Komunikat prasowy FRA
Wiedeń/Bruksela, 28 listopada 2018 r.

Osoby ciemnoskóre w UE często zmagają się rasizmem, trudnymi
warunkami mieszkaniowymi i gorszą pracą
Poszukując mieszkania lub godnego miejsca pracy, osoby ciemnoskóre w UE
doświadczają trudności niemożliwych do zaakceptowania – takie wnioski płyną z
szeroko zakrojonego powtórnego badania przeprowadzonego przez Agencję Praw
Podstawowych Unii Europejskiej. Innym powszechnym problemem pozostają
prześladowania na tle rasistowskim.
„W XXI w. nie ma usprawiedliwienia dla dyskryminacji rasowej. Mimo to osoby ciemnoskóre
w dalszym ciągu padają w UE ofiarami powszechnej i dotkliwej dyskryminacji oraz
prześladowania ze względu na kolor skóry” - mówi dyrektor Agencji Praw Podstawowych
Unii Europejskiej (FRA), Michael O’Flaherty. „Musimy to raz na zawsze wyeliminować. W
tym celu państwa członkowskie potrzebują skutecznej i ukierunkowanej polityki i przepisów
prawa, które zapewnią pełne włączenie społeczne osób czarnoskórych.
Raport zatytułowany Being Black in the EU (Sytuacja osób ciemnoskórych w UE) ukazuje
wiele wyzwań, z którymi mierzą się osoby ciemnoskóre.
Przykładem może być prześladowanie na tle rasowym: 30% respondentów przyznaje, że
doznało prześladowania na tle rasowym w ciągu ostatnich pięciu lat, a 5% zostało fizycznie
zaatakowanych. W związku z tym państwa członkowskie powinny podjąć większe starania,
aby lepiej wspierać ofiary rasizmu i w odpowiedni sposób ścigać sprawców tych czynów.
Problemem pozostaje również dyskryminacja rasowa. Około jedna czwarta osób
ciemnoskórych doznała dyskryminacji rasowej w pracy lub podczas poszukiwania pracy.
Szczególnie narażone na dyskryminację są młode ciemnoskóre osoby; w niektórych krajach
do 76% młodych respondentów pozostawało bezrobotnymi, nie kształciło się ani nie
szkoliło, w porównaniu z 8% ogółu ludności. W celu przeciwdziałania takiej dyskryminacji
państwa członkowskie powinny zatem opracować ukierunkowane działania. Mogą one
obejmować audyty dotyczące różnorodności w miejscu pracy, a także inicjatywy
rekrutacyjne w sektorze publicznym prowadzone wśród osób czarnoskórych.
Kolejnym problemem jest kwestia mieszkalnictwa: 14% respondentów przyznaje, że
prywatni wynajmujący nie chcą wynajmować im mieszkań. Jest to szczególnie
problematyczna kwestia, jako że jedynie 15% uczestników badania jest właścicielami
nieruchomości, w porównaniu z 70% ogółu ludności UE. Ponadto 45% z nich mieszka w
przepełnionych mieszkaniach (w porównaniu z 17% ogółu społeczeństwa), co wskazuje na
potrzebę poprawy jakości warunków mieszkaniowych i wyeliminowania wykluczenia
mieszkaniowego przez państwa członkowskie.
Problem stanowi również dyskryminujące profilowanie podczas zatrzymań przez policję: w
okresie ostatnich 5 lat 24% respondentów zostało zatrzymanych przez policję. 41% z nich
miało poczucie, że ich zatrzymanie było wynikiem profilowania rasowego. Wpływa to
negatywnie na zaufanie do policji i na relacje w społeczeństwie. Aby temu przeciwdziałać,
państwa członkowskie powinny opracować konkretne, praktyczne wytyczne dla

funkcjonariuszy policji, które umożliwią im unikanie bezprawnego profilowania.
5 grudnia br. FRA opublikuje na ten temat przewodnik. Ułatwieniem byłoby również
sporządzenie wytycznych dotyczących działań policji na szczeblu lokalnym.
W omawianym raporcie przeanalizowano doświadczenia blisko 6 000 osób ciemnoskórych z
12 państw członkowskich UE w ramach przeprowadzonego przez FRA drugiego badania na
temat mniejszości i dyskryminacji w UE. Badanie zostało sporządzone na podstawie
informacji zebranych od 25 500 osób pochodzenia imigranckiego lub członków mniejszości
etnicznych, w tym Romów i Rosjan, w 28 państwach członkowskich UE. Badanie opiera się
na pierwszym badaniu na ten temat przeprowadzonym przez FRA w 2008 r.
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