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Kampen mot diskriminering och hat mot minoriteter fortfarande
utan resultat efter nästan tio år
Fortsatt utbredd diskriminering, intolerans och hat i EU hotar att marginalisera
och alienera många medlemmar av minoritetsgrupper, som annars i hög grad
känner sig fästa vid landet de bor i och har förtroende för dess institutioner.
Dessa slutsatser dras i en stor upprepad undersökning av Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter (FRA).
– För nästan tio år sedan varnade vi för att etnisk diskriminering och hat är mycket
vanligt. Nu visar dessa nya resultat att våra lagar och strategier inte räcker till för att
skydda dem som behöver skydd. Genom varje fall av diskriminering och hat undergräver
vi den sociala sammanhållningen och skapar klyftor som fördärvar hela generationer och
underblåser det utanförskap som i slutändan kan få förödande konsekvenser, säger
FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
I rapporten om huvudresultaten av Europeiska unionens andra undersökning av
minoriteter och diskriminering (EU-MIDIS II) framhålls att det finns ett behov av
särskilda och starkare åtgärder för rättsligt skydd mot diskriminering, i förening med
effektiva påföljder. Eftersom 88 procent av den etniska diskrimineringen, 90 procent av
de hatmotiverade trakasserierna och 72 procent av det hatmotiverade våldet inte anmäls
krävs det dessutom mycket starkare uppsökande arbete för att få dem som drabbas att
anmäla incidenter, medan de brottsbekämpande organen och likabehandlingsorganen
behöver rätt verktyg för att kunna hantera dessa anmälningar på ett effektivt sätt.
Andra viktiga resultat är bl.a. följande:
• 38 procent av uppgiftslämnarna hade blivit diskriminerade under de senaste fem
åren, och nordafrikaner (45 procent), romer (41 procent) och personer från Afrika
söder om Sahara (39 procent) var särskilt utsatta. Diskrimineringen var störst vid
sökandet efter jobb (29 procent).
• 31 procent av andra generationens invandrare i undersökningen hade utsatts för
hatmotiverade trakasserier under det senaste året. 50 procent av dessa personer
hade trakasserats minst sex gånger under året.
• Färre medlemmar av minoriteter (61 procent) hade avslutad gymnasieutbildning
jämfört med befolkningen i stort (74 procent). Detta minskar deras
anställningsmöjligheter.
Resultaten pekar också på att de har större förtroende för offentliga institutioner än
befolkningen i stort, och att de flesta känner sig starkt fästa vid landet de bor i. De är
också till övervägande del öppna mot andra etniska grupper.
Effekten av diskriminering, trakasserier eller våld framgår dock också tydligt. Personer
som har drabbats av detta litar inte lika mycket på offentliga institutioner och känner sig
mindre fästa vid landet de bor i.
Detta är FRA:s andra undersökning om minoriteter och migranter. Frågorna i
undersökningen gällde erfarenheter av diskriminering, trakasserier, poliskontroller,
medvetenhet om rättigheter samt tecken på integration, t.ex. en känsla av att höra
hemma i landet, förtroende för offentliga institutioner och öppenhet mot andra grupper.
Mer information finns i presspaketet. Du kan också kontakta
media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30 642.
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Meddelande till redaktörerna:
• Denna rapport är ett led i en EU-omfattande undersökning av 25 500 personer med
invandrarbakgrund eller bakgrund i en etnisk minoritet, bl.a. romer och ryssar, i
samtliga 28 EU-medlemsstater. Den bygger vidare på FRA:s första undersökning av
minoriteter och diskriminering som genomfördes 2008.
• FRA är EU:s oberoende organ med uppdrag att förse unionen och dess
medlemsstater med stöd och sakkunskap i fråga om de grundläggande
rättigheterna.
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