
 

1 

 

Stqarrija għall-Istampa tal-FRA 

Vjenna, 21 ta’ Settembru 2017 

Il-Musulmani fl-UE:  

Livelli għoljin ta’ fiduċja minkejja diskriminazzjoni komuni 

Stħarriġ ewlieni mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

(FRA) juri li l-maġġoranza l-kbira tal-Musulmani fl-UE għandhom sens qawwi 

ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet demokratiċi tal-UE minkejja li jesperjenzaw 

diskriminazzjoni u fastidju mifruxin. L-istħarriġ juri l-esperjenzi ta’ immigranti 

Musulmani u wliedhom li twieldu fl-UE, u jikxef li l-attitudnijiet pubbliċi ftit li 

xejn inbidlu matul l-aħħar deċennju. 

“Ir-riżultati tal-istħarriġ tagħna jwaqqgħu l-pretensjoni li l-Musulmani mhumiex integrati 

fis-soċjetajiet tagħna. Għall-kuntrarju, naraw fiduċja fl-istituzzjonijiet demokratiċi li hija 

ikbar minn ħafna mill-popolazzjoni ġenerali,” jgħid id-Direttur tal-FRA Michael 

O’Flaherty. “Madankollu, kull inċident ta’ diskriminazzjoni u reat ta’ mibegħda jxekkel l-

inklużjoni tagħhom u jnaqqas il-possibbiltajiet tagħhom li jsibu impjieg. Inkunu qed 

nirriskjaw inwarrbu individwi u l-komunitajiet tagħhom, b’konsegwenzi potenzjalment 

perikolużi.” 

"Il-fiduċja tal-komunitajiet Musulmani tal-Ewropa fl-istituzzjonijiet pubbliċi u fl-istat tad-

dritt tagħna tqawwili qalbi, minkejja l-isfidi individwali ta' diskriminazzjoni li 

jesperjenzaw," qal l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Frans 

Timmermans. “Iżda ninsab skoraġġut bir-rapport tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet 

Fundamentali li juri li matul dawn l-aħħar ħames snin kważi wieħed minn kull tliet 

Musulmani ħassewhom iddiskriminati huma u jfittxu impjieg, iżda li 12% biss tal-

Musulmani rrappurtaw il-każijiet ta' diskriminazzjoni l-aktar riċenti. Nixtieq nassigura liċ-

ċittadini Musulmani tagħna li l-Kummissjoni Ewropea mhijiex se tittollera intolleranza. 

Din tmur kontra l-valuri tagħna u l-liġijiet tagħna." 

Il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn 

is-Sessi, Věra Jourová, qalet: "Ir-rapport tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali juri 

li d-diskriminazzjoni kontra l-Musulmani hija mifruxa wisq. Ninsab imħassba l-aktar dwar 

l-isfidi li n-nisa Musulmani jiffaċċjaw fl-Ewropa. Huwa d-dmir tagħna issa, kemm fil-livell 

Ewropew, f'dak nazzjonali kif ukoll f'dak lokali, li niżguraw li l-miżuri kontra d-

diskriminazzjoni jkunu rrispettati u li l-komunità Musulmana tkun tista' tafda l-pulizija". 

It-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni 

(EU-MIDIS II): Il-Musulmani - sejbiet magħżulin huwa t-tieni stħarriġ fuq skala 

kbira dwar il-Musulmani li sar mill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali. Minbarra 

markaturi ta’ integrazzjoni bħal sens ta’ appartenenza u fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi, 

l-istħarriġ staqsa dwar esperjenzi ta’ diskriminazzjoni, fastidju, waqfien mill-pulizija, u 

sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet. 

Is-sejbiet ewlenin jinkludu: 

• 76 % tar-rispondenti Musulmani jħossuhom qrib ħafna tal-pajjiż li jgħixu fih;  

• 31 % ta’ dawk li qed ifittxu impjieg ġew diskriminati matul l-aħħar ħames snin; 

• 42 % tar-rispondenti li kienu twaqqfu mill-pulizija matul l-aħħar sena qalu li dan 

ġara minħabba l-isfond ta’ migrazzjoni jew ta’ minoranza etnika.  

Ir-rapport jissuġġerixxi numru ta’ soluzzjonijiet, inkluż: 

• Sanzjonijiet effettivi għal ksur ta’ leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni; 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings
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• Infurzar mill-ġdid tal-fiduċja fil-pulizija permezz ta’ attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni 

mmirati;  

• Sforzi akbar sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-Musulmani fil-proċessi tat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet. 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara d-dossier għall-istampa jew 

ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642.  

Noti lill-edituri: 

• L-istħarriġ ta’ 10,527 persuna li identifikaw lilhom infushom bħala Musulmani sar fi 

15-il Stat Membru tal-UE: L-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, id-Danimarka, il-Finlandja, 

Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, Malta, in-Netherlands, is-Slovenja, Spanja, l-

Iżvezja u r-Renju Unit. 

• Ir-rapport tal-lum jagħmel parti minn stħarriġ ikbar ta’ 25,500 migrant u minoranzi 

fit-28 Stat Membru kollha tal-UE. Dan jibni fuq l-ewwel stħarriġ bħal dan tal-FRA, li 

sar fl-2008.  

• Il-FRA hija l-korp indipendenti tal-UE biex iwassal assistenza u għarfien espert dwar 

id-drittijiet fundamentali lill-UE u lill-Istati Membri tagħha. 

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