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Το να είσαι μαύρος στην ΕΕ συχνά σημαίνει ρατσισμό, κακές
συνθήκες στέγασης και χαμηλά αμειβόμενη εργασία
Σύμφωνα με τα ευρήματα μεγάλης και επαναλαμβανόμενης έρευνας του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), πολλοί
άνθρωποι που ζουν στην ΕΕ αντιμετωπίζουν, εξαιτίας του χρώματος της
επιδερμίδας τους, απαράδεκτες δυσκολίες ακόμη και στην προσπάθειά τους να
βρουν κατοικία ή αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, η ρατσιστική παρενόχληση
εξακολουθεί να αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο.
«Οι φυλετικές διακρίσεις είναι ανεπίτρεπτες τον 21ο αιώνα. Ωστόσο, οι άνθρωποι
αφρικανικής καταγωγής που ζουν στην ΕΕ σήμερα εξακολουθούν να πέφτουν θύματα
διαδεδομένων και απαράδεκτων διακρίσεων και παρενοχλήσεων απλώς και μόνο λόγω του
χρώματος της επιδερμίδας τους», δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty.
«Πρέπει να εξαλείψουμε μια για πάντα τα φαινόμενα αυτά. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη
μέλη χρειάζονται αποτελεσματικές και στοχευμένες πολιτικές και νομοθεσία που θα
διασφαλίζουν την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία μας.»
Η έκθεση Being Black in the EU (Το να είσαι μαύρος στην ΕΕ) αποκαλύπτει τις πολλαπλές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί.
Ας εξετάσουμε τη ρατσιστική παρενόχληση: Το 30% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι έχει
υποστεί ρατσιστική παρενόχληση την τελευταία πενταετία, ενώ το 5% ότι έχει δεχθεί
σωματική επίθεση. Τα κράτη μέλη οφείλουν επομένως να εντείνουν τις προσπάθειές τους για
την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υποστήριξης προς τα θύματα του ρατσισμού και για την
κατάλληλη δίωξη των δραστών.
Οι φυλετικές διακρίσεις εξακολουθούν επίσης να δημιουργούν προβλήματα. Σχεδόν το ένα
τέταρτο των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής αντιμετώπισε φυλετικές διακρίσεις στην
εργασία ή κατά την αναζήτηση εργασίας, ενώ τα νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Σε
ορισμένες χώρες, έως και το 76% δεν εργάζεται ούτε λαμβάνει εκπαίδευση ή κατάρτιση,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού ανέρχεται στο 8%. Κατά συνέπεια, τα
κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα για την
καταπολέμηση των εν λόγω διακρίσεων. Στα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, η διενέργεια ελέγχων ποικιλομορφίας σε χώρους εργασίας,
καθώς και οι προσλήψεις ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στον δημόσιο τομέα.
Η στέγαση αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα: το 14% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι οι
ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών αρνούνται να ενοικιάσουν σε αυτούς τα ακίνητά τους. Το
πρόβλημα της στέγασης είναι ιδιαίτερα οξύ, καθώς μόλις το 15% των ανθρώπων
αφρικανικής καταγωγής διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, όταν το ποσοστό ιδιοκατοίκησης
στον γενικό πληθυσμό της ΕΕ ανέρχεται στο 70%. Επιπλέον, το 45% ζει σε υπερπλήρεις
κατοικίες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 17%. Το
στοιχείο αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων από τα κράτη μέλη τα οποία θα
έχουν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και την εξάλειψη του φαινομένου του
αποκλεισμού από τη στέγαση.

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί ο διακριτικός χαρακτήρας των διαδικασιών επιτόπιας
εξακρίβωσης στοιχείων που διενεργεί η αστυνομία: το 24% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι
η αστυνομία τους έχει σταματήσει για εξακρίβωση στοιχείων κατά την τελευταία πενταετία.
Μεταξύ όσων βίωσαν ανάλογο περιστατικό, το 41% αισθάνθηκε ότι η εξακρίβωση στοιχείων
είχε ρατσιστικό χαρακτήρα, κάτι που υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς την αστυνομία και
τις σχέσεις με την ευρύτερη κοινωνία. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού τα κράτη
μέλη πρέπει να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα πρακτικής καθοδήγησης
των αστυνομικών αρχών, με στόχο την αποτροπή παράνομων ελέγχων – στις 5 Δεκεμβρίου
ο FRA θα δημοσιεύσει οδηγό για την αποφυγή περιστατικών παράνομης εξακρίβωσης
στοιχείων. Στην επίτευξη του ίδιου στόχου θα μπορούσε επίσης να συμβάλει η παροχή
οδηγιών προς την δημοτική αστυνομία.
Η έκθεση εξετάζει τις εμπειρίες σχεδόν 6.000 ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής σε 12
κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της Δεύτερης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με
τις Μειονότητες και τις Διακρίσεις που διενεργήθηκε από τον FRA. Η έρευνα βασίστηκε σε
πληροφορίες που συνελέγησαν από πάνω από 25.500 άτομα που προέρχονται από
περιβάλλον μεταναστών ή ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα, όπως, μεταξύ άλλων, Ρομά και
Ρώσοι. Η έρευνα κάλυψε και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα αυτή βασίζεται και είναι
συνέχεια της πρώτης παρόμοιας έρευνας που διενήργησε ο FRA το 2008.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642
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