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FRA pranešimas spaudai 

Viena, 2017 m. rugsėjo 21 d. 

Musulmonai ES.  

Didelis pasitikėjimas nepaisant paplitusios diskriminacijos 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) atliktos didelės apklausos 

duomenimis, absoliuti dauguma ES gyvenančių musulmonų labai pasitiki ES 

demokratinėmis institucijomis, nepaisant to, kad jie dažnai susiduria su 

diskriminacija ir priekabiavimu. Apklausoje perteikiamos imigrantų musulmonų 

ir jų Europos Sąjungoje gimusių vaikų patirtys, taip pat atskleidžiama, kad per 

pastarąjį dešimtmetį visuomenės požiūris pakito per mažai. 

„Mūsų apklausa niekais paverčia teiginius, kad musulmonai nėra integruoti mūsų 

visuomenėse. Priešingai, matome, kad demokratinėmis institucijomis jie pasitiki labiau 

nei dauguma kitų gyventojų“, – teigia agentūros direktorius Michaelas O’Flaherty. – 

Tačiau kiekvienas diskriminacijos atvejis ir neapykantos nusikaltimas stabdo jų 

integraciją ir mažina jų galimybes įsidarbinti. Kyla pavojus, kad taip atstumsime tiek 

pavienius asmenis, tiek bendruomenes, o tai gali turėti pragaištingų padarinių.” 

„Man teikia vilčių Europos musulmonų bendruomenių pasitikėjimas mūsų viešosiomis 

tarnybomis ir įstatymais, nepaisant to, kad jiems tenka asmeniškai patirti 

diskriminaciją“, – sako pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Fransas Timmermansas. „Tačiau man liūdna, kad pagal Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių agentūros ataskaitą per pastaruosius penkerius metus beveik vienas iš trijų 

musulmonų jautėsi diskriminuojami ieškodami darbo, tačiau apie pastaruosius 

diskriminavimo atvejus pranešė tik 12 proc. musulmonų. Mūsų piliečius musulmonus 

patikinu, kad Europos Komisija nepakantos netoleruos. Tai prieštarauja mūsų vertybėms 

ir įstatymams.“ 

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová 

sako: „Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaita rodo, kad musulmonų 

diskriminacija labai paplitusi. Esu ypač susirūpinusi dėl iššūkių, su kuriais Europoje 

susiduria musulmonės moterys. Dabar mūsų pareiga – tiek Europos, tiek nacionaliniu ir 

vietiniu lygmeniu užtikrinti, kad kovos su diskriminacija priemonių būtų paisoma, ir kad 

musulmonų bendruomenė galėtų pasitikėti policija.“ 

Antroji apklausa apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje (EU-

MIDIS II). Musulmonai (kai kurios išvados) yra antroji Pagrindinių teisių agentūros 

surengta plataus masto musulmonų apklausa. Apklausoje buvo klausiama ne tik apie 

tokius integracijos ženklus kaip priklausymo jausmas ir pasitikėjimas viešosiomis 

institucijomis, bet ir apie diskriminaciją, persekiojimą, policijos patikras ir informuotumą 

apie teises. 

Pagrindinės išvados: 

• 76 proc. respondentų musulmonų jaučia didelį prieraišumą šaliai, kurioje jie gyvena;  

• 31 proc. ieškančiųjų darbo per pastaruosius penkerius metus patyrė diskriminaciją; 

• 42 proc. respondentų, kuriuos pernai sustabdė policija, teigia, jog tai buvo padaryta 

dėl to, kad jie yra migrantai arba priklauso etninei mažumai.  

Ataskaitoje siūloma keletas priemonių, kaip antai: 

• veiksmingesnės bausmės už kovos su diskriminacija teisės aktų pažeidimus; 

• pasitikėjimo policija didinimas organizuojant tikslinę informavimo veiklą;  
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• aktyvesnės pastangos didinti musulmonų dalyvavimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. medžiagą spaudai , rašykite e. paštu 

media@fra.europa.eu arba skambinkite telefonu +43 1 580 30 642.  

Pastabos redaktoriams 

• 10 527 musulmonais save laikančių žmonių apklausa surengta 15 ES valstybių 

narių: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje 

Karalystėje, Kipre, Maltoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, 

Švedijoje ir Vokietijoje. 

• Šiandienos ataskaita yra platesnės visose 28 ES valstybėse narėse surengtos 25 500 

migrantų ir mažumų atstovų apklausos dalis. Ji grindžiama pirmąja tokia FRA 

apklausa, kuri buvo surengta 2008 m.  

• FRA yra nepriklausoma agentūra, kuri Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms 

teikia paramą ir ekspertines žinias žmogaus teisių srityje. 
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