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Persoanele de culoare din UE se confruntă adesea cu rasism și cu 

condiții precare de locuit și de muncă 

Conform rezultatelor obținute în urma repetării unui sondaj important realizat de 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, culoarea pielii face ca 

persoanele de culoare din UE să se confrunte cu dificultăți inacceptabile chiar și în 

găsirea unei locuințe sau a unui loc de muncă decent. Hărțuirea din motive rasiale 

rămâne, de asemenea, o problemă mult prea des întâlnită. 

„În secolul al 21-lea nu mai există nicio scuză pentru discriminarea rasială. Și totuși, 

persoanele de culoare din UE sunt încă victime ale discriminării și hărțuirii la niveluri 

inacceptabil de mari și de răspândite, fără alt motiv decât culoarea pielii”, afirmă directorul 

FRA, Michael O’Flaherty. „Trebuie să punem capăt acestei probleme odată pentru 

totdeauna. În acest scop, statele membre au nevoie de politici și legi eficace și precis 

direcționate, care să asigure includerea deplină a persoanelor de culoare în societatea 

noastră.” 

Raportul intitulat Persoanele de culoare în UE dezvăluie numeroasele provocări cu care se 

confruntă acești oameni. 

Un exemplu este hărțuirea din motive rasiale: 30 % dintre respondenți afirmă că au fost 

hărțuiți din motive rasiale în ultimii cinci ani, iar 5 % au fost atacați fizic. Prin urmare, 

statele membre trebuie să depună eforturi mai mari pentru a oferi un sprijin mai bun 

victimelor rasismului și pentru a aduce cu adevărat făptuitorii în fața justiției. 

Și discriminarea rasială continuă să reprezinte o problemă. Aproximativ un sfert dintre 

persoanele de culoare au fost discriminate din motive rasiale la locul de muncă sau atunci 

când își căutau un loc de muncă. Mai ales tinerii de culoare sunt vulnerabili: în unele țări, 

până la 76 % nu erau încadrați profesional și nu urmau niciun program de învățământ sau 

de formare profesională, față de 8 % din populația generală. În consecință, statele membre 

trebuie să elaboreze măsuri specifice pentru a combate cazurile de discriminare. Printre 

măsuri s-ar putea număra audituri ale diversității la locul de muncă și organizarea unor 

campanii de recrutare pentru sectorul public în rândul persoanelor de culoare. 

Locuințele reprezintă o altă problemă: 14 % dintre respondenți afirmă că proprietarii 

particulari nu vor să le închirieze locuințe. Acest lucru reprezintă o problemă majoră, 

deoarece doar 15 % dețin o proprietate, spre deosebire de 70 % din populația generală din 

UE. În plus, 45 % locuiesc în spații supraaglomerate, comparativ cu 17 % din populația 

generală, ceea ce subliniază necesitatea ca statele membre să amelioreze calitatea 

condițiilor de locuit și să elimine excluderea din acest sector. 

O altă problemă constă în opririle discriminatorii efectuate de poliție: 24 % dintre 

respondenți au fost opriți de poliție în ultimii cinci ani. Dintre aceștia, 41 % au simțit că 

sunt opriți în baza unui profil rasial, lucru care subminează încredea în poliție și 

deteriorează relațiile din cadrul comunității. Pentru a combate acest lucru, statele membre 

trebuie să elaboreze ghiduri practice specifice pentru polițiști, astfel încât să poată 
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împiedica crearea ilegală de profiluri – FRA va publica un ghid pe această temă în data de 

5 decembrie. De asemenea, ar putea fi utile orientări pentru poliția comunitară. 

Prezentul raport examinează experiențele a aproape 6 000 de persoane de culoare din 

12 state membre ale UE, incluse în cel de al doilea sondaj privind minoritățile și 

discriminarea realizat de FRA. Acesta a adunat informații de la peste 25 500 de persoane 

de origine imigrantă sau care aparțin unor minorități etnice, inclusiv romi și ruși, din toate 

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. El vine în completarea primului sondaj de 

acest gen al agenției FRA, realizat în 2008. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642 
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