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Δελτίο Τύπου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

Βιέννη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

Μουσουλμάνοι στην ΕΕ:  

Υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης παρά τις εκτεταμένες διακρίσεις 

Η συντριπτική πλειονότητα των μουσουλμάνων στην ΕΕ έχουν υψηλό αίσθημα 

εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς παρότι υφίστανται ευρείες 

διακρίσεις και παρενόχληση, όπως προκύπτει από μεγάλη έρευνα την οποία 

πραγματοποίησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (FRA). Η έρευνα καταγράφει τις εμπειρίες μουσουλμάνων μεταναστών 

και των παιδιών τους που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ, και αποκαλύπτει ότι η στάση 

της κοινής γνώμης απέναντί τους ελάχιστα έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία. 

«Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας διαψεύδουν τον ισχυρισμό ότι οι μουσουλμάνοι δεν 

έχουν ενσωματωθεί στις κοινωνίες μας. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη τους 

στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εκφράζει μεγάλο μέρος 

του γενικού πληθυσμού», αναφέρει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. 

«Ωστόσο, κάθε περιστατικό διακρίσεων ή έγκλημα μίσους εμποδίζει την ένταξή τους και 

μειώνει τις ευκαιρίες τους να βρουν δουλειά. Διακινδυνεύουμε να απομονώσουμε τα 

άτομα και τις κοινότητές τους, με δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις». 

«Θεωρώ ενθαρρυντική την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκές μουσουλμανικές 

κοινότητες στους δημόσιους θεσμούς μας και στο κράτος δικαίου, παρά τα μεμονωμένα 

προβλήματα διακρίσεων που αντιμετωπίζουν», δηλώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans. «Είμαι, όμως, αποκαρδιωμένος από 

την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η οποία αναφέρει ότι, κατά 

την τελευταία πενταετία, σχεδόν ένας στους τρεις μουσουλμάνους θεωρεί ότι έχει υποστεί 

διακρίσεις κατά την αναζήτηση εργασίας, αλλά μόνο το 12% των μουσουλμάνων έχει 

καταγγείλει τα πιο πρόσφατα περιστατικά διακρίσεων. Θέλω να διαβεβαιώσω τους 

μουσουλμάνους πολίτες της ΕΕ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να ανεχτεί τη 

μισαλλοδοξία,  η οποία αντιτίθεται στις αξίες και τους νόμους μας.» 

Η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και 

Ισότητας των Φύλων κα Věra Jourová δηλώνει: «Σύμφωνα με την έκθεση του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι μουσουλμάνοι υφίστανται ευρείες διακρίσεις. 

Με απασχολούν ιδιαιτέρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνες γυναίκες 

στην Ευρώπη. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα κατά των διακρίσεων 

τηρούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και ότι η μουσουλμανική κοινότητα 

μπορεί να εμπιστεύεται την αστυνομία». 

Η Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις 

διακρίσεις (EU-MIDIS II): επιλεγμένα πορίσματα για τους μουσουλμάνους είναι η 

δεύτερη έρευνα μεγάλης κλίμακας για τους μουσουλμάνους την οποία διεξάγει ο 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πέραν της διερεύνησης ενδείξεων ενσωμάτωσης, 

όπως η αίσθηση του ανήκειν και η εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς, στο πλαίσιο 

της έρευνας υποβλήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με εμπειρίες διακρίσεων, παρενόχλησης, 

αστυνομικών ελέγχων, αλλά και όσον αφορά την ενημέρωση των ατόμων για τα 

δικαιώματά τους. 

Στα βασικά πορίσματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
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• το 76% των μουσουλμάνων που απάντησαν στην έρευνα αισθάνονται στενά 

συνδεδεμένοι με τη χώρα στην οποία ζουν·  

• το 31% όσων αναζητούν εργασία έχουν υποστεί διακρίσεις εις βάρος τους την 

τελευταία πενταετία· 

• το 42% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι τους έχει σταματήσει η αστυνομία για 

έλεγχο το τελευταίο έτος είπαν ότι αυτό συνέβη επειδή ήταν μετανάστες ή ανήκαν σε 

εθνοτική μειονότητα.  

Στην έκθεση υποδεικνύονται ορισμένες λύσεις, όπως μεταξύ άλλων: 

• επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας κατά των 

διακρίσεων· 

• ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αστυνομία μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων 

προσέγγισης·  

• μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των μουσουλμάνων σε 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενημερωτικό πακέτο (press pack) 

ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 

30 642.  

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10.527 ατόμων που δήλωσαν μουσουλμάνοι σε 

15 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία, Σουηδία και 

Φινλανδία. 

• Η έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25.500 μεταναστών και μειονοτήτων και στα 28 κράτη 

μέλη της ΕΕ. Βασίζεται στην πρώτη παρόμοια έρευνα που πραγματοποίησε ο FRA το 

2008.  

• Ο FRA είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ για την παροχή βοήθειας και 

εμπειρογνωσίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 

της. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-Muslims
mailto:media@fra.europa.eu

