
Erfarenhet av diskriminering, social marginalisering och våld 

bland muslimska och icke-muslimska ungdomar 

I artikel 21 i avdelningen om jämlikhet i 
Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuds olika 
former av diskriminering, bland annat på grund 
av ras eller etniskt ursprung och religion.  

 
Politiskt sammanhang 
 
Social marginalisering får drastiska och negativa 
konsekvenser för varje samhälle. Marginalisering av 
barn har ännu mer ödesdigra effekter – både för den 
nuvarande situationen och för framtiden. Negativa 
stereotyper om människor samt fördomar om 
bestämda religioner och deras anhängare kan ha en 
negativ inverkan på sammanhållning och social 
integration i ett samhälle. Det är avgörande att man 
ställer dessa stereotyper inför bevis som grundas på 
dessa gruppers faktiska attityder och erfarenheter. 
 

Risk för diskriminering kan utlösa 
våldsbeteende 
 
Ungefär en av fyra ungdomar – i var och en av de 
tre EU-medlemsstater som ingick i undersökningen 
(Frankrike, Spanien och Storbritannien) – uppgav att 
de (vid något tillfälle) hade blivit orättvist behandlade 
eller hackade på. I Frankrike och Spanien uppgav 
muslimska ungdomar i högre grad än icke-muslimer 
att de hade råkat ut för detta. I Storbritannien var det 
dock ingen skillnad mellan muslimska och icke-
muslimska ungdomar. Ungdomar som hade utsatts 
för diskriminering uppgav i mindre utsträckning än 
andra som inte hade utsatts för diskriminering att de 
kände sig ”mycket glada”. 
 

Figur 1: Erfarenhet av orättvis behandling 

(%) 

0

10

20

30

40

50

Muslimer Icke-muslimer

SpanienFrankrike Storbritannien

 

Många ungdomar utsätts för våld, från mobbning och 
andra former av psykiskt våld till mer fysiska 
aggressionsformer. Det framgick även att det finns en 
stark koppling mellan att vara offer och att vara 
förövare. 
 
I alla tre EU-medlemsstaterna i undersökningen använde 
ungdomar som kände sig socialt marginaliserade och de 
som hade blivit utsatta för våld på grund av sin kulturella 
eller religiösa bakgrund, hudfärg eller språk i högre grad 
psykiskt våld (som att retas eller mobba) än ungdomar 
som inte kände sig socialt marginaliserade eller som inte 
hade utsatts för våld av dessa anledningar. 
 
Ungdomar som hade utsatts för diskriminering gav i 
högre grad uttryck för känslor av social isolering och 
utanförskap. Medlemmar i kriminella ungdomsgäng som 
har utsatts för diskriminering tenderar i högre grad att 
stödja eller bruka våld. 
 
Stöd för våld innebär dock inte nödvändigtvis faktiskt 
bruk av våld. 
 

De huvudfaktorer som kan förknippas med 
våldsbeteende är manligt kön, koppling till ett kriminellt 
ungdomsgäng, erfarenhet av diskriminering och social 
marginalisering. I förhållande till dessa faktorer är inte 
religiös bakgrund eller tillhörighet en faktor som förklarar 
våldsbeteende. 

 
 

De flesta ungdomar oavsett religiös 

bakgrund stöder inte våld 
 
Ungdomar tenderar att inte stödja våld som utförs utan 
”goda skäl”. De betraktar dock våld som berättigat under 
vissa omständigheter, som vid självförsvar eller skydd av 
andra. Stödet för globalt krig eller terrorism är mycket 
lågt. 
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Ungdomar oavsett religiös tillhörighet är engagerade 
i vad som sker i världen och i viktiga sociala frågor. 
Det finns en allmän brist på förtroende för 
makthavare, särskilt politiker. 
 

Figur 2: Förtroende för individer och 

institutioner (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liknande reaktioner från muslimska och 
icke-muslimska ungdomar 

Det finns inget som tyder på att muslimska ungdomar 
skulle vara mer eller mindre benägna till faktiskt våld 
än icke-muslimer. 

Diskriminering och marginalisering berör inte bara 
muslimska ungdomar. Religiös tillhörighet spelar en 
mindre roll för ungdomars faktiska inblandning i våld 
jämfört med vilken sorts kamratgrupp de ingår i samt 
deras allmänna erfarenheter och attityder. 

I undersökningen finns det inget som tyder på en 
koppling mellan svarspersonernas religiösa bakgrund 
och deras faktiska inblandning i fysiskt våld, när man 
väl har tagit hänsyn till andra aspekter som 
diskriminering och marginalisering samt andra 
faktorer i ungdomars liv. 

 
Ungefär en av fem ungdomar ansåg att bruk av våld är 
berättigat om deras religion har vanärats. Överlag 
instämde muslimska ungdomar i högre grad än icke-
muslimer i detta i alla tre medlemsstaterna. Detta 
innebär dock inte att ungdomarna faktiskt brukar 
våld. 

Åtgärder mot social marginalisering och 
diskriminering 

Det är viktigt att ta itu med social marginalisering och 
diskriminering, eftersom de påverkar ungdomars 
inställning till om våld är berättigat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
(FRA) offentliggjorde i oktober 2010 rapporten 
Experience of Discrimination, Social Marginalisation and 

Violence: A comparative study of Muslim and non-Muslim 

Youth in three EU Member States [Erfarenhet av 
diskriminering, social marginalisering och våld: en 
jämförande studie av muslimska och icke-muslimska 
ungdomar i tre EU-medlemsstater]. 

Undersökningens syfte var att utforska möjliga samband 
mellan ungdomars erfarenheter av diskriminering och 
social marginalisering, inklusive erfarenhet av rasism, och 
deras inställning till och faktiska inblandning i 
våldsbeteenden. 

I denna rapport presenteras resultaten av en 
undersökning som genomfördes av byrån i Frankrike, 
Spanien och Storbritannien 2008–2009. Omkring tusen 
barn i åldersgruppen 12–18 år (ungdomar) i var och en av 
de tre medlemsstaterna deltog i undersökningen – 
sammanlagt tre tusen ungdomar. Undersökningen 
inriktades på tre medlemsstater som har utsatts för 
terroristattacker förknippade med radikala islamiska 
rörelser eller upplopp i städerna kopplade till 
invandrarungdomar med i huvudsak muslimsk bakgrund. 

Se webbplatsen www.fra.europa.eu 


