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To nye rapporter fra FRA viser, at hate crime er en realitet i EU
I to nye rapporter fra Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
bekræftes det, at hate crime er en daglig realitet i Den Europæiske Union. Vold og
overtrædelser motiveret af racisme, fremmedhad, religiøs intolerance eller af en persons
handicap, seksuelle orientering eller kønsidentitet er alt sammen eksempler på hate crime, som
ikke kun skader dem, der er målet, men også rammer lige i hjertet af EU's demokratiske
forpligtelser og de to grundlæggende rettigheder lighed og ikke-forskelsbehandling.
For at bekæmpe hate crime er det nødvendigt, at EU og dens medlemsstater gør disse forbrydelser
mere synlige og holder gerningsmændene ansvarlige. Der er behov for større politisk vilje fra
beslutningstagerne for at imødegå de udbredte fordomme mod visse grupper og erstatte skaderne.
Ofre og vidner bør derfor tilskyndes til at anmelde sådanne forbrydelser, og der bør på EU-niveau og
nationalt niveau vedtages lovgivning, der forpligter medlemsstaterne til at indsamle og offentliggøre
data vedrørende hate crime. Dette har til formål at anerkende ofre for hate crime i overensstemmelse
med kravene i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. For bedre at kunne holde
gerningsmændene ansvarlige bør lovgiverne også overveje at indføre strengere sanktioner for hate
crime for at understrege alvoren af disse overtrædelser, og samtidig bør domstole, der afsiger domme,
i offentligheden sætte fokus på kriminalitet motiveret af fordomme og derved gøre det klart, at
sådanne overtrædelser medfører hårdere straffe.
"Hate crime skaber en 'os og dem'-mentalitet, som forvolder stor psykologisk skade", siger FRA's
direktør Morten Kjærum. "De grundlæggende demokratiske principper om lighed og ikkeforskelsbehandling undermineres. Hate crime skader ikke kun ofret, men også andre, der tilhører den
samme gruppe – hvoraf mange frygter, at de bliver næste mål – og samfundet som helhed. For at
imødegå dette er det nødvendigt, at EU og dens medlemsstater både sikrer, at sådanne forbrydelser
gøres synlige, og at gerningsmændene holdes ansvarlige for de skader, de har forårsaget".
I en ny rapport fra FRA med titlen Making hate crime visible in the European Union:
acknowledging victims’ rights (synliggørelse af hate crime i Den Europæiske Union: anerkendelse af
ofrenes rettigheder) beskrives de grundlæggende rettigheder i forbindelse med hate crime, og den
indeholder en sammenlignende analyse af de officielle dataindsamlingsmekanismer vedrørende hate
crime i EU-medlemsstaterne. Endvidere fremhæves de udfordringer, der er forbundet med at
registrere hate crime, og der ses nærmere på, hvordan den officielle dataindsamling kan udvides for at
gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde deres forpligtelser over for ofre for hate crime.
I den anden rapport, EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime (mindretal som
ofre for kriminalitet), præsenteres data vedrørende respondenternes erfaringer med viktimisering i
forbindelse med fem kriminalitetstyper, fra tyveri til alvorlig chikane. I et af afsnittene i rapporten ses
der specifikt nærmere på mindretal som ofre for racistisk kriminalitet. Rapporten viser, at hver fjerde
(24 %) af de 23 500 deltagere i EU-MIDIS-undersøgelsen – den første EU-undersøgelse, hvor etniske
minoriteter og indvandrergrupper specifikt blev interviewet om deres opfattelse af racistisk eller

etnisk motiveret kriminalitet – tilkendegav, at de have været offer for kriminalitet mindst én gang i
løbet af de 12 måneder, der gik forud for undersøgelsen. I gennemsnit anførte 18 % af alle adspurgte
romaer og 18 % af alle adspurgte afrikanere fra lande syd for Sahara, at de havde oplevet mindst én
racistisk motiveret forbrydelse i løbet af de seneste 12 måneder.

Overfald, trusler eller alvorlig chikane med et opfattet "racistisk" motiv, som personer fra
etniske minoriteter eller indvandrergrupper har været udsat for (kilde: FRA - EU MIDIS)

Aggregate groups =

samlede grupper
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DE SENESTE 12 MÅNEDER skete helt eller delvist på grund af din indvandrer-/mindretalsbaggrund?

Ofre for og vidner til hate crime tøver med at indgive anmeldelse heraf, det være sig til
retshåndhævende instanser, det strafferetlige system, ikke-statslige organisationer eller grupper, der
hjælper ofre. Som følge heraf er ofre ofte ikke i stand til eller er utilbøjelige til at søge oprejsning over
for gerningsmænd, hvorfor mange forbrydelser ikke anmeldes eller retsforfølges og derfor er
usynlige.
Procent ikke-anmeldte overfald, trusler eller alvorlig chikane efter mindretals- og indvandrergruppe i
de 27 EU-medlemsstater (kilde: FRA - EU MIDIS)
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Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights
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Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har til opgave at yde
evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og således bidrage til mere
saglige og bedre målrettede debatter og politikker vedrørende grundlæggende rettigheder.



FRA's arbejde inden for hate crime supplerer arbejdet i Kontoret for Demokratiske
Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) under Organisationen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa (OSCE), som fremlægger en årlig opdatering af hændelser med hate
crime og udarbejder praktiske vejledninger til at hjælpe deltagerlandene med at lovgive mod
og bekæmpe hate crime.

