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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 6 декември 2017 г. 

Борбата срещу дискриминацията и омразата към малцинствата 
вече 10 години не успява да даде задоволителен резултат 

Трайните широко разпространени явления на дискриминация, 

нетолерантност и омраза в ЕС заплашват да изолират и отчуждят много 

членове на малцинствени групи, които по принцип се чувстват свързани със 

страната, в която живеят, и се доверяват на институциите ѝ. Такива са 

констатациите от повторното издание на мащабно проучване на Агенцията 

на ЕС за основните права (FRA).  

„Преди почти десет години предупредихме за наличието на широкообхватна 

дискриминация и омраза на етническа основа. Днес резултатите от последното 

проучване показват, че нашите закони и политики не осигуряват достатъчна защита 

за хората, на които са предназначени да служат“, посочва директорът на FRA 

Майкъл О'Флайърти. „С всеки акт на дискриминация и омраза ние отслабваме 

социалното сближаване и създаваме неравнопоставеност, която пораждайки 

отчуждение, влияе пагубно на поколенията и в крайна сметка може да има 

опустошителни последствия.“ 

Основните резултатите от Второто проучване на положението на малцинствата 

и дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS II) подчертават 

необходимостта от конкретни и по-силни мерки за осигуряване на правна защита 

срещу дискриминация, както и нуждата от ефективни санкции. Освен това, при 

положение че 88 % от случаите на етническа дискриминация, 90 % от случаите на 

тормоз, породен от омраза, и 72 % от случаите на насилие, породено от омраза, 

изобщо не са били съобщени, необходимо е много по-силно приобщаване с цел 

насърчаване на жертвите да сигнализират за инцидентите. Същевременно органите 

за правоприлагане и равно третиране се нуждаят от правилните средства за 

ефективна обработка на получените сигнали. 

Някои от ключовите констатации са: 

• 38 % от анкетираните са били дискриминирани през последните пет години, 

като особено засегнати са северноафриканците (45 %), ромите (41 %) и лицата 

от Субсахарска Африка (39 %). Дискриминацията е най-висока, когато се отнася 

до търсене на работа (29 %); 

• 31 % от анкетираните второ поколение имигранти са преживели тормоз, 

причинен от омраза, през последната година. 50 % от тези жертви са били 

тормозени поне шест пъти през същата година;  

• Хората от малцинства със завършено най-малко средно образование са по-

малко (61 %) в сравнение със завършилите най-малко средно образование от 

общото население (74%). Това намалява шансовете им да си намерят работа. 

Резултатите показват също по-високо ниво на доверие в обществените институции в 

сравнение с общото население, като по-голяма част от представителите на 

малцинствени групи се чувстват силно свързани със страната, в която живеят. Като 

цяло те са също отворени към други етнически групи.  

Въпреки това дискриминацията, тормозът и насилието са фактори с ясно проявено 

въздействие. Засегнатите лица имат по-малко доверие в обществените институции и 

се чувстват по-малко свързани със страната, в която живеят. 

Това е второто проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в 

Европейския съюз, проведено от Агенцията на ЕС за основните права. Въпросите в 

анкетата са свързани с преживяна дискриминация, тормоз, полицейски проверки и 
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осведоменост относно правата, както и с показатели за интеграция като чувство на 

принадлежност, доверие в обществените институции и отвореност към други 

етнически групи. 

За допълнителна информация вижте пакета за пресата или се свържете 

със: media@fra.europa.eu/Тел.: +43 1 580 30 642.  

Бележки за редакторите: 

• Настоящият доклад е част от проучване, обхващащо целия Европейски съюз, в 

което са взели участие 25 500 души с имигрантски или етнически малцинствен 

произход, включително роми и руснаци, от всичките 28 държави членки на ЕС. 

То е продължение на първото проучване, проведено през 2008 г.  

• FRA е независимият орган на ЕС за предоставяне на подкрепа и експертиза в 

областта на основните права на ЕС и държавите членки. 
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