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Wien/Bryssel den 28 november 2018 

Personer med afrikanskt ursprung i EU drabbas ofta av rasism och 

har sämre möjligheter på bostads- och arbetsmarknaden 

Personer med afrikanskt ursprung i EU möter oacceptabla svårigheter på grund av 

sin hudfärg när det gäller grundläggande saker som att hitta en bostad eller ett 

anständigt arbete. Det visar en stor diskrimineringsenkät som genomförts för 

andra gången av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Det är 

också fortfarande alldeles för vanligt med rasistiska trakasserier. 

– I vårt århundrade finns det ingen ursäkt för rasdiskriminering. Trots det drabbas personer 

med afrikanskt ursprung i EU än i dag av utbredd diskriminering och oacceptabla 

trakasserier bara på grund av sin hudfärg. Vi måste få bukt med det här en gång för alla. 

Därför behöver EU:s medlemsländer en ändamålsenlig och målinriktad politik och 

lagstiftning för att se till att personer med afrikanskt ursprung inkluderas i samhället fullt 

ut, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. 

Rapporten Being Black in the EU vittnar om de många utmaningar som personer med 

afrikanskt ursprung möter. 

Ett exempel är rasistiska trakasserier. Hela 30 procent av respondenterna uppger att de 

har utsatts för rasistiska trakasserier under de senaste fem åren, och 5 procent har utsatts 

för våld. EU:s medlemsländer borde därför göra större insatser för att stödja rasismens 

offer och lagföra förövarna. 

Dessutom är rasdiskriminering fortsatt ett problem. Runt en fjärdedel av alla personer med 

afrikanskt ursprung i enkäten uppgav att de drabbats av rasdiskriminering på arbetsplatsen 

eller när de sökt arbete. Särskilt utsatta är de unga; i vissa länder var det upp till 

76 procent i den gruppen som varken arbetade eller studerade, mot 8 procent i 

befolkningen i stort. Medlemsländerna bör därför utveckla riktade åtgärder mot 

diskrimineringen, exempelvis mångfaldsrevisioner på arbetsplatser och särskilda satsningar 

på att rekrytera personer med afrikanskt ursprung till den offentliga sektorn. 

Bostadsmarknaden är ett annat problemområde. 14 procent av respondenterna uppger att 

privata hyresvärdar inte vill hyra ut till dem. Problemet förvärras ytterligare genom att bara 

15 procent av alla med afrikanskt ursprung äger sin bostad själva, mot 70 procent bland 

EU:s befolkning i stort. Dessutom bor 45 procent trångt, att jämföra med 17 procent i hela 

befolkningen. Det pekar på behovet av insatser i medlemsländerna för att förbättra 

kvaliteten på bostadsbeståndet och komma till rätta med utanförskapet på 

bostadsmarknaden. 

Poliskontroller är ett annat område där diskriminering förekommer. 24 procent av 

respondenterna hade blivit stoppade av polisen under de senaste fem åren. Bland dem som 

blivit stoppade upplevde 41 procent att det rörde sig om rasgrundad profilering, vilket 

undergräver förtroendet för polisen och samhället. För att motverka det bör 

medlemsländerna utveckla särskilda praktiska riktlinjer för att hjälpa poliser att undvika 
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olaglig profilering. FRA kommer att publicera en vägledning på området den 5 december. 

Riktlinjer för samhällsorienterat polisarbete skulle också bidra. 

Rapporten baseras på svar från nästan 6 000 personer med afrikanskt ursprung i 12 

medlemsländer som deltagit i EU:s andra undersökning av minoriteter och diskriminering. I 

undersökningen samlades svar in från 25 500 personer med invandrarbakgrund eller 

bakgrund i en etnisk minoritet, bl.a. romer och ryssar, i samtliga EU:s 28 medlemsländer. 

Den bygger vidare på FRA:s första undersökning av minoriteter och diskriminering som 

genomfördes 2008. 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu/Tfn: +43 1 580 30 642 
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