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Да си чернокож в ЕС често означава расизъм, несигурни
жилищни условия и ниска заетост
Чернокожите в ЕС срещат недопустими трудности поради цвета на кожата си
просто да намерят място за живеене или да получат достойна работа, сочат
резултати от второ мащабно проучване на Агенцията на Европейския съюз за
основните права. Проявите на расизъм и тормозът на расова основа
продължават да са широко разпространени.
„През 21 век, няма извинения за прояви на расизъм. Въпреки това, в наши дни
чернокожите в ЕС продължават да са жертви на расова дискриминация. Тя е широко
разпространена и на недопустимо високи нива, и хората за подложени на тормоз
просто поради цвета на кожата им.“ — казва Michael O’Flaherty, директор на Агенцията
на Европейския съюз за основните права (FRA). „Това трябва да спре веднъж завинаги.
За тази цел държавите членки се нуждаят от ефективни и целенасочени политики и
закони, с които да осигурят пълното интегриране на чернокожите в нашето общество.“
Докладът на FRA Да си чернокож в ЕС разкрива множеството предизвикателства пред
чернокожите.
Например тормозът на расова основа: 30 % от респондентите казват, че са изпитали
тормоз на расова основа през последните пет години; 5% са били нападани
физически. Държавите членки следва да положат повече усилия в подкрепа на
жертвите на расизъм и извършителите да бъдат адекватно преследвани.
Расовата дискриминация също продължава да е факт. Около четвърт от чернокожите
респонденти са били обект на расова дискриминация на работа или при търсене на
работа. Младите чернокожи са особено уязвими; в някои държави до 76 % от тях не
работят, не са в образователната система и не се обучават, за разлика от 8 % от
населението като цяло. Държавите членки следва да разработят целенасочени мерки
за борба с дискриминацията. Това може да включва одити по отношение на
разнообразието на работните места и усилия за наемане на чернокожи в обществения
сектор.
Достъпът до жилища също е проблем: 14 % от респондентите твърдят, че частните
наемодатели отказват да им отдават жилища под наем. Това е особено проблематично,
тъй като едва 15 % от чернокожите притежават имоти, в сравнение с 70 % от общото
население на ЕС. В допълнение 45 % живеят в пренаселени жилища в сравнение със
17 % от населението като цяло, което подчертава необходимост държавите членки да
подобрят качеството на жилищните условия и да премахнат изключването при
жилищното настаняване.
Дискриминационното профилиране от страна на полицията също е проблем: 24 % от
респондентите са били спирани от полицията през последните пет години. Сред тези
които са били спирани, 41 % смятат, че спирането се дължи на расово профилиране,
което подкопава доверието в полицията и обществените отношения като цяло. За да

противодействат на това, държавите членки следва да разработят конкретни,
практически насоки за полицейските служители, така че те да избягват незаконното
профилиране. FRA ще публикува насоки за избягване на незаконното профилиране на
5 декември. Насоки относно полицейската работа с отделни общности също биха били
полезни.
В този доклад се разглеждат преживяванията на близо 6000 чернокожи респондента от
12 държави членки като част от Второто проучване на положението на малцинствата и
дискриминацията в Европейския съюз, проведено от FRA. В него е събрана
информация от над 25 500 души с имигрантски или етнически малцинствен произход,
включително роми и руснаци, от всичките 28 държави — членки на ЕС. То е
продължение на първото такова проучване на FRA, проведено през 2008 г.
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