Sporočilo za javnost agencije FRA
Dunaj, 6. decembra 2017

Boj proti diskriminaciji in sovraštvu do manjšin po skoraj 10 letih
še vedno neuspešen
Še vedno zelo razširjena diskriminacija, nestrpnost in sovraštvo po vsej EU
grozijo, da bodo marginalizirali in odtujili številne pripadnike manjšin, ki so
drugače večinoma navezani na državo, v kateri prebivajo, in zaupajo njenim
institucijam. To je bilo ugotovljeno v veliki ponovni raziskavi, ki jo je izvedla
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA).
„Pred skoraj desetletjem smo svarili pred obširno etnično diskriminacijo in sovraštvom.
Danes ti novi rezultati kažejo, da naši zakoni in politike neustrezno varujejo ljudi,
katerim naj bi pravzaprav služili,“ pravi direktor agencije FRA Michael O'Flaherty. „Z
vsakim diskriminatornim in sovražnim dejanjem spodkopavamo socialno kohezijo in
ustvarjamo razlike, ki bodo škodile več generacijam, saj spodbujajo odtujevanje, ki ima
lahko na koncu uničujoče posledice.“
V poročilu z naslovom Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski
uniji (EU-MIDIS II): glavni rezultati (Second European Union Minorities and
Discrimination Survey) je izpostavljeno, da so potrebni specifični in strožji ukrepi za
zagotavljanje pravnega varstva pred diskriminacijo, ki jih spremljajo učinkovite sankcije.
Poleg tega 88 % primerov etnične diskriminacije, 90 % primerov nadlegovanja iz
sovraštva in 72 % primerov nasilja iz sovraštva ni bilo prijavljenih, zato je treba z
ozaveščanjem doseči več ljudi, da bi žrtve spodbudili k prijavi incidentov, organi
kazenskega pregona in organi za enakost pa potrebujejo ustrezna orodja za učinkovito
obravnavo teh prijav.
Nekatere izmed drugih glavnih ugotovitev so:
• 38 % anketirancev je bilo v zadnjih petih letih žrtev diskriminacije, od tega so bili
prizadeti zlasti Afričani iz severne Afrike (45 %), Romi (41 %) in Afričani iz
podsaharske Afrike (39 %). Diskriminacija je bila najpogostejša pri iskanju
zaposlitve (29 %).
• 31 % anketirancev, ki so priseljenci druge generacije, je bilo v zadnjem letu žrtev
nadlegovanja iz sovraštva. 50 % od teh žrtevje bilo v navedenem letu nadlegovanih
vsaj šestkrat.
• Srednješolskoizobraževanje je zaključilo manj pripadnikov manjšin (61 %) v
primerjavi s splošno populacijo (74 %). To zmanjšuje njihove možnosti za
zaposlitev.
Rezultati kažejo tudi višjo stopnjo zaupanja v javne institucije kot pri splošni populaciji,
večina pa jih je zelo navezana na državo, v kateri prebivajo. Poleg tega so večinoma tudi
odprti do drugih etničnih skupin.
Vendar je učinek diskriminacije, nadlegovanja ali nasilja zelo očiten. Žrtve posledično
manj zaupajo v javne institucije in so manj navezane na državo, v kateri prebivajo.
To je druga raziskava o manjšinah in migrantih, ki jo je izvedla Agencija Evropske unije
za temeljne pravice. Raziskava je vsebovala vprašanja o izkušnjah z diskriminacijo,
nadlegovanjem, policijskimi kontrolami in poznavanju pravic ter označevalcih integracije,
kot sta občutek pripadnosti in zaupanje v javne institucije, ter odprtosti do drugih
skupin.
Za več informacij si oglejte gradivo za novinarje ali se obrnite na službo za
odnose z mediji: media@fra.europa.eu ali pokličite na telefonsko številko:
+43 1 580 30 642.
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Sporočilo urednikom:
• To poročilo je del raziskave, ki zajema celotno EU in v kateri je sodelovalo
25 500 oseb s priseljenskim ozadjem ali pripadnikov etničnih manjšin, vključno z
Romi in Rusi, iz vseh 28 držav članic EU. Je nadgradnja prve take raziskave,
opravljene leta 2008.
• Agencija FRA je neodvisen organ EU za zagotavljanje pomoči in strokovnega znanja
s področja temeljnih pravic Evropski uniji in njenim državam članicam.
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