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FRA – Pressmeddelande 

Wien, 21 juni 2018 

Bättre uppgiftshantering till stöd för hatbrottsoffer 

Förbättrad registrering av hatbrott i EU ger medlemsstaterna effektivare 

verktyg för att bekämpa detta återkommande problem. I den senaste rapporten 

från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) redovisas 

vad medlemsstaterna gör på det här området, samtidigt som rekommendationer 

ges om hur arbetet kan förbättras. 

– Hur bra en mekanism för hantering av hatbrott är beror på kvaliteten på de uppgifter 

som mekanismen samlar in. För att kunna sända ett kraftfullt och tydligt budskap om att 

hatbrott inte tolereras i Europa måste medlemsstaterna införa ännu smartare metoder 

för att mäta omfattningen av hatbrott. Den här rapporten är en viktig hjälpresurs för att 

vägleda medlemsstaterna i dessa ansträngningar, säger FRA:s direktör Michael 

O’Flaherty. 

Offerundersökningar, till exempel de som FRA genomfört, visar hur hatbrott och 

hatmotiverade trakasserier riktade mot många grupper – som migranter, hbti-personer 

och minoriteter – fortfarande förekommer runtom i Europa. Denna situation speglas dock 

sällan i officiell statistik, vilket undergräver förtroendet för de mekanismer som inrättats 

för att skydda medborgarna. 

I rapporten Hate crime recording and data collection practice across the EU (praxis för 

registrering och insamling av uppgifter om hatbrott i EU) erkänner såväl polis som 

lagstiftare och beslutsfattare på nationell nivå behovet av att förbättra registreringen av 

hatbrott. De konstaterar att en bättre uppgiftshantering kommer hjälpa medlemsstaterna 

att uppfylla sina åtaganden i fråga om att bekämpa fördomar och skapa inkluderande 

samhällen. 

Rapporten omfattar hatbrottspraxis i alla 28 medlemsstater och bygger på den 

verksamhet som bedrivs av FRA:s arbetsgrupp om metoder för registrering och insamling 

av uppgifter om hatbrott och onlinekompendiet med god praxis. Utifrån denna praxis ges 

det förslag på hur medlemsstaterna kan bli bättre på detta område:  

 De bör samla in detaljerade uppgifter om de fördomar som ligger bakom hatbrott. I 

dagsläget kategoriserar bara 15 av länderna sina uppgifter om hatbrott. Sådana mer 

ingående uppgifter skulle göra det möjligt för polisen att bedöma hur effektiva de 

egna åtgärderna är, och även bidra till att återuppbygga förtroendet inom olika 

befolkningsgrupper. 

 De bör genomföra regelbundna offerundersökningar för att få en klarare uppfattning 

om situationen i landet. Endast nio medlemsstater gör sådana undersökningar där 

frågor som är specifika för hatbrott ingår. 

 De bör dra nytta av det civila samhällets kunskaper genom att stärka samarbetet 

mellan polisen och det civila samhället på områden som utbildning och uppsökande 

verksamhet. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Polisväsendet bör införliva en mer tolerant kultur som genomsyrar alla 

organisationsnivåer, så att potentiella offer för hatbrott behandlas med större 

respekt och förståelse. 

 Polis bör i varje enskilt fall bedöma om brotten motiveras av hat, så att dessa kan 

lagföras på lämpligt sätt. I 15 medlemsstater ges redan viss vägledning åt 

poliskårerna. Samma sak bör ske i de övriga länderna. 

För mer information: media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642 
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