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FRA Pressiteade 

Viin, 21. september 2017 

Moslemid ELis:  

suur usaldus hoolimata laialdasest diskrimineerimisest 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ulatuslik uuring näitab, et enamik ELis 

elavaid moslemeid usaldab ELi demokraatlikke institutsioone hoolimata 

laialdasest diskrimineerimisest ja ahistamisest. Uuring annab ülevaate moslemi 

sisserändajate ja nende ELis sündinud laste kogemustest ning viitab, et üldsuse 

hoiakud on viimase kümne aasta jooksul liigagi vähe muutunud. 

„Meie uuringu tulemused naeruvääristavad väidet, et moslemid ei ole meie ühiskonda 

lõimunud. Vastupidi, me näeme, et nende usaldus demokraatlike institutsioonide vastu 

on isegi suurem kui suure osa üldise elanikkonna seas,“ märgib FRA direktor Michael 

O’Flaherty. „Iga diskrimineerimisjuhtum ja vihakuritegu pärsib siiski moslemite 

kaasamist ning vähendab nende väljavaateid tööd leida. Me riskime üksikisikute ja 

nende kogukondade võõrandumisega, mis võib kaasa tuua ohtlikud tagajärjed.“ 

„Mind rõõmustab Euroopa moslemikogukondade usaldus meie avalike institutsioonide ja 

õigusriigi vastu, hoolimata üksikisikute diskrimineerimise juhtudest,“ märgib Euroopa 

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans. „Kuid mind kurvastab 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne, mille kohaselt on viimase viie aasta jooksul 

pea iga kolmas moslem kogenud diskrimineerimist töö otsimisel, ehkki vaid 12% 

moslemitest on neist hiljutistest diskrimineerimisjuhtudest teatanud. Ma soovin kinnitada 

meie moslemitest kaaskodanikele, et Euroopa Komisjon ei talu sallimatust. See on 

vastuolus meie väärtuste ja seadustega.“ 

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra 

Jourová sõnab: „Põhiõiguste ameti aruande andmetel on moslemivastane 

diskrimineerimine väga laialt levinud. Eriti teevad mulle muret raskused, millega 

seisavad silmitsi Euroopa mosleminaised. Meie kohus on tagada, et 

diskrimineerimisvastaseid meetmeid rakendataks nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul ja 

kohalikul tasandil ning et moslemikogukond võiks politseid usaldada“. 

Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teine uuring (EU-MIDIS II): 

moslemid – mõned järeldused on teine ELi Põhiõiguste Ameti teostatud laiaulatuslik 

moslemite uuring. Uuringu raames esitati küsimusi selliste lõimumise näitajate nagu 

kuuluvustunne ja usaldus riigiasutuste vastu ning diskrimineerimise, ahistamise, 

politseikontrolli ja õigusteadlikkuse kohta. 

Peamised järeldused: 

• 76% vastanud moslemitest tunnevad tugevat sidet oma elukohariigiga;  

• 31% tööotsijatest on kogenud viimasel viiel aastal diskrimineerimist; 

• 42% vastanutest, keda politsei oli viimasel aastal kontrollinud, väitsid, et see toimus 

nende rändaja või etnilise vähemuse tausta tõttu.  

Aruandes pakutakse välja mitu lahendust, sealhulgas: 

• tõhusad karistused diskrimineerimisvastaste õigusaktide rikkumise eest; 

• usalduse suurendamine politsei vastu tänu paremini suunatud teavitusmeetmetele;  

• moslemite osalemist otsustusprotsessides toetavate jõupingutuste tõhustamine. 

Lisateave on kättesaadav pressipaketis või aadressil: media@fra.europa.eu / Tel. 

+43 1 5803 0642.  

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-Muslims
mailto:media@fra.europa.eu
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Märkused toimetajatele: 

• Kõnealune uuring hõlmas 10 527 end moslemiks nimetanud inimest ning viidi läbi 15 

ELi liikmesriigis: Austrias, Belgias, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Küprosel, 

Madalmaades, Maltal, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Sloveenias, Soomes, 

Taanis ja Ühendkuningriigis. 

• Käesolev aruanne on osa laiaulatuslikumast uuringust, mis hõlmab 25 500 migranti 

ja rahvusvähemuste liiget kõigis 28 ELi liikmesriigis. Uuring tugineb FRA esimesele 

selleteemalisele uuringule 2008. aastast.  

• FRA on Euroopa Liidu sõltumatu amet, mis nõustab ELi ja liikmesriike põhiõiguste 

valdkonnas. 


