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I EU udsættes sorte personer ofte for racisme, dårlige boligforhold
og dårlige job
Alene på grund af deres hudfarve, står sorte personer i EU ofte over for
uacceptable vanskeligheder, når de skal finde et sted at bo eller søger et
anstændigt arbejde. Derudover er racistisk chikane også stadig alt for udbredt.
Sådan lyder nogle af resultaterne i en omfattende undersøgelse fra Den
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, FRA.
”I det 21. århundrede findes der ingen undskyldning for at diskriminere mennesker på
grund af race. Alligevel bliver sorte personer i EU stadig udsat for udbredt og uacceptabel
forskelsbehandling og chikane ene og alene på grund af deres hudfarve,” siger FRA’s
direktør Michael O’Flaherty. ”Vi bliver nødt til at gøre en ende på det, og derfor er der
behov for, at EU’s medlemsstater gør brug af effektive og målrettede politikker og love for
at sikre, at sorte personer inddrages fuldt ud i vores samfund.”
Rapporten Being Black in the EU viser de mange udfordringer, som sorte personer står over
for – heriblandt racistisk chikane.
30 % af respondenterne siger, at de har været udsat for racistisk chikane i løbet af de
seneste fem år, og 5 % fortæller at de er blevet angrebet fysisk. Medlemsstaterne bør
derfor gøre en større indsats for at støtte ofrene for racisme og behørigt retsforfølge
gerningsmændene.
Rapporten viser også, at diskrimination på grund af race fortsat er et stort problem.
Omkring en fjerdedel af sorte personer har oplevet racediskrimination på arbejdspladsen
eller i forbindelse med jobsøgning. Unge sorte personer er særligt sårbare; i nogle lande er
op til 76 % af denne gruppe ikke i arbejde eller under uddannelse sammenlignet med 8 %
af befolkningen som helhed. Medlemsstaterne bør derfor udvikle målrettede
foranstaltninger, der skal bekæmpe forskelsbehandlingen. Det kunne omfatte
mangfoldighedskontroller på arbejdspladser og kampagner for ansættelse af sorte personer
i det offentlige.
Rapporten peger også på, at boligforhold udgør et andet problem: Ifølge 14 % af
respondenterne vil private udlejere ikke udleje en bolig til dem. Det er særligt
problematisk, da kun 15 % af denne gruppe ejer fast ejendom i modsætning til 70 % af
befolkningen som helhed i EU. Derudover bor 45 % i overfyldte boliger sammenlignet med
17 % af befolkningen som helhed, hvilket viser, at der er behov for, at medlemsstaterne
forbedrer boligkvaliteten og bekæmper udelukkelse fra boligmarkedet.
Etnisk profilering i forbindelse med politikontroller er også et problem: 24 % af
respondenterne er blevet standset af politiet i de seneste fem år. Blandt dem, der blev
standset, følte 41 %, at det var udtryk for en racemæssig profilering. Det undergraver
tilliden til politiets arbejde og relationerne i lokalsamfundet. Derfor bør medlemsstaterne
udarbejde specifikke, praktiske retningslinjer for politifolk, så de kan undgå ulovlig

profilering – FRA offentliggør en vejledning om, hvordan man undgår ulovlig profilering,
den 5. december. En vejledning om nærpoliti vil også hjælpe.
Rapporten bygger på erfaringer fra knap 6.000 sorte personer i 12 af EU’s medlemsstater,
og den er en del af FRA’s anden undersøgelse om mindretal og diskrimination i EU. Der er
indsamlet oplysninger fra over 25.500 personer med indvandrerbaggrund eller etnisk
minoritetsbaggrund, herunder romaer og russere, i alle 28 EU-medlemsstater. Den bygger
på FRA’s første undersøgelse af denne art fra 2008.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 1 580
30 642
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