelyhezsegítségül szolgálhat 

egy, a közösségi rendészettel kapcsolatos iránymutatás is. 

A jelentés közel 6000 fekete tapasztalatait vizsgálja 12 uniós tagállamban A FRA második, 

kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről szóló uniós felmérése részeként.. A 

jelentés az EU egész területére, mind a 28 tagállamra kiterjedően, bevándorlói vagy etnikai 

kisebbségi háttérrel rendelkező 25 500 embertől, köztük romáktól és oroszoktól gyűjtött 

adatokat tartalmaz. Ez A FRA által 2008-ban végzett első ilyen jellegű felmérésére épül. 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: 

(+43) 1 580 30 642 
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