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Zwart zijn in de EU betekent vaak racisme, slechte huisvesting en
slechte banen
Zwarte mensen in de EU worden vanwege hun huidskleur vaak geconfronteerd
met onaanvaardbare problemen bij het simpelweg zoeken naar woonruimte of
een fatsoenlijke baan. Dit blijkt uit de resultaten van een grote herhalingsenquête
van het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie. Racistische
pesterijen zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag.
“In de 21e eeuw is er geen enkel excuus voor rassendiscriminatie. Toch zijn zwarte mensen
in de EU vanwege hun huidskleur nog steeds slachtoffer van wijdverbreide en
onaanvaardbare discriminatie en intimidatie ,” aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Hier
moet voorgoed een einde aan komen. De lidstaten hebben doelmatige en gerichte
beleidsmaatregelen en wetten nodig om te waarborgen dat zwarte mensen volledig
onderdeel zijn van de samenleving.”
Het rapport Being Black in the EU brengt de vele problemen aan het licht waarmee zwarte
mensen worden geconfronteerd.
Voor wat betreft intimidatie op grond van ras, zegt 30% van de respondenten in de
afgelopen vijf jaar op racistische wijze bejegend te zijn; 5% is fysiek aangevallen. Lidstaten
moeten zich daarom meer inspannen om slachtoffers van racisme beter bij te staan en de
daders naar behoren strafrechtelijk te vervolgen.
Discriminatie op grond van ras blijft ook problematisch. Ongeveer een kwart van de zwarte
bevolking heeft ervaring met raciale discriminatie op het werk of bij het zoeken naar een
baan. Jonge zwarte mensen zijn bijzonder kwetsbaar; in sommige landen was 76% van
deze bevolkingsgroep niet werkzaam of in opleiding, vergeleken met 8% van de totale
bevolking. Lidstaten moeten daarom gerichte maatregelen treffen om dergelijke
discriminatie tegen te gaan. Hierbij kan het onder andere gaan om diversiteitsaudits op
werkplekken en om de bevordering van werving en selectie van ondervertegenwoordigde
groepen in de overheidssector.
Huisvesting vormt ook een probleem: 14% van de respondenten zegt dat particuliere
huisbazen geen woonruimte aan hen willen verhuren. Dit is met name problematisch omdat
slechts 15% zelf huiseigenaar is, in tegenstelling tot 70% van de totale EU-bevolking.
Bovendien leeft 45% in overbevolkte woningen, in vergelijking met 17% van de totale
bevolking. Dit wijst op de noodzaak voor lidstaten om de kwaliteit van woningen te
verbeteren en om uitsluiting van de woningmarkt uit te bannen.
Daarnaast speelt het vraagstuk van etnische profilering bij politiecontroles: 24% van de
respondenten zegt in de afgelopen vijf jaar door de politie gecontroleerd te zijn. Van deze
groep had 41% het gevoel dat de controle plaatsvond op grond van etnische profilering,
hetgeen het vertrouwen in de rechtshandhaving ondermijnt en slecht is voor de
betrekkingen binnen de gemeenschap. Om onrechtmatige profilering tegen te gaan,
moeten de lidstaten specifieke, praktische richtsnoeren ontwikkelen voor

politiefunctionarissen. FRA zal op 5 december een gids publiceren over het vermijden van
onrechtmatige profilering. Richtsnoeren voor buurtpolitie zouden ook nuttig zijn.
Voor dit rapport zijn de ervaringen van bijna 6 000 zwarte mensen in 12 EU-lidstaten
onderzocht, als onderdeel van FRA’s 2e enquête van de Europese Unie naar minderheden
en discriminatie. Deze EU-brede enquête is gehouden onder 25 500 personen met een
migranten- of etnische minderheidsachtergrond, waaronder Roma en Russen, in alle 28 EUlidstaten. Het bouwt voort op de eerste enquête van het FRA op dit terrein, die in 2008
werd gehouden.
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