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Walka z dyskryminacją i nienawiścią w stosunku do mniejszości
od niemal 10 lat nie przynosi rezultatów
Utrzymująca się powszechna dyskryminacja, nietolerancja i nienawiść w UE
grozi marginalizacją i przyczynia się do wyobcowania wielu członków grup
mniejszościowych, którzy czują się związani z państwem, w którym mieszkają,
i ufają jego instytucjom. Wnioski te wynikają z powtórnego kompleksowego
badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (FRA).
„Prawie dziesięć lat temu ostrzegaliśmy o szerzącej się dyskryminacji i nienawiści
etnicznej na wielką skalę. Dziś, z nowych badań wynika, że nasze prawo i zasady
nieskutecznie chronią ludzi, którym mają służyć”, mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty.
„Z każdym aktem dyskryminacji i nienawiści osłabiamy spójność społeczną i tworzymy
nierówności negatywnie wpływające na pokolenia i prowadzące do wyobcowania, które
ostatecznie może mieć druzgocące skutki.”
Drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji (EUMIDIS II): sprawozdanie z najważnieszych wyników badania zwraca uwagę na
potrzebę wdrożenie konkretnych i bardziej zdecydowanych środków w celu zapewnienia
ochrony prawnej przed dyskryminacją połączonych ze skutecznymi sankcjami. Ponadto,
ponieważ 88% przypadków dyskryminacji etnicznej, 90% przepadków nękania
motywowanego nienawiścią i 72% przypadków przemocy motywowanej nienawiścią nie
podlega zgłoszeniu, niezbędne są bardziej zdecydowane działania informacyjne w celu
dodania ofiarom odwagi, aby zgłaszały incydenty, natomiast organy ścigania i organy ds.
równości potrzebują odpowiednich narzędzi, aby skutecznie odpowiadać na te zgłoszenia.
Inne kluczowe ustalenia są następujące:
• 38% respondentów było obiektem dyskryminacji w ciągu ostatnich pięciu lat, przy
czym osoby pochodzące z Afryki Północnej (45%), Romowie (41%) i osoby
pochodzące z Afryki Subsaharyjskiej (39%) były szczególnie poszkodowane.
Dyskryminacja była największa w przypadku poszukiwania pracy (29%);
• w ostatnim roku 31% respondentów - migrantów w drugim pokoleniu doświadczyło
nękania motywowanego nienawiścią. 50% tych ofiar było nękanych co najmniej
sześć razy w tym okresie;
• mniej osób należących do mniejszości (61%) zdobyło co najmniej wykształcenie
średnie II stopnia w porównaniu z ogólną populacją (74%). Ogranicza to ich szanse
na zatrudnienie.
Wyniki wskazują również, że wśród mniejszości poziom zaufania do instytucji
publicznych jest wyższy niż w przypadku ogółu społeczeństwa, przy czym większość
czuje się silnie związana z państwem, w którym żyje. Przedstawiciele mniejszości są
również szeroko otwarci na inne grupy etniczne.
Wykazano jednak również wpływ dyskryminacji, nękania lub przemocy. Osoby, które
padły ich ofiarami w mniejszym stopniu ufają instytucjom publicznym i czują się mniej
związane z państwem, w którym żyją.
Jest to drugie badanie dotyczące mniejszości i migrantów przeprowadzone przez Agencję
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W badaniu zapytano o doświadczenia w zakresie
dyskryminacji, nękania, zatrzymań policyjnych i świadomości praw, a także wskaźniki
integracji, takie jak poczucie przynależności i zaufania do instytucji publicznych oraz
otwartość na inne grupy.
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Dalsze informacje można uzyskać, zapoznając się z pakietem dla prasy lub
kontaktując się z: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.
Uwagi dla redaktorów:
• Sprawozdanie to jest częścią ogólnounijnego badania obejmującego 25 500 osób
pochodzenia imigranckiego lub wywodzących się z mniejszości etnicznych, w tym
Romów i Rosjan, przeprowadzonego we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.
Jest kontynuacją pierwszego badania przeprowadzonego przez FRA w 2008 r.
• FRA jest niezależnym organem świadczącym pomoc w zakresie praw podstawowych i
zapewniającym wiedzę fachową w tym zakresie Unii Europejskiej i jej państwom
członkowskim.
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