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FRA-pressemeddelelse  

Wien, den 6. december 2017 

Indsatsen for at bekæmpe diskrimination og had mod minoriteter 
er stadig ikke tilstrækkelig efter næsten ti år 

Vedvarende udbredt diskrimination, intolerance og had i hele EU truer med at 

marginalisere og fremmedgøre mange medlemmer af minoritetsgrupper, der 

ellers føler sig stærkt knyttet til det land, de bor i, og hvor de har tillid til 

institutionerne. Dette er resultaterne af en større gentaget 

stikprøveundersøgelse fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder (FRA).  

"For næsten et årti siden advarede vi om tilstedeværelsen af omfattende etnisk 

diskrimination og had. I dag viser disse nye resultater, at vores love og politikker ikke i 

tilstrækkelig grad beskytter de mennesker, som de har til formål at gavne", siger FRA-

direktør Michael O’Flaherty. "Enhver diskriminerende og hadefuld handling undergraver 

den sociale samhørighed og skaber uligheder, der skader flere generationer og opildner 

til fremmedgørelse, der i sidste ende kan få ødelæggende konsekvenser." 

Den anden EU-minoritets- og diskriminationsundersøgelse, Second European Union 

Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): main results, peger på 

behovet for specifikke og stærkere foranstaltninger til at yde juridisk beskyttelse mod 

forskelsbehandling kombineret med effektive sanktioner. Eftersom 88 % af den etniske 

diskrimination, 90 % af hadmotiveret chikane og 72 % af hadmotiveret vold ikke 

indberettes, kræves der meget mere opsøgende arbejde for at opfordre ofrene til at 

indberette hændelser, mens retshåndhævende myndigheder og ligestillingsorganer har 

brug for de rigtige værktøjer til at håndtere disse indberetninger effektivt. 

Nogle af de andre hovedresultater omfatter: 

• 38 % af de respondenterne er blevet diskrimineret de seneste fem år, hvoraf 

nordafrikanere (45 %), romaer (41 %) og afrikanere fra Syd for Sahara (39 %) har 

været særligt berørt. Diskriminationen var størst, når det gjaldt jobsøgning (29 %). 

• 31 % af de adspurgte andengenerationsindvandrere har oplevet hadmotiveret 

chikane i det seneste år. 50 % af ofrene blandt andengenerationsindvandrere blev 

chikaneret mindst seks gange i det pågældende år.  

• Færre medlemmer af minoriteter (61 %) gennemførte mindst en 

ungdomsuddannelse i sammenligning med den generelle befolkning (74 %). Dette 

reducerer deres beskæftigelsesmuligheder. 

Resultaterne viser også en øget tillid til offentlige institutioner i sammenligning med den 

generelle befolkning, hvor et flertal føler sig stærkt knyttet til det land, de bor i. De er 

også generelt set åbne over for andre etniske grupper.  

Effekten af diskrimination, chikane eller vold er imidlertid også tydelig. De, der har været 

ofre, har en lavere tillid til offentlige institutioner og føler sig mindre knyttet til det land, 

de bor i. 

Dette er den anden minoritets- og migrantundersøgelse foretaget af Agenturet for 

Grundlæggende Rettigheder. Undersøgelsen spurgte om erfaringer med diskrimination, 

chikane, polititilbageholdelser og rettighedsbevidsthed samt markører for integration, 

som f.eks. følelse af tilhørsforhold og tillid til offentlige institutioner og åbenhed over for 

andre grupper. 

Yderligere oplysninger fås i pressepakken eller ved henvendelse til: 

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

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-ii-main
mailto:media@fra.europa.eu
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Bemærkninger til redaktører: 

• Denne rapport er en del af en EU-dækkende undersøgelse af 25 500 personer med 

indvandrerbaggrund eller etnisk minoritetsbaggrund, herunder romaer og russere, i 

alle 28 EU-medlemsstater. Den bygger på FRA's første undersøgelse, som blev 

gennemført i 2008.  

• FRA er EU's uafhængige organ, der yder bistand og ekspertise vedrørende 

grundlæggende rettigheder til EU og EU-medlemsstaterne. 


