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Händelser under 2006 har återigen visat att Europas samhällen och politiska ledare med kraft måste fortsätta att bekämpa de orättvisor och rasistiska
brott och den sociala utestängning som samhällets missgynnade grupper drabbas
av. 2006 har varit ett intensivt år för Europeiskt centrum för övervakning av rasism
och främlingsﬁentlighet (EUMC). EUMC:s arbete har främst inriktats på uppgiftsinsamling, forskning, kommunikation och samarbete för att hjälpa EU att utforma
politik och strategier mot rasism.
I slutet av 2006 fattades ett beslut som var viktigt inte bara för EUMC, utan
även för skyddet och främjandet av de grundläggande rättigheterna generellt i EU.
I december enades EU:s justitie- och inrikesministrar om att utöka EUMC:s mandat
och omvandla centrumet till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.
Denna åtgärd speglar de politiska beslutsfattarnas ökande medvetenhet om att kvaliﬁcerad insamling av uppgifter om grundläggande rättigheter är en viktig förutsättning
för att utveckla en eﬀektiv politik och eﬀektiva åtgärder. Att utvidga EUMC:s uppgiftsinsamling och analytiska arbete till andra områden än rasism kommer att ge EU ny och
samlad information om andra väsentliga områden för grundläggande rättigheter.
Omvandlingen av EUMC ger också en möjlighet att begrunda och utvärdera tidigare verksamheter, som även under 2006 haft stor betydelse för politiken
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mot rasism. EUMC har bidragit till att öka medvetenheten om den diskriminering
och främlingsﬁentlighet som förekommer i EU:s medlemsstater. EUMC:s rapporter
har i viss mån gjort det möjligt att jämföra situationen i olika EU-länder och har
belyst en utveckling som pågått under många år i länderna. EUMC:s slutsatser och
yttranden från dessa rapporter har påverkat EU:s politiska beslutsprocess och bidragit till Europaparlamentets, rådets och kommissionens arbete. Det civila samhället har med hjälp av EUMC:s resultat kunnat uppmärksamma rådande orättvisor
och ställa krav på att berörda aktörer skall agera.
En särskild del av EUMC:s arbete har bestått i att även fokusera på positiva faktorer och peka på praktiska lösningar på många av de problem som vissa
uppfattar som svårlösta. Genom att uppmärksamma exempel på god praxis har
EUMC strävat efter att visa för EU:s politiska beslutsfattare att politik och åtgärder för icke-diskriminering inte bara utgör önskemål och krav i EU:s direktiv, utan
också är genomförbara och innebär praktiska fördelar för samhället som helhet.
Europas viktigaste utmaning inför framtiden är att främja ett samhälle
som inkluderar alla och som bygger på respekt för och värnande om grundläggande
rättigheter, mångfald och likabehandling. Vi tror fullt och fast att den nya byrån för
grundläggande rättigheter kan fortsätta med och intensiﬁera sitt stöd för ett sådant
Europa, som vi alla är lika delaktiga i och som vi alla kan vara stolta över.
Vi vill tacka styrelsen och EUMC:s personal för deras stöd och engagemang
och det viktiga arbete de har utfört.
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Översikt över EUMC:s funktion
Byråns roll
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsﬁentlighet
(EUMC) är en byrå inom EU (1) som har till uppgift att samla in objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter samt bedriva forskning om rasism, främlingsﬁentlighet och liknande tendenser i EU:s medlemsstater. EUMC:s uppgiftsinsamling och
analyser underlättar för EU att utforma politik och strategier, vidta åtgärder genom
nationella och europeiska mekanismer och samverka med berörda aktörer för att
bekämpa rasismen i EU. För att samla in relevanta uppgifter och information över
hela unionen har EUMC inrättat Europeiska nätverket för information om rasism
och främlingsﬁentlighet (Raxen), som består av partnerorganisationer i varje EUmedlemsstat. EUMC har sitt säte i Wien i Österrike.

Identifiering och utformning av strategiska prioriteringar
Styrelsen utformar EUMC:s mål och strategi och fastställer EUMC:s
årliga arbetsprogram. Den antar även EUMC:s budget, utnämner direktören och
godkänner årsrapporten. Styrelsen sammanträdde tre gånger under 2006. EUMC:s
arbete övervakas av dess verkställande organ. Det verkställande organet sammanträdde sju gånger under 2006 (2). EUMC:s arbete under 2006 har främst inriktats
på uppgiftsinsamling, forskning, kommunikation och samarbete i syfte att utforma
politik och strategier mot rasism.

Finansiering av EUMC:s arbete
EUMC ﬁnansieras av EU, vilket gör att insyn och ansvar har ytterst stor
betydelse för EUMC. Under 2006 hade EUMC en budget på 8,9 miljoner euro. (3)

Arbete inom EUMC
Under 2006 bestod EUMC:s personal av 37 anställda som arbetade inom
direktoratet och inom följande tre separata enheter: Forskning och datainsamling,
Kommunikation och yttre förbindelser samt Administration. EUMC rekryterar
personal från hela EU.

(1) EUMC inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 (EGT L 151, 10.6.1997), ändrad
genom rådets förordning (EG) nr 1652/2003 av den 18 juni 2003.
(2) En förteckning över styrelsens och det verkställande organets ledamöter ﬁnns i bilaga A.
(3) Närmare uppgifter ﬁnns i bilaga B.
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Centrumet leds av en direktör som utnämns av styrelsen, som i sin tur ansvarar
för att utarbeta och genomföra centrumets årliga verksamhetsprogram och för den
dagliga administrationen (4). Under 2006 erbjöd EUMC också för första gången
unga akademiker en möjlighet att genom praktik skaﬀa sig arbetslivserfarenhet
inom antirasism.(5)
Copyright: EUMC

EUMC:s personal

(4) Närmare uppgifter ﬁnns i bilaga A.
(5) EUMC:s organisationsschema ﬁnns i bilaga A.

-6-

Översikt över EUMC:s funktion
AT T F Ö R S TÅ R A S I S M E N S O M FAT T N I N G
Att stödja effektiva politiska åtgärder mot rasism
Att öka medvetenheten om rasism och främlingsfientlighet
Att samarbeta mot rasism i Europa – Slutsatser

Att förstå rasismens omfattning
EUMC har sedan starten strävat efter ökad förståelse i EU av rasismens,
främlingsﬁentlighetens och antisemitismens utbredning och omfattning. Detta
har EUMC framför allt försökt uppnå genom att höja kvantiteten och kvaliteten
hos de uppgifter och den information som ﬁnns på EU-nivå för att främja ett
eﬀektivare beslutsfattande. Dessa uppgifter och denna information ligger till grund
för en stor del av EUMC:s jämförande forskning och analyser. EUMC:s uppgifter
och information lagras i den internationellt tillgängliga databas som riktar sig till
organisationer inom och utanför EU. EUMC har successivt samlat in uppgifter och
information som tidigare saknats inom EU och i vissa fall i de enskilda länderna.
Som framgår av övriga avsnitt i rapporten har uppgifterna och informationen
liksom de metoder EUMC använder för att samla in dessa påverkat utformningen
av andra internationella organisationers uppgiftsinsamling och bidragit till att
etablera normer för uppgiftsinsamling på nationell och internationell nivå.
EUMC har fortsatt att verka för att förbättra riktlinjerna för uppgiftsinsamling
och uppmärksamma de politiska beslutsfattarna på fördelarna med insamlingen.
Som framgår av informationen nedan har EUMC under 2006 varit aktiv inom en
rad områden och samlat in uppgifter om rasdiskriminering inom arbetsmarknad,
utbildning och boende. EUMC har även övervakat utvecklingen inom lagstiftning
och gett en samlad bild av situationen för rasistiska våldshandlingar och brott.
Sammanfattningsvis har EUMC tillhandahållit en jämförande översikt och analys
av rasism för EU.

Insamling av uppgifter och information via de nationella
kontaktpunkterna inom Europeiska nätverket för information
om rasism och främlingsfientlighet (Raxen)
År 2000 inrättade EUMC Europeiska nätverket för information om rasism
och främlingsﬁentlighet (Raxen). Detta är ett nätverk av nationella kontaktpunkter
som ﬁnns i varje EU-medlemsstat och som EUMC anlitar för att samla in uppgifter och information om situationen när det gäller rasism, främlingsﬁentlighet och
annan intolerans. Uppgiftsinsamling omfattar främst rasdiskriminering och etnisk
diskriminering inom arbetsmarknad, utbildning och boende. Raxen rapporterar
även om utvecklingen när det gäller antidiskrimineringslagstiftning och samlar in
oﬃciella och inoﬃciella uppgifter om rasistiska våldshandlingar och brott, med särskild fokus på antisemitiska och islamofobiska incidenter. Rapporterna från Raxen
innehåller även exempel på god praxis och positiva initiativ från statligt håll och
från det civila samhället i syfte att bekämpa rasism.
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Verksamheten vid Raxen under 2006
Medlemmarna i nätverket Raxen har regelbundet bidragit till EUMC via
en rad olika rapporteringsverktyg:
• Raxen-bulletinen sammanställs varannan månad och innehåller rapporter om
den politiska utvecklingen, viktiga undersökningar och forskning, statistik och
annan information som inkluderats i EUMC:s nyhetsbrev. Bulletinen har även
använts för att uppdatera EUMC:s databas InfoBase.
• En undersökning om trenderna och utvecklingen när det gäller att bekämpa etnisk diskriminering och rasdiskriminering och att främja likabehandling under
perioden 2000–2005 har gett nödvändig bakgrundsinformation för EUMC:s
jämförande rapport om detta ämne.
• Den årliga huvudrapporten med insamlade uppgifter har legat till grund för utarbetandet av EUMC:s årsrapport om situationen när det gäller rasism och främlingsﬁentlighet
i EU och för uppdateringen av EUMC:s databas InfoBase. De nationella rapporterna
har i år inriktats på de eventuella eﬀekterna av direktivet om likabehandling oavsett ras.
• En mindre rapport med insamlade uppgifter har också utarbetats om rättsfall som rör
rasdisriminering och etnisk diskriminering. Detta material kommer att oﬀentliggöras i
EUMC:s databas InfoBase. En andra rapport handlade om insatser för ökad medvetenhet med fokus på projekt som syftar till att öka invandrares delaktighet i samhällslivet,
med betoning på mångfald och likabehandling. Resultaten kommer att oﬀentliggöras
under 2007, Europeiska året för lika möjligheter för alla, i form av en sammanställning
över utvalda exempel på god praxis som hämtats från EUMC:s databas InfoBase.
Två möten har hållits under 2006 med Raxens nationella kontaktpunkter. Huvudsyftet med dessa möten var att diskutera frågor om uppgiftsinsamling, men också att
utbyta information om den faktiska situationen i EU:s medlemsstater och den aktuella utvecklingen i olika länder och inom EU när det gäller lagstiftning och åtgärder mot diskriminering. Under mötena ﬁck författarna till EUMC:s årsrapport möjlighet att föra ingående
diskussioner med de nationella kontaktpunkterna om rapporteringens innehåll och utformning samt utbyta erfarenheter om uppgiftsinsamling och analyser.
I början av 2006 slutfördes en omfattande översyn av EUMC:s system för uppgiftsinsamling, och resultatet presenterades för EUMC:s styrelse i mars. Viktiga rekommendationer från översynen har inlemmats i referensvillkoren och de tekniska speciﬁkationerna
för 2006 års internationella anbudsinfordran för Raxen.
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Uppbyggnad av kapacitet för uppgiftsinsamling i anslutningsoch kandidatländerna
EUMC deltar i en rad projekt för att stödja organisationers kapacitet att
samla in uppgifter om rasism i anslutnings- och kandidatländerna. EUMC har bidragit till detta under 2006 genom att genomföra tre viktiga projekt som ﬁnansieras
av generaldirektoratet för utvidgning:
• Phare-Raxen, under 2003–2004, för de dåvarande åtta central- och östeuropeiska
anslutningsländerna.
• Raxen_BR, under 2005–2006, för de dåvarande anslutningsländerna Rumänien
och Bulgarien.
• Raxen_CT, under 2006–2007, för kandidatländerna Kroatien och Turkiet.
Projekten har två syften. Det ena är att uppmärksamma nationella organisationer på nätverket Raxen, så att de kan skaﬀa sig kunnande och erfarenhet
inom uppgiftsinsamling och rapportering om problem som rör rasism, främlingsﬁentlighet och annan intolerans. Det andra är att utveckla kapaciteten hos det civila
samhällets organisationer genom evenemang för ökad medvetenhet, utbildning och
kapacitetsuppbyggnad i syfte att skapa en bättre förståelse för EU:s politik inom
områdena rasdiskriminering och etnisk diskriminering. Under 2006 ﬁck de organisationer som valts ut i Bulgarien, Rumänien, Kroatien och Turkiet utbildning, och
de har samlat in uppgifter och information med utgångspunkt från de gemensamma
riktlinjerna för Raxen och har även utarbetat rapporter om situationen i sina länder.
Ett internationellt seminarium om uppgiftsinsamling och polisens bemötande av
minoriteter har också hållits, i Soﬁa i september 2006. Där deltog företrädare för
regeringar och polismyndigheter samt organisationer från det civila samhället. Ett
annat internationellt seminarium om insamling av uppgifter och information samt
införlivandet av direktivet om likabehandling oavsett ras anordnades i Bukarest i
oktober 2006. I båda seminarierna deltog företrädare för regeringar och polismyndigheter samt organisationer från det civila samhället.

Tillhandahållande av dokumentationsresurser för
allmänheten
I EUMC:s uppdrag ingår inte bara att tillhandahålla rapporter och
undersökningar om rasism och annan intolerans, utan även att fritt tillhandahålla
dokumentationsresurser. Efter två års förberedelser kunde EUMC lansera sin
online-databas under 2006, EUMC InfoBase, som innehåller viktiga uppgifter och
bakgrundsinformation om EU:s samtliga 27 medlemsstater inom områdena rasism,
främlingsﬁentlighet och annan intolerans. Ett fortlöpande arbete pågår tillsammans
med andra organisationer, däribland OSSE/ODIHR och Europarådet, för att utveckla
ett lexikon för ämnessökningar.
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Forskning och analys
Uppgiftsinsamlingen via Raxen har illustrerat bristen på direkt jämförbara uppgifter. För att förbättra jämförbarheten men också samla in sekundärdata via
Raxen har EUMC tagit initiativ till forskningsprojekt som genererar ursprungliga
och jämförbara primärdata om rasism och diskriminering.
Under 2006 oﬀentliggjordes ﬂera forskningsrapporter som bygger på information både från Raxen och från primärforskning. Dessa rapporter har gjort det
möjligt att jämföra verksamheter i olika medlemsstater.
Under 2006 oﬀentliggjordes den femte i en rad jämförande rapporter, om
boende. Rapporten – Migrants, Minorities and Housing (Invandrare, minoriteter och
boende) – bygger på information som lämnats av Raxens nationella kontaktpunkter
i 15 medlemsstater. Den visar att det ﬁnns liknande mekanismer i 15 EU-medlemsstater som innebär att invandrare och minoriteter diskrimineras och behandlas
sämre när det gäller boende. Exempel på detta är sökande som nekas tillgång till
boende på grund av sin hudfärg, införande av restriktiva villkor som begränsar tillgången till allmänna bostäder och till och med våldsamma fysiska angrepp i syfte
att skrämma bort minoriteter från vissa områden. I rapporten nämns fall där vissa
oﬀentliga myndigheter vägrat att ingripa mot sådan diskriminering, men där uppmärksammas också de allt ﬂer exempel på god praxis som ﬁnns hos myndigheter
som vill bekämpa diskriminering inom bostadssektorn.
I rapporten Roma and Travellers in Public Education (Romer och resandefolk inom den oﬀentliga utbildningen), som också bygger på uppgifter som lämnats
av Raxen, framläggs bevis för att elever som är romer eller tillhör resandefolk
utsätts för direkt och systematisk diskriminering och utestängning i skolor i EU:s
medlemsstater. Rapporten visar också att aktuella oﬃciella uppgifter om romers
och resandefolks deltagande i utbildning ofta saknas.
Ett projekt som baserades på primärforskning var pilotundersökningen
Migrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the EU (Invandrares erfarenheter av rasism och diskriminering i EU). Undersökningen bygger på uppgifter
från nationella undersökningar som genomfördes mellan 2002 och 2005 i Belgien,
Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Storbritannien. Totalt har drygt 11 000 personer med
invandrarbakgrund svarat på frågor om sina erfarenheter av diskriminering. Undersökningen visar att många invandrare i samtliga tolv länder själva har drabbats av
diskriminering i vardagen. I metodhänseende har undersökningen gjort det möjligt
för EUMC att vidta åtgärder för att få en mer systematisk insamling av uppgifter
om etniska minoriteters erfarenheter av diskriminering. Detta illustrerar vikten av
att se till att forskning i framtiden bedrivs enligt en gemensam metod som tillämpas
parallellt i de deltagande länderna. På så vis kan en hög jämförbarhet uppnås hos
de slutliga resultaten.
Sedan 2000 har EUMC samlat in alla tillgängliga uppgifter och information om rasism och främlingsﬁentlighet i EU:s medlemsstater, sedan 2002 med sär-
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skild betoning på antisemitism. Under 2006 kompletterade EUMC sin rapport om
antisemitism från 2004 med ett arbetsdokument innehållande uppdaterad statistik:
”Antisemitism: Sammanfattning av situationen i Europeiska unionen 2001–2005”
Tillgängliga uppgifter visar att antisemitisk verksamhet har ökat i vissa av EU:s medlemsstater de senaste åren. Incidenterna omfattar allt från hatmejl till mordbrand.
Under 2004 uppmanades de nationella kontaktpunkterna att rapportera
om de muslimska befolkningsgruppernas situation i medlemsstaterna under perioden 2004–2005. På grundval av denna information utarbetade EUMC i slutet av
2006 rapporten Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia
(Muslimer i Europeiska unionen: Diskriminering och islamofobi). Yttringarna av
islamofobi består i allt från verbala hot till fysiska angrepp på människor och egendom. I rapporten betonas att omfattningen och arten av den diskriminering och de
islamofobiska incidenter som riktar sig mot europeiska muslimer fortfarande inte
dokumenteras och rapporteras i tillräcklig utsträckning. I EUMC:s rapport rekommenderas därför medlemsstaterna att förbättra rapporteringen av incidenter och
genomföra åtgärder för att mer eﬀektivt bekämpa diskriminering och rasism. Rapporten innehåller även initiativ och förslag till politiska åtgärder som EU-medlemsstaternas regeringar och EU:s institutioner kan vidta för att bekämpa islamofobi
och främja integration. Där förespråkas också att EU:s sammanhållningspolitik bör
grundas på respekt för EU:s grundläggande värden (däribland Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).
Utöver denna rapport har EUMC beställt en separat men kompletterande
forskningsrapport: Perceptions of Discrimination and Islamophobia: Voices from
members of Muslim communities in the European Union (Inblickar i diskriminering och islamofobi: röster från EU:s muslimska befolkningsgrupper). Syftet var att
få en djupare förståelse för hur muslimer upplever diskriminering och islamofobi
och hur detta påverkar deras befolkningsgrupp. I rapporten konstateras även att
muslimerna själva måste göra mer för att inlemmas i samhället i stort, övervinna
de hinder och svårigheter som de möter och ta ett större ansvar för integrationen.
Forskarnas uppdrag var att intervjua muslimer som är aktiva i intressegrupper och
organisationer i tio EU-medlemsstater med stor muslimsk befolkning. Rapporten
oﬀentliggjordes i slutet av 2006 tillsammans med rapporten om muslimer i Europeiska unionen.

Uppgifternas jämförbarhet
Ett syfte med EUMC:s forskningsarbete är att förbättra jämförbarheten
mellan medlemsstaternas uppgifter. Drivkraften för förbättrad jämförbarhet kan
ﬁnnas på olika nivåer. För det första är jämförande rapporter, såsom den rapport om
boende som utarbetades under 2006, viktiga för att kartlägga vilka uppgifter som är
tillgängliga i de olika medlemsstaterna, identiﬁera luckor, förklara varför olika företeelser inte kan jämföras samt med, utgångspunkt från beskrivande och kvalitativt
material, förklara nationella skillnader och deras följder för den nuvarande bristen
på jämförbarhet mellan uppgifter om diskriminering i medlemsstaterna.
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För det andra utarbetar och genomför EUMC forskningsprojekt kring
olika aspekter av rasism och diskriminering där jämförbarheten har byggts in i projekten, dvs. en gemensam metod används i medlemsstaterna för att få fram jämförbara uppgifter om diskriminering. Ett exempel på detta är den pilotundersökning
om erfarenheterna hos oﬀer för rasistiska brott som genomförs under 2006 och som
kommer att oﬀentliggöras 2007.
För det tredje har EUMC:s rapporter bidragit till att öka medvetenheten om
behovet av att samordna medlemsstaternas administrativa förfaranden och metoder
för uppgiftsinsamling samt de deﬁnitioner som används i olika medlemsstater, för
att verkligen göra oﬃciellt sammanställda uppgifter mer jämförbara. Som ett led i
denna process har EUMC under 2006 samarbetat med organ som Eurostat och andra
berörda arbetsgrupper inom kommissionen. Under 2006 deltog EUMC exempelvis
i de två möten om brottsstatistik, brottsoﬀer och straﬀrättskipning som Eurostats
arbetsgrupp höll i Luxemburg i mars och oktober 2006. Syftet med mötena var
att utforma en harmoniserad uppgiftsinsamling och rapportera om brottsstatistik
i Europa. I september och november deltog EUMC även i de möten i Bryssel som
hölls av Europeiska kommissionens arbetsgrupp för insamling av uppgifter för att
mäta diskrimineringens utbredning och genomslag och av referensgruppen för den
europeiska handboken för uppgifter om likabehandling (European Handbook on
Equality Data). Referensgruppen har utarbetat en europeisk handbok för uppgifter
om likabehandling (6), som bygger på EUMC:s erfarenheter av uppgiftsinsamling
i syfte att öka medvetenheten bland politiska beslutsfattare om behovet av bättre
uppgifter.

(6) European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation,
Europeiska kommissionen/Arbetsministeriet i Finland, februari 2007.
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Att stödja effektiva politiska åtgärder mot rasism
De senaste åren har viktiga steg tagits mot att bekämpa diskriminering
och främja målen för likabehandling och värdighet för alla som är bosatta i EU. En
majoritet av EU:s medlemsstater har införlivat direktivet om likabehandling oavsett
ras och direktivet om likabehandling i arbetslivet, och har inrättat särskilda organ
för att främja likabehandling. Europeiska kommissionen har markant intensiﬁerat
sin politik och sina åtgärder på området icke-diskriminering och grundläggande rättigheter. Som ett led i åtagandet att göra framsteg inom detta område har en grupp
kommissionärer inrättats för grundläggande rättigheter, antidiskriminering och lika
möjligheter, och EUMC:s mandat har utökats genom att centrumet omvandlats till
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har
agerat kraftfullt för att stärka antidiskrimineringspolitiken och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet har bildat en tvärpolitisk grupp för antirasism och
mångfald för att intensiﬁera de politiska åtgärderna för att bekämpa rasism, och
antog ﬂera viktiga resolutioner under 2006. (7)
EUMC har aktivt samarbetat med dessa strukturer och mekanismer på
EU-nivå och på nationell nivå. EUMC:s uppgiftsinsamling och analyser underlättar
för EU att utforma politik och strategier, vidta åtgärder genom nationella och europeiska mekanismer och samverka med berörda aktörer för att bekämpa rasismen
inom EU. EU:s institutioner har i allt större omfattning använt sig av EUMC:s arbete
i sina yttre förbindelser och samtal med externa partner om rasism, främlingsﬁentlighet och antisemitism.(8)
EUMC:s slutsatser och yttranden påverkar EU:s politiska beslutsprocess
och bidrar till arbetet inom Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de rådgivande organen Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. För att nå ut till enskilda länder har EUMC upprätthållit direkta kontakter
med berörda regeringskontor i EU-medlemsstaterna, via ett nätverk av kontaktpersoner som ansvarar för insatserna mot rasism i sina länder. EUMC har samarbetat
med mellanstatliga människorättsorganisationer för att förstärka de internationella
åtgärderna mot rasism och för att säkra samordningen. Det civila samhällets organisationer ger ett betydelsefullt bidrag till EUMC:s arbete, både som en del av
nätverket Raxen och inom ramen för EUMC:s rundabordsprogram.

(7) Exempel: Resolutionen om icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi (2005/2191(INI)),
och resolutionen som svar på kommissionens meddelande ”En gemensam agenda för integration – En ram för
integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen” (KOM(2005)0389).
(8) Exempel: Dialogen med Ryssland och Kina om mänskliga rättigheter, den transatlantiska dialogen med USA
samt EU:s och Israels seminarium om kampen mot rasism och främlingsﬁentlighet.
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Copyright: EUMC

EUMC:s möten med nätverket av kontaktpersoner från EU:s medlemsstater

Råd till EU:s institutioner och medlemsstaterna
Integrering av icke-diskriminering och antirasism i EU-politiken har stått
i fokus för EUMC:s arbete med EU:s institutioner. En stor del av EUMC:s arbete
under 2006 har bestått i informationsinsatser inriktade på EU:s politik och strategi
för att främja likabehandling, icke-diskriminering och social integration. Den andra
huvudinriktningen i EUMC:s verksamhet anknyter till Haagprogrammet, som syftar till att stärka EU som ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Främjande av likabehandling, icke-diskriminering och social integration
Eﬀekten av direktivet om likabehandling oavsett ras: EUMC har bidragit
till Europeiska kommissionens första rapport om genomförandet av direktivet om
likabehandling oavsett ras (oktober 2006) (9). I kommissionens meddelande speglas
EUMC:s oro för att bristen på etniska uppgifter förhindrar en eﬀektiv övervakning
av antidiskrimineringslagstiftningen. En annan fråga som tas upp i meddelandet är
användningen av positiv särbehandling. I EUMC:s rapporter betonas att särskilda
åtgärder (positiv särbehandling) kan behövas för att säkra likabehandling i praktiken och för att kompensera för de nackdelar som ras eller etiskt ursprung ger. Under 2007 kommer EUMC att fortsätta att undersöka hur positiv särbehandling kan
underlätta likabehandling för missgynnade grupper, däribland ungdomar.
Förbättrad uppgiftsinsamling: En viktig slutsats från alla delar av EUMC:s
arbete är att medlemsstaterna måste utveckla eﬀektivare system och mekanismer
9
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för att samla in, registrera och utvärdera uppgifter och information om rasism och
främlingsﬁentlighet. Ett tecken på ökad förståelse för detta behov är att vissa medlemsstater har en mer välvillig syn på frågor som rör registrering av etniskt och
nationellt ursprung. Under 2006 inbjöds EUMC att tala om denna fråga på ﬂera politiska seminarier på hög nivå, däribland vid Centre d’analyse stratégique, ett organ
som lyder under Frankrikes premiärminister. EUMC deltog även i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för insamling av uppgifter för att mäta diskrimineringens
utbredning och genomslag samt i referensgruppen för den europeiska handboken
för uppgifter om likabehandling (European Handbook on Equality Data). Handboken (som utkommer under 2007) bygger på EUMC:s erfarenheter av uppgiftsinsamling och kommer att ge politiska beslutsfattare information om hur man inrättar eﬀektiva mekanismer för insamling av uppgifter om diskriminering. (10)
Icke-diskriminering börjar på lokal nivå: Lokala myndigheter har en
central roll i att skapa ett samhälle som inkluderar alla och som bygger på ömsesidig respekt och lika möjligheter för alla. I samarbete med Regionkommittén har
EUMC inlett ett projekt, nätverket för lokalsamhällen, som handlar om lokala och
regionala myndigheters bidrag till arbetet med icke-diskriminering. I projektet
deltar europeiska städer med en stor andel muslimer i befolkningen för att utbyta
god praxis om lokal integrering av muslimer. Under 2007 kommer projektet att
utmynna i en uppdatering av EUMC:s tidigare rapport om de muslimska befolkningsgruppernas situation i Europas städer. Tillsammans med Regionkommittén och
staden Wien har EUMC anordnat en konferens om lokala och regionala myndigheters roll i genomförandet av politiken mot diskriminering (mars 2006). Vid
konferensen fastställdes bästa praxis för att bekämpa diskriminering och stärka
den sociala integrationen. Samtalen och EUMC:s synpunkter har beaktats i Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2006. (11)
Bekämpning av utestängningen av romerna: Romerna tillhör de grupper
som utsätts mest för rasism i EU, vilket ﬁnns utförligt dokumenterat i EUMC:s rapporter. EUMC håller tillsammans med Europeiska kommissionen och andra aktörer
på att fastställa politik och strategier för att förbättra situationen. EUMC har vid
möten med kommissionen och experter samt vid en konferens med Europeiska nätverket mot rasism (ENAR) presenterat slutsatserna från sin rapport från 2006 om
romer och resandefolk inom den oﬀentliga utbildningen. Efter EUMC:s rapport om
romska kvinnors tillgång till hälsovård (2003) har centrumet samarbetat med nätverk
för romska kvinnor, med fokus på de särskilda problem som dessa kvinnor drabbas av.
Detta arbete utmynnade i en resolution från Europaparlamentet (april 2006). (12)

Främjande av frihet, säkerhet och rättvisa
Integrering av icke-diskriminering i integrationspolitiken: I de gemensamma grundprinciper för integration som rådet har antagit inom ramen för Haagprogrammet erkänns att deltagande och likabehandling är grundläggande för en
framgångsrik integrering av invandrare. EUMC:s verksamheter under 2006 har gett
ökat stöd för argumentet att integrationspolitiken måste åtföljas av åtgärder för att
angripa diskriminerande hinder. EUMC deltog i det europeiska seminarium om
integrering av invandrare på arbetsmarknaden som EU:s medlemsstater anordnade
(10) Europeiska kommissionen/Arbetsministeriet i Finland: European Handbook on Equality Data (februari
2007).
(11) Regionkommittén (CONST-IV-001): Yttrande av den 15 juni 2006 om Europaparlamentets resolution om minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU.
(12) Resolution om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen (2005/2164(INI)).
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i Madrid och som Europeiska kommissionen (INTI) medﬁnansierade. Syftet med
evenemanget var att utbyta erfarenheter och god praxis om integrationspolitiken i
de olika medlemsstaterna. En särskild fråga som EUMC tog upp var hantering av
mångfald och åtgärder mot diskriminering, med utgångspunkt från EUMC:s arbete. Vid EUMC:s rundabordskonferens (oktober 2006), som anordnades i Helsingfors med stöd av EU:s ﬁnländska ordförandeskap, träﬀades grupper från det civila
samhället och politiska beslutsfattare för att diskutera hur icke-diskriminering skall
integreras i integrationspolitiken. EUMC:s expertkunnande har även behövts för
att identiﬁera särskilda strategier för integrering på arbetsmarknaden. EUMC har
deltagit i det europeiska forumet för att uppnå integration på arbetsplatsen och i
samhället, och har bidragit till en anslutande arbetsgrupp som har utformat indikatorer och verktyg för att utvärdera integrations- och antidiskrimineringspolitiken.
En gemensam europeisk strategi mot rasistiska brott: Rasism är ett mångfasetterat problem som kräver en mängd olika förebyggande och förbättrande
åtgärder såväl från politiska ledares som samhällets sida, åtgärder som omfattar
straﬀrättsliga mekanismer. Under 2001 lade Europeiska kommissionen fram förslag
till lagstiftning för att se till att rasistiskt beteende bestraﬀas eﬀektivt i EU, i form av
rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsﬁentlighet, som ännu inte har
antagits av rådet. Under 2006 anordnade EUMC tillsammans med kommissionen
och EU:s österrikiska ordförandeskap ett expertseminarium för att underlätta diskussionerna om rambeslutet. Europaparlamentet uttalade sitt stöd för rambeslutet
genom en resolution från 2006 (13). Dessa insatser ﬁck EU:s tyska ordförandeskap
att återuppta förhandlingarna om detta viktiga lagförslag under 2007.
EUMC deltog i det andra europeiska mötet med polismyndigheter från EU
och tredjeländer om bekämpning av högerextremism och terrorism, där EUMC:s arbete
inom området rasistiska våldshandlingar och polisens svarsåtgärder vid rasistiska
brott presenterades. Vid den internationella konferensen i Paris om det föränderliga
europeiska säkerhetslandskapet höll EUMC en presentation av hur etnisk diskriminering påverkar invandrargrupper i EU:s medlemsstater. EUMC deltog även i det
fjortonde europeiska seminariet för högre polisbefäl, där EUMC:s arbete rörande
polisens svarsåtgärder vid rasistiska våldshandlingar presenterades och vikten av
etnisk mångfald inom polisen betonades.
Främjande av respekt för de grundläggande rättigheterna: Under 2006 gav
bråket kring de tecknade karikatyrerna upphov till en livlig debatt om hur yttrandefriheten skall balanseras med respekten för mångfald. I samarbete med Europeiska kommissionen och EU:s österrikiska ordförandeskap anordnade EUMC en konferens för
mediearbetare från Europa–Medelhavsregionen (EU, Nordafrika och Mellanöstern)
för att öka medvetenheten kring frågor om yttrandefrihet och rasistiskt innehåll i
medierna. Balansen mellan säkerhetsåtgärder och mänskliga rättigheter är ett annat
ämne som varit föremål för intensiv debatt. EUMC har deltagit i möten med Europaparlamentet för att diskutera etnisk proﬁlering (dvs. polismetoder som är mer inriktade på ras eller etniskt ursprung än på beteende eller beskrivning av misstänkta).
EUMC kommer att lägga fram en rapport om detta ämne under 2007.

(13)
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Samarbete med partner
EUMC har fört ett nära samarbete med mellanstatliga människorättsorganisationer och skapat synergier och delat kunskap om bekämpning av rasism på
internationell nivå. Icke-statliga organisationer är också viktiga partner i kampen
mot rasism. De har en central roll för att öka medvetenheten, stödja rasismens oﬀer
och övervaka situationen på plats.

Europarådet och andra internationella organisationer
Europarådet: EUMC har haft ett nära samarbete med Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) och har ett brett samarbete med Europarådets generaldirektorat. EUMC har försett Europarådets organ med EU-uppgifter om rasism och främlingsﬁentlighet, vilka har inlemmats i deras rapporter
och berörda normbildande dokument, t.ex. ECRI:s allmänna policyrekommendation om bekämpning av rasism i och genom skolutbildning och ECRI:s allmänna
policyrekommendation om bekämpning av rasdiskriminering inom polisväsendet
(utfärdas under 2007). Romernas situation är en fråga av gemensamt intresse för
Europarådet, OSSE och EUMC. De tre organisationerna har strävat efter att förbättra genomförandet av den nationella politiken för romer genom en internationell
konferens på hög nivå i Bukarest (maj 2006).
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Förenta
nationerna (FN): OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) är en annan viktig partner för EUMC. EUMC och ODIHR har
löpande utbytt information och kunskap om antisemitism, intolerans mot muslimer samt hatbrott. Under OSCE:s möte 2006 för genomförandet av den mänskliga
dimensionen, vilket är Europas största människorättskonferens, anordnade EUMC
ett sidoevenemang om islamofobi. Vid OSSE/ODIHR:s möte i Wien om förverkligande av tolerans höll EUMC även ett anförande om behovet av uppgifter om
hatbrott i Europa.
EUMC har dessutom samarbetat med berörda FN-organ, framför allt
kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). OHCHR
har konsulterat EUMC angående sitt policydokument om nya utmaningar i kampen
mot rasism sedan 2001 års världskonferens mot rasism. EUMC lade fram sina pilotundersökningar om brottsoﬀer vid ett gemensamt möte om brottsstatistik med FN:
s ekonomiska kommission för Europa och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå.

Samarbete med det civila samhället och rundabordskonferenser
Det europeiska rundabordsprogrammet och Raxen: EUMC anordnar en
europeisk rundabordskonferens och stöder nationella rundabordsmöten för att föra
en strukturerad dialog med det civila samhällets organisationer. Under 2006 har
EUMC på så vis kunnat ta del av det civila samhällets oro över en rad olika frågor,
däribland diskriminering i samband med åtgärder mot terrorism (14). Icke-statliga
organisationer är också en viktig informationskälla för nätverket Raxen.

(14)

Under 2006 bidrog EUMC till nationella rundabordsmöten i Tyskland, Spanien och Nederländerna.
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Engagemang för utökat samarbete med det civila samhället: Med anledning av de icke-statliga organisationernas centrala roll i kampen mot terrorism
kommer EUMC att förstärka sina insatser tillsammans med det civila samhället.
Under 2007 kommer EUMC att ha ett samråd om hur man bäst integrerar det civila
samhällets frågor i sitt arbete. Vid den elfte internationella Metropoliskonferensen i
Lissabon (Paths and Crossroads: Moving People, Changing Places) redogjorde EUMC
för sin metod för uppgiftsinsamling och berörde även frågor rörande uppgifters
jämförbarhet och problem med insamling av uppgifter om rasistiska våldshandlingar och brott.
Copyright: EUMC

EUMC:s rundabordskonferens 2006 i Helsingfors
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Att öka medvetenheten om
rasism och främlingsfientlighet
EUMC anser att insatser för ökad medvetenhet är en central del i dess
stöd till politik mot rasism och främlingsﬁentlighet. Forskning visar att fördomar
mot invandrare och minoriteter ofta bygger på liten eller ingen kunskap om faktiska
förhållanden. Kommunikation, medier och allmän information ses därför som ett
av de verktyg genom vilka man kan påverka fördomar, öka medvetenheten kring
frågor om rasism och främlingsﬁentlighet i EU, ge större spridning åt EUMC:s information och påverka särskilda målgrupper i större utsträckning.
EUMC informerar allmänheten och ökar medvetenheten på ﬂera olika sätt:
• Publikationer
• EUMC:s webbplats (http://eumc.europa.eu)
• Besöksgrupper
• Samarbete med partner och det civila samhället
• Samarbete med medier
• Utbildning och insatser för ökad medvetenhet hos journalister

Publikationer och spridning
Under 2006 oﬀentliggjorde EUMC nio rapporter (samt femton tematiska
landstudier), tre nummer av tidskriften Equal Voices och sex nyhetsbrev (15). Samtliga publikationer, tillsammans med EUMC:s tidigare publikationer, ﬁnns tillgängliga online på EUMC:s webbplats och oftast även i pappersform. EUMC sprider
sina publikationer och annat informationsmaterial vid konferenser och expertseminarier, till besöksgrupper och skickar dem även kostnadsfritt till beställare. Varje
publikation tillkännages i EUMC:s nyhetsbrev och genom e-postmeddelanden som
skickas till ett stort antal mottagare (enskilda ämbetsmän, EU-institutioner, internationella organisationer, icke-statliga organisationer osv.). De viktigaste publikationerna uppmärksammas även genom pressmeddelanden. EUMC har utarbetat ett
informationsblad med information om utvalda publikationer från perioden 2004–
2006, som ger en bra översikt över EUMC:s arbete.
Under 2006 lanserade EUMC en Internetbaserad stödfunktion för berörda parter som skriver om och arbetar med rasism och människorättsfrågor, nämligen EUMC:s nya databas InfoBase. Databasens syfte är att förse allmänheten med
opartisk information om rasism i EU, och den består av en landproﬁl för varje EUmedlemsstat med avsnitt om utbildning, sysselsättning, boende, rasistiska våldshandlingar och brott samt rättsliga aspekter.
(15)

En förteckning över EUMC:s samtliga publikationer under 2006 ﬁnns i bilaga C.
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Webbplats
EUMC:s webbplats ger en översikt över byråns uppdrag och verksamhet,
med hänvisningar till EUMC:s publikationer, verksamheter inom nätverket Raxen
samt en pressavdelning. Under 2006 hade EUMC:s webbplats 371 200 besökare (2005:
289 000), vilket motsvarar 1 017 besökare per dag (2005: 850). Den mest nedladdade
publikationen under 2006 var årsrapporten, följt av rapporten om muslimer i EU. (16)

Besöksgrupper
EUMC erbjuder allmänheten möjligheten att komma på besök och få en
introduktion om EUMC:s arbete och de frågor som ingår i dess mandat. Under
2006 togs cirka 500 besökare emot, främst personal från oﬀentliga myndigheter i
EU:s medlemsstater, diplomater och (EU-)politiker, specialiserade icke-statliga organisationer och organ för likabehandling samt studentgrupper, forskare och universitetsföreträdare.

Samarbete med partner och det civila samhället
Utöver sina egna initiativ och verksamheter stöder EUMC andra aktörers
insatser för att öka medvetenheten om rasism och liknande tendenser. EUMC stöder Europeiska kommissionens kampanj ”För mångfald. Mot diskriminering” liksom 2007, Europeiska året för lika möjligheter för alla, och har ställt experter till
förfogande för de rådgivande kommittéerna för dessa initiativ. EUMC har samar(16)
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En detaljerad förteckning över nedladdningar ﬁnns i bilaga E.

Översikt över EUMC:s funktion
Att förstå rasismens omfattning
Att stödja effektiva politiska åtgärder mot rasism
AT T Ö K A M E D V E T E N H E T E N O M R A S I S M O C H F R Ä M L I N G S F I E N T L I G H E T
Att samarbeta mot rasism i Europa – Slutsatser

betat med FN, den tyska regeringen, Europaparlamentet och FIFA (Internationella
fotbollsförbundet) för att stödja insatser mot rasism under fotbolls-VM 2006, som
utmynnade i FIFA:s kampanj mot rasism under kvartsﬁnalerna. EUMC har oﬀentliggjort pressmeddelanden tillsammans med sina partner, däribland Europeiska kommissionen, ECRI/Europarådet, OSSE och Regionkommittén.

För mångfald Mot diskriminering

2007 – Europeiska året för lika möjligheter för alla

Samarbete med medier
Yttrandefrihet är ett svåruppnåeligt värde som är en del av de principer
och värden som EU bygger på. Medierna har en central funktion att fylla i detta
avseende. Forskning visar också att medierna formar uppfattningar och medierna
har därför en viktig roll som en kanal genom vilken EUMC kan öka allmänhetens
medvetenhet om rasism och främlingsﬁentlighet och sprida resultatet av sitt arbete.
Å ena sidan samarbetar EUMC med medierna för att främja en bredare och mer
välunderrättad rapportering om situationen för invandrare och etniska minoriteter
i EU. Å andra sidan är medierna även ett mål för insatser för ökad medvetenhet om
rasism, t.ex. i form av konferenser eller utbildningsseminarier för journalister.
Medierna ses som ett verktyg för att sprida EUMC:s antirasistiska budskap
till en bredare publik. Under 2006 rapporterades ﬂitigt om EUMC:s rapporter och
ﬂera intervjuer gjordes med EUMC:s styrelseordförande och direktör, oftast av god
kvalitet. EUMC:s medieanalyser visar att exempelvis årsrapporten nämndes minst
170 gånger i europeiska medier, medan EUMC:s rapport om muslimer i EU uppmärksammades cirka 500 gånger.
Den viktigaste skriftliga kommunikationen med medierna sker via EUMC:s
pressmeddelanden samt, vid större rapporter, sammandrag för medierna. Under 2006
oﬀentliggjordes sammanlagt 16 pressmeddelanden (17). Det var allt från pressmeddelanden i samband med oﬀentliggörandet av viktiga EUMC-rapporter (t.ex. årsrapporten för 2006 och rapporten om muslimer i EU) till meddelanden om evenemang som
EUMC anordnat (t.ex. Europa–Medelhavskonferensen och EUMC:s rundabordskonferens) och uttalanden rörande den aktuella utvecklingen eller temadagar (t.ex. Förintelsens minnesdag, den internationella romerdagen och den internationella dagen
för avskaﬀande av rasdiskriminering). Presskonferenser och lämpligt stöd gavs i Wien
och Bryssel för att presentera två viktiga EUMC-publikationer.
(17)

En fullständig förteckning över EUMC:s samtliga pressmeddelanden under 2006 ﬁnns i bilaga E.
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EUMC har ökat sina kontakter med journalister ytterligare och i slutet av
2006 omfattade EUMC:s journalistdatabas cirka 900 journalistkontakter i hela EU,
som regelbundet får pressinformation från EUMC. Under 2006 besvarade EUMC
också många enskilda förfrågningar och begäran om intervjuer från journalister.

Utbildning och insatser för ökad medvetenhet
hos journalister
Som framgår av forskning och undersökningar, och som mediepersoner
fortsätter att understryka för sig själva, ﬁnns ett konstant behov av insatser för
ökad medvetenhet och utbildning för journalister i diskrimineringsfrågor. Under
2006 anordnade eller deltog EUMC i en mängd olika evenemang som riktade sig
till medier och journalister. Tillsammans med Europeiska kommissionen och EU:s
österrikiska ordförandeskap anordnade EUMC en stor konferens där 120 journalister och mediepersoner deltog. Ämnet var rasism, främlingsﬁentlighet och medier:
mot en respekt och förståelse för alla religioner och kulturer. EUMC deltog även i
och/eller bidrog till konferenser och seminarier, bland annat konferensen i London
om etnisk media, utbildningsseminarier för journalister på Malta, i Österrike och
i Tyskland samt en stor europeisk mediekonferens om invandring och integration
– Europas stora utmaning: Vilken roll har medierna som hölls i Essen i Tyskland
och som organiserades av EBU (European Broadcasting Union) i samarbete med
WDR, France Televisions och ZDF. Programansvariga och beslutsfattare från hela
Europa diskuterade förhållandet mellan medier, politiker och det civila samhället
i invandrings- och integrationsfrågor. EUMC:s direktör Beate Winkler var en av
huvudtalarna.
EUMC har också fortsatt att främja god praxis när det gäller mediernas
hantering av mångfald och integration. Tillsammans med Europaparlamentet och
andra aktörer har EUMC under 2006 stött det europeiska mediepriset CIVIS. CIVIS
mediestiftelse (WDR/ARD och Freudenberg Stiftung) har som mål att öka insikterna om integration och kulturell mångfald inom elektroniska medier i Tyskland
och Europa. Mediepriset tilldelas radio- och tv-program som främjar multikulturell
förståelse inom EU och delas ut vid en tv-sänd ceremoni.
Copyright: EUMC

120 journalister och mediepersoner deltog i konferensen om rasism, främlingsfientlighet och
medier: mot en respekt och förståelse för alla religioner och kulturer.
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Översikt över EUMC:s funktion
Att förstå rasismens omfattning
Att stödja effektiva politiska åtgärder mot rasism
Att öka medvetenheten om rasism och främlingsfientlighet
AT T S A M A R B E TA M O T R A S I S M I E U R O PA – S L U T S AT S E R

Att samarbeta mot rasism i
Europa - Slutsatser
Diskriminering och rasism är fortfarande en störande verklighet för
många invandrare och personer från minoritetsgrupper i EU. Trots detta har viktiga framsteg gjorts de senaste åren för att stödja kampen mot rasism. En majoritet
av EU:s medlemsstater har införlivat EU:s direktiv om likabehandling oavsett ras
och direktiv om likabehandling i arbetslivet, och har inrättat särskilda organ för att
främja likabehandling. Flera länder har utarbetat nationella handlingsplaner mot
rasism. Europeiska kommissionen har markant intensiﬁerat sin politik och sina åtgärder på området icke-diskriminering och grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har dessutom agerat kraftfullt för att stärka antidiskrimineringspolitiken
och de grundläggande rättigheterna. EUMC har gett sitt bidrag till denna utveckling: Under de åtta år som EUMC har funnits har det etablerat sig som ett expertoch kunskapscentrum inom EU i frågor som rör rasism. EUMC har i hög grad
bidragit till bättre informerad och mer målinriktad politik för att bekämpa rasism
och främlingsﬁentlighet.
Under 2006 har EUMC verkat för att öka medvetenheten om situation för
rasism och främlingsﬁentlighet i EU och belyst möjliga handlingslinjer. Förutom en
årsrapport har EUMC oﬀentliggjort temarapporter om islamofobi, antisemitism,
romer och resandefolk inom den oﬀentliga utbildningen samt medier. EUMC:s rapporter har ökat insikten bland politiska beslutsfattare om att god uppgiftsinsamling om rasdiskriminering är avgörande för att kunna utforma politik och strategier för att främja likabehandling för alla som är bosatta i EU. EUMC har påverkat
diskussionerna vid det politiska beslutsfattandet i EU:s institutioner och berörda
EU-medlemsstater. På internationell nivå har EUMC fortsatt sitt samarbete med
centrala mellanstatliga människorättsorganisationer, i synnerhet Europarådet. Ett
interinstitutionellt möte mellan ECRI, ODIHR, FN/OHCHR och EUMC visade på
behovet av internationella åtgärder mot rasism och intolerans. Partner i det civila
samhället har också deltagit aktivt och positivt i EUMC:s arbete. EUMC vidareutvecklar även sina medierelationer för att öka medvetenheten och förmedla EUMC:
s information om rasism till allmänheten. EUMC:s publikationer uppmärksammas
regelbundet i europeiska medier. EUMC fungerar som ett resurscentrum för objektiv och tillförlitlig information om rasism för journalister runtom i EU.
2006 var det sista året för EUMC:s arbete inom ramen för dess ursprungliga mandat. Den 1 mars 2007 omvandlades EUMC till Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter, som kommer att få en större räckvidd inom området
grundläggande rättigheter. Den nya byrån utgör ett väsentligt bidrag till att se till att
grundläggande rättigheter respekteras och främjas på EU-nivå. Att fortsätta EUMC:s
arbete mot rasism och främlingsﬁentlighet kommer att förbli en prioritering för byrån. Att kampen mot diskriminering placeras i ett sammanhang med grundläggande
rättigheter förmedlar ett viktigt budskap till alla: Likabehandling är en rättighet, inte
ett privilegium. Uteblivna framsteg när det gäller att uppnå likabehandling innebär
att missgynnade grupper i EU berövas en grundläggande rättighet. 2007, Europeiska
året för lika möjligheter för alla, kan innebära att en miljö skapas där samhället i stort
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engageras för att motverka och förebygga diskriminering och ge oﬀren egenmakt att
själva utnyttja de medel som har ställts till förfogande på nationell nivå.

Försäkran av utanordnare
Undertecknad, tillförordnad direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, intygar i egenskap av utanordnare följande:
• Informationen i denna rapport ger en sann och rättvisande bild (*).
• Jag har fått rimliga försäkringar om att de medel som anslagits för de verksamheter som beskrivs i denna rapport har använts för avsett syfte och i enlighet med
principerna om sund ekonomisk förvaltning, samt att rådande kontrollförfaranden ger nödvändiga garantier för att underliggande transaktionernas är förenliga
med gällande lagar och regler.
Denna rimliga försäkran baseras på min egen bedömning och på information som
jag förfogar över, däribland resultatet av självbedömningen, efterhandskontroller,
synpunkter från enheten för internrevision och de lärdomar som dragits av revisionsrättens rapporter för åren före det år denna försäkran avges.

• Jag intygar att jag inte känner till något som inte tagits upp här som skulle kunna
skada intressena för byrån eller institutionerna generellt.

Utfärdad i Wien den 13 juni 2007
Beate Winkler
Tillförordnad direktör

(*) Med sann och rättvisande avses här en tillförlitlig, fullständig och korrekt bild av förhållandena inom byrån.
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A. EUMC:s sammansättning och
personal
Styrelsen
EUMC:s styrelse består av en oberoende person som utses av varje EUmedlemsstat, en oberoende person som utses av Europaparlamentet, en oberoende
person som utses av Europarådet samt en företrädare för kommissionen. Styrelsen
fattar de beslut som krävs för att centrumet skall kunna fungera. Styrelsen skall i
synnerhet
1. fastställa centrumets årliga verksamhetsprogram i överensstämmelse med budget och tillgängliga resurser,
2. godkänna centrumets årsrapport och dess slutsatser och yttranden och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén och Regionkommittén, samt se till att årsrapporten offentliggörs,
3. utnämna centrumets direktör,
4. godkänna centrumets budgetförslag och slutliga budgetar,

Copyright: EUMC

5. godkänna redovisningen och bevilja direktören ansvarsfrihet.

EUMC:s styrelse
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Ledamöter av EUMC:s styrelse
LAND /
ORGANISATION
Belgien

LEDAMOT
Eliane Deproost

SUPPLEANT
Jozef De Witte

Cypern

Eliana Nicolaou

Aristos Tsiartas

Danmark

Niels Johan Petersen

Nomineringen inte avslutad

Estland

Tanel Mätlik

Michael John Gallagher

Finland

Mikko Puumalainen

Kristina Stenman

Frankrike

Guy Braibant

Jean-Marie Coulon

Grekland

Spyridon Flogaitis

Nikolaos Frangakis

Irland

Anastasia Crickley

Rory O’Donnell

(chairperson)
Italien

Beniamino Caravita

Massimiliano

Di Toritto

Monnanni

Lettland

Ilze Brands Kehris

Gita Feldhūne

Litauen

Arvydas Virgilijus

(vice ordförande)
Šarūnas Liekis

Matulionis
Luxemburg

Victor Weitzel

Anne Henniqui

Malta

Duncan Borg Myatt

Claire Zarb

Nederländerna

Jenny E. Goldschmidt

Gilbert R Wawoe

Polen

Piotr Mochnaczewski

Danuta Głowacka-Mazur

Portugal

Rui Pires

Nomineringen inte avslutad

Slovakien

Miroslav Kusý

Tibor Pichler

Slovenien

Vera Klopčič

Tatjana Strojan

Spanien

Rosa Aparicio Gómez

Lorenzo Cachón Rodríguez

Storbritannien

Naina Patel

Nomineringen inte avslutad

Sverige

Hans Ytterberg

Anna-Karin Johansson

Tjeckien

Petr Uhl

Jiří Kopal

Tyskland

Claudia Roth

Claus Henning Schapper

Ungern

András Kádár

Katalin Pécsi

Österrike

Helmut Strobl

Peter J. Scheer

Europarådet

Gün Kut

Maja Sersic

Francisco Fonseca Morillo

Stefan Olsson

Europeiska
kommissionen

Det verkställande organet
Det verkställande organet består av styrelsens ordförande, vice ordförande och högst tre andra ledamöter ur styrelsen, inklusive den person som utsetts av
Europarådet och företrädaren för Europeiska kommissionen.
Det verkställande organet övervakar centrumets arbete, övervakar utarbetande och genomförande av program samt förbereder styrelsens möten tillsammans
med centrumets direktör. Det verkställande organet utför alla uppgifter styrelsen
tilldelar det i enlighet med styrelsens arbetsordning.
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Ledamöter av EUMC:s verkställande organ
Ordförande

Anastasia Crickley

Vice ordförande

Ilze Brands Kehris

Ledamot

Helmut Strobl

Europarådet

Gün Kut

Europeiska kommissionen

Francisco Fonseca Morillo

Direktör
Centrumet leds av en direktör som utses av styrelsen på förslag av Europeiska kommissionen. Direktören ansvarar för
1. att de uppgifter som avses i artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den
2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism
och främlingsﬁentlighet utförs,
2. att centrumets årliga verksamhetsprogram förbereds och genomförs,
3. att årsrapporten, slutsatser och yttranden enligt förordningen om inrättande av
centrumet utförs,
4. samtliga frågor som rör personal och den löpande administrationen.
Direktören är ansvarig för dessa verksamhetsområden inför styrelsen och
deltar i styrelsens möten och det verkställande organets möten. Direktören är centrumets lagliga företrädare. EUMC:s direktör sedan 1998 är Beate Winkler, som har
omvalts.
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Organisationsschema
EUMC är organiserat kring direktoratet och de tre avdelningarna Administration, Forskning och datainsamling samt Kommunikation och yttre förbindelser. Vid årets slut såg organisationsschemat ut på följande sätt:
Direktör
Beate Winkler

Forskning och
datainsamling

Administration

Kommunikation och
yttre förbindelser

Personal
EUMC:s personal lyder under samma förordningar och föreskrifter som
är tillämpliga på Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda. Under 2006 fanns det 37 tillfälligt anställda i EUMC:s tjänsteförteckning. Två tjänster
blev lediga under året. Rekryteringsförfarandena för dessa tjänster slutfördes i slutet av 2006. Eftersom dessa tjänster tillsattes med redan anställda personer fanns
det två otillsatta tjänster i början av 2007.

Översikt tillfälligt anställda
2006
AD18

December
15

2005
Januari
15

December
15

Januari
12

AST

20

20

20

17

Totalt

35

35

35

29

Under 2006 rekryterades tre tillfälligt anställda, medan tre slutade. Under
2005 rekryterades sju tillfälligt anställda, medan en slutade.

18 AD: Administratör; AST: Assistent
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Könsfördelning hos EUMC:s personal
Könsfördelning
ÅLDER
KÖN
Kvinnor

Totalt per kön

20-29
1

30-39
12

40-49
1

50-59
2

60-63
0

16

Män

0

9

5

5

0

19

Totalt per åldersgrupp

1

21

6

7

0

35

Könsfördelning

14
12

Personal

10
8

Män
Kvinnor

6
4
2
0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Ålder

Nationaliteter hos EUMC:s personal
Nationaliteter

12

Nationaliteter
Anställda
1

LU

1

CZ

1

DE

7

GR

6

FR

1

IT

1

AT

11

FI

1

UK

5

Totalt

35

10
8
Personal

Nationalitet
BE

6
4
2
0
BE LU CZ DE GR FR

IT

AT

FI UK

Nationalitet
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B. Budget och ekonomi
Inkomster
EUMC:s huvudsakliga inkomstkälla består av bidrag från Europeiska gemenskapens allmänna budget. Under året mottog EUMC ytterligare 110 000 euro
inom ramen för projektet Phare-Raxen_BR (Bulgarien och Rumänien), utöver de
90 000 euro som redan erhållits under 2005, i syfte att stödja EU:s utvidgningsprocess. Under 2006 mottog EUMC dessutom 483 908 euro inom ramen för projektet
Raxen_CT för att stödja kandidatländerna Kroatien och Turkiet. EUMC får ett bidrag från de österrikiska myndigheterna i form av ersättning för 50 procent av nettohyreskostnaden för EUMC:s lokaler.

Utgifter
Under 2006 ökade den totala användningen av åtagandebelopp (dvs. medel som utbetalats under 2006 plus anslag som överförts till 2007) med 3 procent,
vilket motsvarar 96 procent av de totala anslagen. Dessutom ökade andelen åtaganden inom ramen för avdelning III med 5,5 procent, vilket speglar EUMC:s fortsatta
fokus på ett bättre budgetgenomförande.

Budgetgenomförande 2006 (i euro)
Ursprunglig

Slutig

Budget*
3 686 000

Budget**
3 923 500

814 000

968 700

639 676

282 898

9 5.24%

4 300 000

3 907 800

2 752 637

942 492

94.56%

110 000

110 000

165 195

30 177

-

-

483 908

163 726

320 182

100.00%

8 910 000

9 393 908

7 414 541

1 625 601

95.91%

Avdelning I (Personal)

Överfört

Procent***

under 2006 under 2007
3 693 307
49 852

Utbetalat

95.40%

Avdelning II
(Byggnader, utrustning och
diverse driftsutgifter)
Avdelning III
(Driftsutgifter)
Phare-Raxen_BR
Raxen_CT
Summa

* Såsom framlagd vid årets början.
** Såsom ändrad vid årets slut efter nödvändiga omfördelningar.
*** =(Utbetalat under 2006 + överfört under 2007) / Slutlig budget
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Preliminär balansräkning EUMC per den 31 december 2006
TILLGÅNGAR
A. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Anläggningar och utrustning
Datorutrustning
Möbler och fordon

Euro

Euro

2006

2005

83 677,98

24 714,45

387 747,41

127 668,75

0,00

0,00

90 276,60

11 959,99

227 258,36

60 695,70

70 212,45

9 645,12

Materiella anläggningstillgångar
under uppförande
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0,00

45 367,94

471 425,39

152 383,20

123 962,56

360 335,73

B. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar

123 962,56

360 335,73

Likvida medel

2 287 952,92

2 832 280,91

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2 411 915,48

3 192 616,64

TOTALT

2 883 340,87

3 344 999,84

1 664 928,92

1 143 447,39

SKULDER
A. KAPITAL
Reserver

0,00

0,00

1 143 447,39

811 986,14

521 481,53

331 461,25

0,00

0,00

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

1 664 928,92

1 143 447,39

D. KORTFRISTIGA SKULDER

1 218 411,95

2 201 552,45

47 551,87

55 890,30

1 170 860,08

2 145 662,15

Ackumulerat överskott/underskott
Årets resultat – vinst +/förlust B. Minoritetsintresse
C. LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ersättningar till anställda
Reserver för risker och kostnader
Övriga kortfristiga finansiella skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder

259 166,90

Övriga skulder

190 102,89
150 775,82

Leverantörsskulder till
konsoliderade EG-enheter

911 693,18

1 804 783,44

911 693,18

1 515 731,94

Förfinansiering från
konsoliderade EG-enheter
Övriga leverantörsskulder till
0,00

289 051,50

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

konsoliderade EG-enheter

1 218 411,95

2 201 552,45

TOTALT

2 883 340,87

3 344 999,84
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C. Uppgiftsinsamling,
forskning och analys
Publikationer 2006
Muslimer i Europeiska unionen: yttringar av diskriminering
och islamofobi
(december 2006)
I rapporten Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia (Muslimer i Europeiska unionen: Diskriminering och
islamofobi) redovisas tillgängliga uppgifter om diskriminering som
muslimer utsätts för inom arbetsmarknad, utbildning och boende.
Yttringarna av islamofobi består i allt från verbala hot till fysiska
angrepp på människor och egendom. I rapporten betonas att omfattningen och arten av den diskriminering och de islamofobiska
incidenter som riktar sig mot europeiska muslimer fortfarande inte dokumenteras
och rapporteras i tillräcklig utsträckning. I EUMC:s rapport rekommenderas därför
medlemsstaterna att förbättra rapporteringen av incidenter och genomföra åtgärder
för att mer eﬀektivt bekämpa diskriminering och rasism. I rapporten anges även initiativ och förslag till politiska åtgärder som EU-medlemsstaternas regeringar och
EU:s institutioner kan vidta för att bekämpa islamofobi och främja integration.

Muslimer i Europeiska unionen: inblickar i islamofobi
(december 2006)
Rapporten Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia (Muslimer i Europeiska unionen: Diskriminering och
islamofobi) kompletteras av forskningsrapporten Perceptions of
discrimination and Islamophobia (Inblickar i diskriminering och
islamofobi), som bygger på djupintervjuer med medlemmar av
muslimska organisationer och muslimska ungdomsgrupper i de
tio EU-medlemsstaterna. Undersökningen ger en bild av de åsikter,
känslor, farhågor, frustrationer men också förhoppningar inför framtiden som delas
av många muslimer i EU.
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Antisemitism: Sammanfattning av situationen i Europeiska unionen
2001–2005
(december 2006)
Denna publikation är en uppdatering av en rapport från maj 2006
med ny statistik. Sedan 2000 samlar EUMC in alla tillgängliga uppgifter och information om rasism och främlingsﬁentlighet i EU:s
medlemsstater, och har sedan 2002 en särskild betoning på antisemitism. I mars 2004 lade EUMC fram en omfattande rapport för
Europaparlamentet om antisemitism i EU:s dåvarande 15 medlemsstater. Denna rapport ﬁnns även på EUMC:s webbplats.

Årsrapport 2006: situationen när det gäller rasism och
främlingsfientlighet i Europeiska unionens medlemsstater
(november 2006)
I EUMC:s årsrapport analyseras situationen när det gäller rasism
och främlingsﬁentlighet i Europeiska unionens 25 medlemsstater
under 2005. I rapporten betonas att de ﬂesta medlemsstater saknar
de uppgifter som krävs för att övervaka eventuella socioekonomiska
orättvisor mellan olika etniska och nationella grupper. Följden är att
vissa grupper riskerar att drabbas av brott och diskriminering utan
att staten agerar i tillräcklig omfattning. I rapporten ges en översikt
över fem centrala områden: rasistiska våldshandlingar och brott, arbetsmarknad,
utbildning, boende och lagstiftning. Utvalda exempel på god praxis i medlemsstaterna ges löpande i rapporten.

Rasism, främlingsfientlighet och medier: mot en respekt och
förståelse för alla religioner och kulturer (konferensrapport)
(Oktober 2006)
Cirka 120 journalister och mediepersoner från Europa, Nordafrika och Mellanöstern träﬀades i Wien i maj 2006 för att diskutera
mediernas inﬂytande på interkulturella förbindelser och rasism.
Ämnen som diskuterades var bland annat normer för rapportering
och journalisters tillförlitlighet, politik för självreglering i EU och
länderna i södra Medelhavet, inverkan av mediernas rapportering
om etniska och religiösa minoriteter, negativa stereotyper, balans
mellan yttrandefrihet och skydd från hatfyllda uttalanden samt hur man kan utnyttja den expertis och de erfarenheter som ﬁnns hos etniska minoriteternas organisationer på ett bättre sätt. I rapporten redogörs för konferensens tal samt arbetsgruppernas resultat.
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Årsrapport 2006: EUMC:s verksamhet
( Juni 2006)
I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1652/2003 oﬀentliggör
EUMC två årliga rapporter. I rapporten ”Verksamheten vid EUMC
under 2005” redogörs för EUMC:s verksamheter och resultat under
2005.

Pilotundersökningen Migrants’ Experiences of Racism and
Discrimination in the EU (Invandrares erfarenheter av rasism och
diskriminering i EU)
(Maj 2006)
Denna pilotundersökning bygger på uppgifter från tolv landstudier
av EU:s medlemsstater. Undersökningarna genomfördes mellan 2002
och 2005 i Belgien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Storbritannien. Totalt svarade över 11 000 personer med invandrarbakgrund
på frågor om sina eventuella erfarenheter av diskriminering. Undersökningen visar att många invandrare i samtliga tolv länder har egna
erfarenheter av diskriminering i vardagen.

Romer och resandefolk inom den offentliga utbildningen
(Maj 2006)
Detta är en översiktsrapport om romers och resandefolks situation
inom utbildningen i EU:s 25 medlemsstater. Rapporten visar att
elever som är romer eller tillhör resandefolk utsätts för direkt och
systematisk diskriminering och utestängning i skolorna. Där framgår att segregering inom utbildningen av elever som är romer eller
tillhör resandefolk förekommer i många EU-länder, ibland som en
oavsiktlig eﬀekt av politik och strategier, ibland till följd av segregerat boende. Felaktiga placeringar och därmed överrepresentation av romska
elever i särskolor är särskilt vanligt i vissa medlemsstater. Även om inskrivningen
och närvarotalen för romska elever har förbättrats något, är de fortfarande låga. I
de ﬂesta länder är det fortfarande få som går vidare till gymnasieutbildning. I rapporten anges en rad nyskapande projekt som genomförts i ﬂera medlemsstater och
övergripande strategier efterlyses vilka skall utformas och genomföras tillsammans
med romska företrädare.
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Jämförande rapport om boende i 15 EU-medlemsstater
( Januari 2006)
Rapporten Migrants, Minorities and Housing (Invandrare, minoriteter och boende) bygger på information som lämnats av Raxens
nationella kontaktpunkter. Den visar att det i 15 EU-medlemsstater
ﬁnns liknande mekanismer som diskriminerar mot och behandlar
invandrare och minoriteter sämre när det gäller boende. Exempel
på detta är sökande som nekas tillgång till boende på grund av sin
hudfärg, införande av restriktiva villkor som begränsar tillgången
till allmänna bostäder och ibland våldsamma fysiska angrepp i syfte att skrämma
bort minoriteter från vissa områden. I rapporten nämns även fall där vissa oﬀentliga
myndigheter vägrat att ingripa mot sådan diskriminering. En grundtanke i rapporten är att tanken om integrering av minoriteter i olika områden kan bli kraftigt
politiserad.

Nationella analytiska studier om boende
( Januari 2006)
Rapporterna från Raxens 15 nationella kontaktpunkter innehåller uppgifter och information om boende i länderna, och har legat till grund för EUMC:s jämförande
undersökning.

Tidskriften Equal Voices
The right to oﬀend and the right not to be oﬀended (Rätten att angripa och rätten att slippa bli
angripen) publicerades i maj efter den hetsiga debatten bland allmänhet och medier om krisen med
de tecknade karikatyrerna.

Oktobernumret Putting integration policies into
practice (Integrationspolitiken i praktiken) gav
en översikt över de centrala frågorna i integrationsdebatten på EU-nivå.

Equal rights – multiple beneﬁts (Lika rättigheter
– många fördelar) publicerades i samband med
lanseringen av 2007, Europeiska året för lika möjligheter för alla.
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EUMC:s nyhetsbrev och informationsblad
EUMC:s nyhetsbrev innehåller kort och allmän information om EUMC:s
arbete och om utvecklingen när det gäller rasism och främlingsﬁentlighet, men
också om projekt, forskning, god praxis och den aktuella utvecklingen i EU och dess
medlemsstater. Sex nummer av EUMC:s nyhetsbrev publicerades och skickades med
e-post på engelska, franska och tyska till enskilda mottagare i EU-organ, mellanstatliga organisationer, medlemsstaternas regeringar och icke-statliga organisationer.
Ett informationsblad med information om utvalda publikationer från perioden 2004–2006 (Selected Publications from 2004-2006) har utarbetats och ger
en praktisk översikt över EUMC:s arbete.
Samtliga publikationer kan laddas ned från EUMC:s webbplats http://
eumc.europa.eu, eller beställas kostnadsfritt från EUMC på information@eumc.
europa.eu

Europeiska nätverket för information om rasism och
främlingsfientlighet (Raxen)
Sedan år 2000 har EUMC utvecklat Europeiska nätverket för information
om rasism och främlingsﬁentlighet (Raxen), som består av nationella kontaktpunkter i varje medlemsstat. De nationella kontaktpunkterna är EUMC:s viktigaste källa
till uppgifter och information om den aktuella situationen när det gäller rasism,
främlingsﬁentlighet, antisemitism och liknande tendenser. Uppgiftsinsamling omfattar främst rasdiskriminering och etnisk diskriminering inom arbetsmarknad,
utbildning och boende. Raxen rapporterar även om utvecklingen när det gäller
lagstiftning mot diskriminering och samlar in oﬃciella och inoﬃciella uppgifter
om rasistiska våldshandlingar och brott, med särskild fokus på antisemitiska och
islamofobiska incidenter. Rapporterna från Raxen innehåller även exempel på god
praxis och positiva initiativ från statligt håll och från det civila samhället i syfte att
bekämpa rasism.
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Raxens nationella kontaktpunkter (januari 2007)
Belgien

Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR)
(Centrumet för lika möjligheter och kamp mot rasism)

Danmark

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DACoRD)
(Dokumentations- och rådgivningscentrumet för rasdiskriminering)

Estland

Legal Information Centre for Human Rights (LICHR)
(Rättsliga informationscentrumet för mänskliga rättigheter)

Finland

Finnish League for Human Rights (Förbundet för mänskliga rättigheter)

Frankrike

Centre d’Etudes des Discriminations, du Racisme et de l’Antisémitisme (CEDRA)
(Centrumet för studier av diskriminering, rasism och antisemitism)

Grekland

Antigone – Information & Documentation Centre
(Informations- och dokumentationscentrum)

Irland

National Consultative Commission on Rasism and Interculturalism
(NCCRI) + Equality Authority (EA)
(Nationella rådgivande kommittén för frågor rörande rasism och interkulturalism
samt Jämlikhetsmyndigheten)

Litauen

Institute for Social Research (ISR) ”Institutet för forskning på det sociala området”

Luxemburg

Centre d‘Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques /
International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives,
Development (CEPS/INSTEAD) (Centrumet för studier av befolkningar, fattigdom,
socioekonomisk politik/Internationella nätverket för studier i teknik, miljö,
alternativ, utveckling)

Malta
Nederländerna

Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) (Jesuitiska centrumet för tro och hopp)
Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC)
(Nederländska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet)

Polen

Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)
(Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter)

Portugal

Númena - Research center on human and social sciences
(Númena – Centrum för humanvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning)

Slovakien

People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs
(Människor mot rasism och Institutet för offentliga angelägenheter)

Slovenien

Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies
(Fredsinstitutet – Institutet för samtida sociala och politiska studier)

Spanien

Movement for Peace and Liberty (MPDL) (Rörelsen för fred, avrustning och frihet)

Storbritannien

The University of Warwick (Warwicks universitet)

Sverige

Stiftelsen Expo

Tjeckien

People in Need (Människor som behöver hjälp)

Tyskland

European Forum for Migration Studies (EFMS)
(Europeiska forumet för migrationsstudier)

Ungern

Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies
of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS)
(Centrumet för migrations- och flyktingstudier, Institutet för etniska studier och
minoritetsstudier vid den ungerska vetenskapsakademien)

Österrike

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the
University of Vienna + Institute of Conflict Research
(Ludwig Boltzmann-institutet för mänskliga rättigheter och Språkvetenskapliga
fakulteten vid universitetet i Wien och Institutet för konfliktforskning)
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D. Samarbete Evenemang och
möten som organiserats eller
stötts av EUMC under 2006
Februari
21
Rundabordsmöte i Spanien

Madrid

28

Zürich

Möte med FIFA, Europaparlamentet och FN om insatser mot rasism
i samband med fotbolls-VM

Mars
16

Gemensamt möte med EUMC:s verkställande organ och ECRI:s presidium

Wien

17

Regionkommittén, EUMC, Seminarium i Wien: Contribution of local

Wien

and regional authorities to the protection of minorities and anti-discrimination
policies (Lokala och regionala myndigheters bidrag till skyddet av minoriteter
och antidiskrimineringspolitiken)
27–28 Möte med Raxens nationella kontaktpunkter

Wien

30–31 EUMC:s möte med regeringarnas kontaktpersoner

Wien

April
3–4

Wien

EUMC:s rundabordsmöte med det internationella nätverket
för romska kvinnor

27–28 Rundabordsmöte i Tyskland (Forum against Racism (Forum mot rasism))

Frankfurt/
Oder

Maj
3

EUMC:s rundabordsmöte med nätverk för romska kvinnor:

Bukarest

International Roma Women Network (det internationella
nätverket för romska kvinnor) och Joint Roma Women (Förenade romska kvinnor)
4–5

EUMC:s, OSSE:s och Europarådets konferens om

Bukarest

genomförande och harmonisering av den nationella politiken för romer,
sinter och resandefolk: riktlinjer för en gemensam Vision
9

OSSE/ODIHR:s rundabordskonferens om bilden av muslimer hos

Warszawa

allmänheten och medierna
10

CIVIS prisceremoni: europeiskt mediepris för integration och mångfald

22–23 Euromed-konferensen om rasism och främlingsfientlighet i medierna

Berlin
Wien

(i samarbete med Europeiska kommissionen och EU:s österrikiska ordförandeskap)
Juni
6–7

EUMC:s rundabordsmöte med nätverket för lokalsamhällen

Århus

7

Rundabordsmöte i Nederländerna

Utrecht

9

Expertmöte: Övervakning av rasism i det offentliga rummet

Wien

12-13

Möte med Raxens nationella kontakpunkter

Wien

13

Besök hos EUMC av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Wien

20-22

Seminarium om rasism och främlingsfientlighet / Rambeslut om

Wien

bekämpande av rasism och främlingsfientlighet (i samarbete med
(i samarbete med Europeiska kommissionen och EU:s österrikiska ordförandeskap)
22

Möte med Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, Wien
frihet och säkerhet, Franco Frattini

22-24

Föreläsning av EUMC vid EURAC (European Academy Bolzano) om
rättspraxis för huvuddukar
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27

EUMC:s arbetsgrupp för centrala frågor (”Key Issues”) om insamling av

Wien

etniska uppgifter
September
12
Interinstitutionellt möte mellan OSCE/ODIHR, FN/OHCHR och ECRI

Wien

14–15

EUMC:s möte med regeringarnas kontaktpersoner

Wien

28-29

De nationella kontaktpunkternas workshop om polisens

Sofia

bemötande av minoriteter, Bulgariens nationella kontaktpunkt
Oktober
3-5
EUMC:s europeiska rundabordskonferens:

Helsingfors

Integrering av icke-diskriminering i integrationspolitiken
12

EUMC:s sidoevenemang: Bekämpning av islamofobi, vid OSSE:s

Warszawa

möte om införande av en mänsklig dimension
20

De nationella kontaktpunkternas workshop om uppgiftsinsamling i
kampen mot diskriminering, Rumäniens nationella kontaktpunkt

November
27
Offentliggörande av EUMC:s årsrapport för 2006

Bukarest
Bryssel

i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
28

Presskonferens för att presentera EUMC:s årsrapport

December
18
Presskonferens för att presentera EUMC:s rapport om muslimer i EU

Bryssel
Wien
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E. Kommunikation och insatser
för ökad medvetenhet
De mest nedladdade EUMC-publikationerna under 2006
DE 15 MEST NEDLADDADE EUMC-PUBLIKATIONERNA UNDER 2006
Invandrare, minoriteter och boende (jan 2006)
Årsrapport 2006 (nov 2006)
Muslimer i Europeiska unionen (dec 2006)
Årsrapport 2005 (nov 2005)
Romer och resandefolk i den oﬀentliga utbildningen (maj 2006)
Eﬀekten av bombattentaten i London den 7 juli 2005 på muslimska
befolkningsgrupper i EU (nov 2005)
Vad tycker majoriteten om minoriteter Eurobarometerrapport (mar 2005)
Invandrare, minoriteter och utbildning (jan 2005)
Rasistiskt våld i 15 EU-medlemsstater (juni 2006)
Invandrares erfarenhet av rasism och diskriminering i EU (maj 2006)
Invandrare, minoriteter och lagstiftning (maj 2002)
Uttryck för antisemitism i EU 2002-2003 (jan 2005)
Tidskriften Equal Voices
Vad tycker majoriteten om minoriteter, sammanfattning (mars 2005)
Inblickar i diskriminering och islamofobi (dec 2006)
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EUMC:s pressmeddelanden 2006
DATUM
26 januari 2006

ÄMNE
Europa måste förbli uppmärksamma på

SPRÅK
EN

alla former av antisemitism
Uttalande med anledning av
Förintelsens minnesdag den 27 januari
14 mars 2006

Skyddet av minoriteter börjar på lokal nivå.

EN, FR

Gemensamt pressmeddelande från EUMC
och Regionkommittén
21 March 2006

Enighet i kampen mot rasism och intolerans

EN

Gemensamt uttalande av Europarådets/ Europeiska
kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI),
EUMC och OSSE:s kontor för demokratiska
institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)
om den internationella dagen för avskaffande
av rasdiskriminering, den 21 mars
7 april 2006

Det fortsatta behovet av att åtgärda

CS, DE, EN,

romernas situation Uttalande av Europeiskt

ES, FIN, FR,

centrum för övervakning av rasism och

HU, SK

främlingsfientlighet (EUMC) på den
internationella romerdagen den 8 april
4 maj 2006

22 maj 2006

Romerna grovt missgynnade inom utbildningen.

CS, DE, EN,

Ny EUMC-rapport om romer och

ES, FIN, FR,

resandefolk inom den offentliga utbildningen

HU, IT, RO, SK

Europa–Medelhavskonferensen

DE, EN, FR

Diskussion om mediernas inflytande på
den interkulturella förståelsen
13 juni 2006

Rasism högst på dagordningen vid möte mellan

EN

EUMC och Europarådet. Gemensamma
insatser i kampen mot rasism
22 juni 2006

Frattini: EUMC har en central roll i

DE, EN, FR

EU:s kamp mot rasism
28 juni 2006

FIFA:s kampanj mot rasism bidrar till ett starkt

CS, DA, DE, EN,

och positivt politiskt ledarskap

ES, FIN, FR, GR,
HU, IT, NL, PL,
PT, SE, SI, SK

4 oktober 2006

Åtgärder mot diskriminerande hinder för

DE,EN, FIN,

integration. Europeiskt möte i Helsingfors

FR

den 4 oktober
22 november 2006

Inbjudan till presskonferens för att

EN, FR

presentera EUMC:s nya årsrapport för 2006 om
rasism och främlingsfientlighet i EU
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28 november 2006

Intensifiera insatserna mot rasism,

20 EU-språk

säger EUMC. Allvarlig brist på uppgifter försvårar
åtgärder mot diskriminering och rasistiska brott
7 december 2006

Fakta och siffror om rasdiskriminering.

DE, EN, FR

EUMC lanserar sin nya databas InfoBase för
att stödja åtgärder mot rasism
8 december 2006

EUMC: Rasism är en grov kränkning av de mänskliga

EN

rättigheterna. Uttalande med anledning av den
internationella dagen för mänskliga rättigheter,
den 10 december
11 december 2006

Inbjudan till presskonferens för att lansera två

EN

EUMC-publikationer om islamofobi i EU
18 December 2006

EUMC presenterar rapporter om diskriminering

20 EU-språk,

och islamofobi i EU

AR, TR

Copyright: EUMC

EUMC:s presskonferens
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EUMC:s verksamheter under 2006 fortsatte att väsentligt påverka utformningen av politiken mot rasism. EUMC:s arbete
är främst inriktat på uppgiftsinsamling och forskning, men även på
kommunikation och samarbete med EU:s institutioner, medlemsstater, mellanstatliga organisationer och det civila samhället. EUMC:s
rapporter har påverkat det europeiska och nationella beslutsfattandet
och har bidragit till en rad nya initiativ i kampen mot rasism. Även
det civila samhället har med hjälp av EUMC:s resultat kunnat uppmärksamma orättvisor och ställa krav på att berörda myndigheter
skall agera.
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Denna senaste rapport om Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsﬁentlighet (EUMC) oﬀentliggörs
av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som är
EUMC:s rättsliga efterträdare. I detta dokument redogörs för EUMC:s
verksamheter och resultat under 2006.

