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Uit twee nieuwe rapporten van het FRA blijkt dat haatmisdrijven in de EU regelmatig
voorkomen
In de EU worden dagelijks haatmisdrijven gepleegd; dit bevestigen twee nieuwe rapporten van
het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Geweld en misdrijven die zijn
ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat, religieuze onverdraagzaamheid, of door de
handicap, seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon zijn allemaal voorbeelden
van haatmisdrijven, die niet alleen schade berokkenen aan degenen die erdoor worden
getroffen, maar ook het fundament raken van datgene waartoe de EU zich heeft verbonden op
het gebied van democratie en de grondrechten gelijkheid en non-discriminatie.
Om haatmisdrijven te bestrijden moeten de EU en haar lidstaten misdrijven zichtbaarder maken en
daders ter verantwoording roepen. Er is meer politieke wil van de kant van de beleidsmakers nodig
om algemene vooroordelen tegen bepaalde groepen uit de weg te ruimen en de hierdoor aangerichte
schade te vergoeden. Slachtoffers en getuigen zouden dan ook moeten worden aangemoedigd om
aangifte te doen van dergelijke misdrijven, en op Europees en nationaal niveau zou wetgeving moeten
worden aangenomen die de lidstaten ertoe verplicht gegevens over haatmisdrijven te verzamelen en te
publiceren. Dit zou slachtoffers van haatmisdrijven erkenninggeven , overeenkomstig de eisen die uit
de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortvloeien. Om daders beter
ter verantwoording te kunnen roepen zouden wetgevers strengere straffen voor haatmisdrijven moeten
overwegen om zo de ernst van deze misdrijven te onderstrepen, terwijl rechtbanken in hun uitspraken
publiekelijk op vooroordelen gebaseerde motieven aan de kaak zouden moeten stellen, waarbij zij
duidelijk maken dat deze tot zwaardere straffen leiden.
“Haatmisdrijven scheppen een ‘wij- zij’-mentaliteit die enorme psychische schade aanricht”, zegt
FRA-directeur Morten Kjaerum. “Ze ondermijnen de democratische basisbeginselen van gelijkheid
en non-discriminatie. Haatmisdrijven brengen niet alleen schade toe aan het slachtoffer, maar ook
aan andere mensen die tot dezelfde groep behoren – waarvan er velen doodsbang zijn dat zij het
volgende doelwit zijn – en aan de samenleving in zijn geheel. Om dit tegen te gaan moeten de EU en
de lidstaten ervoor zorgen dat dergelijke misdrijven zichtbaarder worden en dat daders moeten
boeten voor de schade die zij hebben aangericht”.
In een nieuw FRA-rapport getiteld Making hate crime visible in the European Union:
acknowledging victims’ rights (Haatmisdrijven in de Europese Unie zichtbaar maken: erkenning van
de rechten van slachtoffers) wordt een op grondrechten gebaseerde aanpak van haatmisdrijven
uiteengezet en wordt een vergelijkende analyse geboden van officiële mechanismen voor het
verzamelen van gegevens over haatmisdrijven in de lidstaten van de EU. Het gaat in op de problemen
en uitdagingen die het vastleggen van gegevens over haatmisdrijven met zich mee brengen en kijkt
naar mogelijkheden om de reikwijdte van officiële gegevensverzameling zodanig uit te breiden dat
lidstaten aan hun plichten jegens slachtoffers van haatmisdrijven kunnen voldoen.
Het tweede rapport, EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime (EU-MIDIS Data
in Focus 6: Minderheden als slachtoffer van misdrijven) bevat gegevens van respondenten over hun
ervaringen als slachtoffer van vijf soorten misdrijven, uiteenlopend van diefstal tot ernstige

intimidatie. In een deel van het rapport wordt specifiek gekeken naar minderheden als slachtoffers van
misdrijven die begaan zijn uit een racistisch motief. Uit het rapport komt naar voren dat 24% van de
23 500 respondenten in de EU-MIDIS-enquête – de eerste EU-brede enquête die zich specifiek richtte
op het verzamelen van gegevens over de wijze waarop etnische minderheden en
migrantengroeperingen aankijken tegen misdrijven die begaan zijn met een racistisch of etnisch
motief – zegt in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête het slachtoffer te zijn geweest van een
misdrijf. Gemiddeld 18% van alle Roma en 18% van alle respondenten uit het sub-Sahara gebied in
Afrika, geven aan dat zij in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer het slachtoffer zijn geweest
van een misdrijf met een racistisch motief.

Geweldplegingen, bedreigingen of ernstige intimidatie met een duidelijk racistisch motief
gericht tegen leden van etnische minderheids- of migrantengroepen (bron: FRA - EU MIDIS)

[Aggregate groups: Samengevoegde groepen]
Slachtoffers en getuigen van haatmisdrijven doen daar vaak geen aangifte bij
rechtshandhavingsinstanties of het strafrechtstelsel, ook melden zij het misdrijf meestal niet bij nongouvernementele organisaties of groepen voor slachtofferhulp. Slachtoffers zijn dus vaak niet in staat
of bereid schadevergoeding te eisen van daders, en bovendien blijven veel misdrijven onzichtbaar.
Percentages niet-gemelde geweldplegingen, bedreigingen of ernstige intimidatie door minderheids- en
migrantengroepen in de 27 EU-lidstaten (bron: FRA - EU MIDIS)
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Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft de opdracht om op
bewijzen gebaseerde adviezen te geven aan beleidsmakers op nationaal en EU-niveau en op

deze wijze bij te dragen aan een beter geïnformeerd en doelgerichter debat en beleid over
grondrechten.


De werkzaamheden van het FRA op het gebied van haatmisdrijven complementeren die van
het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) van de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die jaarlijks een update geeft van
incidenten op het gebied van haatmisdrijven en praktische gidsen produceert aan de hand
waarvan deelnemende staten wetgeving kunnen ontwikkelen tegen haatmisdrijven en deze
kunnen worden aangepakt.

