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De bestrijding van discriminatie en haat tegen minderheden schiet
na bijna tien jaar nog steeds tekort
Hardnekkige en wijdverspreide discriminatie, intolerantie en haat in de EU
zorgen voor dreigende marginalisatie en vervreemding van veel leden van
minderheidsgroepen die zich anderszins sterk verbonden voelen met het land
waarin ze wonen en vertrouwen hebben in de instituties van dat land. Dat is de
voornaamste bevinding van een grote herhalingsenquête door het Bureau van
de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).
“Bijna tien jaar geleden waarschuwden we voor het bestaan van grootschalige etnische
discriminatie en haat. Deze nieuwe resultaten laten zien dat onze wetten en ons beleid
de mensen voor wie ze bedoeld zijn onvoldoende beschermen,” zegt de directeur van het
FRA Michael O’Flaherty. “Bij elk geval van discriminatie of haat wordt de sociale cohesie
verder uitgehold en ontstaan ongelijkheden die zelfs door volgende generaties gevoeld
worden en die een voedingsbodem zijn voor verdere vervreemding, met mogelijk
verwoestende effecten op de lange termijn.”
In het rapport over de tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden
en discriminatie (EU-MIDIS II): belangrijkste resultaten wordt gewezen op de
noodzaak van specifieke en sterkere maatregelen om wettelijke bescherming tegen
discriminatie te bieden, gekoppeld aan doeltreffende sancties. Daarnaast moet er veel
meer worden gedaan om slachtoffers ertoe te bewegen aangifte van incidenten te doen,
aangezien 88% van de etnische discriminatie, 90% van de gevallen van door haat
ingegeven intimidatie, en 72% van de gevallen van door haat ingegeven geweld niet
worden gemeld. Tegelijkertijd moeten politie en justitie en gelijkebehandelingsorganen
de juiste instrumenten krijgen om deze meldingen op doeltreffende wijze af te handelen.
Enkele andere belangrijke bevindingen zijn:
• In België verklaarde 43% van de Noord-Afrikaanse respondenten en 30% van de
Turkse in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd te zijn met discriminatie, tegenover
45% van alle ondervraagde Noord-Afrikanen en 34% van alle ondervraagde Turken
in de EU. De discriminatie was in België zowel bij de Noord-Afrikaanse (42%) als bij
de Turkse (33%) respondenten het sterkst bij het solliciteren naar een baan.
• 38% van de Noord-Afrikaanse respondenten in België en 16% van de Turkse meldde
het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met door haat ingegeven intimidatie,
in vergelijking met respectievelijk 29% en 23% van alle Noord-Afrikaanse en Turkse
respondenten in de EU.
• Vergeleken met de algemene bevolking in België (72%), maakten minder NoordAfrikanen (64%) en minder Turken (53%) de middelbare school af. Dit verkleint hun
kansen op werk.
Ook wijzen de resultaten op een groter vertrouwen in openbare instanties dan bij de
algemene bevolking, waarbij de meeste respondenten zich sterk verbonden voelen met
het land waarin ze wonen en grotendeels ook openstaan voor andere etnische groepen.
Ook de gevolgen van discriminatie, intimidatie en geweld komen duidelijk naar voren uit
de enquête. Slachtoffers hiervan hebben minder vertrouwen in openbare instanties en
voelen zich minder sterk verbonden met het land waar ze wonen.
Dit is de tweede enquête naar minderheden en discriminatie die het FRA heeft
uitgevoerd. In de enquête werd ook gevraagd naar de ervaringen van de
geënquêteerden met discriminatie, intimidatie, staande worden gehouden door de politie
en het bewustzijn van hun rechten, en naar indicatoren voor integratie, zoals het gevoel
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erbij te horen, vertrouwen in openbare instanties en de mate waarin personen openstaan
voor andere groepen.
Voor meer informatie, zie het perspakket of neem contact op:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.
Informatie voor redacteurs:

•
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Dit rapport is onderdeel van een EU-brede enquête onder 25 500 personen met een
migranten- of etnische minderheidsachtergrond, waaronder Roma en Russen, in alle
28 EU-lidstaten. De enquête bouwt voort op de eerste enquête van het FRA op dit
terrein, die in 2008 werd gehouden.
Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan dat de EU en de lidstaten assistentie en
expertise verleent op het gebied van de grondrechten.
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