
 

  

Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice 

Dunaj/Bruselj, 28. november 2018 

Temnopoltost v EU pogosto povezana z rasizmom, slabimi bivalnimi 

razmerami in slabo službo 

Temnopolte osebe v EU se zaradi barve kože spopadajo z nesprejemljivimi 

težavami že samo pri iskanju bivališča ali dostojne službe, kažejo podatki večje 

ponovne raziskave Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Tudi rasistično 

nadlegovanje je še vedno prepogosto. 

„V enaindvajsetem stoletju je rasna diskriminacija nedopustna. Kljub temu so temnopolte 

osebe v EU danes še vedno žrtve razširjene in nesprejemljive diskriminacije in 

nadlegovanja, in to samo zaradi barve kože,“ pravi direktor agencije Michael O’Flaherty. 

„Temu moramo za vedno narediti konec. Države članice za to potrebujejo učinkovite in 

ciljno usmerjene politike ter zakone, ki bodo temnopoltim osebam zagotovili polno 

vključenost v družbo.“ 

Poročilo Temnopolti v EU razkriva številne izzive, s katerimi se srečujejo temnopolte osebe. 

Eden od primerov je rasno nadlegovanje: 30 % anketirancev navaja, da so bili v zadnjih 

petih letih žrtve rasnega nadlegovanja; 5 % jih je utrpelo fizični napad. Države članice si 

morajo zato bolj prizadevati, da bi žrtvam rasizma zagotovile boljšo podporo, storilce pa 

ustrezno preganjale. 

Tudi rasna diskriminacija ostaja problematična. Okoli četrtina temnopoltih oseb je doživljala 

rasno diskriminacijo na delovnem mestu ali pri iskanju službe. Še posebej ranljivi so mladi 

temnopolti; v nekaterih državah jih do 76 % ni bilo vključenih v izobraževanje ali 

usposabljanje oziroma jih je bilo brezposelnih, medtem ko je bil delež takšnih pri splošnem 

prebivalstvu 8 %. Zato bi morale države članice oblikovati ciljno usmerjene ukrepe za 

preprečevanje takšne diskriminacije. Ti bi lahko vključevali revizije raznolikosti na delovnih 

mestih in pri zaposlovanju temnopoltih oseb v javnem sektorju. 

Še ena težava so bivalne razmere: 14 % anketirancev pravi, da jim zasebni najemodajalci 

ne želijo oddati nepremičnine. To je še posebej težavno, saj jih ima lastno nepremičnino le 

15 %, med splošnim prebivalstvom v EU pa je takšnih 70 %. Poleg tega jih 45 % živi v 

prenatrpanih stanovanjih, medtem ko je delež takšnih pri splošnem prebivalstvu 17 %. To 

nakazuje, da morajo države članice izboljšati kakovost stanovanj in izkoreniniti 

stanovanjsko izključenost. 

Sporno je tudi diskriminatorno profiliranje ob policijskih kontrolah: v zadnjih petih letih je 

policija ustavila 24 % anketirancev. Med tistimi, ki so jih ustavili, jih je 41 % menilo, da je 

bil vzrok rasno profiliranje, kar spodkopava zaupanje v policijsko delo in odnose v 

skupnosti. Za preprečevanje tega bi morale države članice razviti posebne praktične 

smernice za policiste, da bi se izognili nezakonitemu profiliranju – agencija bo 5. decembra 

izdala vodnik o tem, kako se izogniti nezakonitemu profiliranju. Koristne bi bile tudi 

smernice za policijsko delo v skupnosti. 

V poročilu so obravnavane izkušnje skoraj 6 000 temnopoltih oseb v 12 državah članicah 

EU v okviru druge raziskave o manjšinah in diskriminaciji v EU Agencije Evropske unije za 
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temeljne pravice. V njem so zbrane informacije več kot 25 500 ljudi s priseljenskim 

ozadjem ali pripadnikov etničnih manjšin, vključno z Romi in Rusi, iz vseh 28 držav 

članic EU. Temelji na prvi takšni raziskavi agencije iz leta 2008. 

Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 
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