
   
 
 
 

Pressmeddelande från FRA 

Wien den 27 november 2012 

 

Hatbrott – en realitet i EU enligt två nya rapporter från FRA 

 

Hatbrott är en vardagsrealitet i hela Europeiska unionen visar två nya rapporter från EU:s 

byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Våld och brott som motiveras av rasism, 

främlingsfientlighet, religiös intolerans eller en persons funktionshinder, sexuella läggning eller 

könsidentitet är alla exempel på hatbrott, som inte bara skadar den direkt utsatta utan också är 

ett slag mot hjärtat i EU:s åtaganden om demokrati och grundläggande rätt till jämlikhet och 

icke-diskriminering.  

 

För att bekämpa hatbrott behöver EU och medlemsstaterna göra dessa brott mer synliga och ställa 

förövarna till svars. Det behövs en starkare politisk vilja från beslutsfattarnas sida för att möta de 

utbredda fördomarna mot vissa grupper och kompensera för skadorna. Offer och vittnen bör därför 

uppmuntras att anmäla denna typ av brott, och det behövs lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå 

som gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att samla in och offentliggöra statistik om hatbrott. Det 

skulle bidra till att synliggöra hatbrottsoffer, ett krav som följer av Europadomstolens rättspraxis. För 

att det ska bli lättare att ställa förövarna till svars bör lagstiftarna också överväga skärpta påföljder för 

hatbrott för att markera allvaret i dessa brott, medan dömande domstolar bör ta upp fördomsmotiv 

offentligt och göra klart att dessa brott leder till strängare straff. 

 

”Hatbrott skapar en vi-och-dem-mentalitet som gör ohyggligt mycket psykologisk skada”, säger 

FRA:s chef Morten Kjærum. ”De undergräver jämlikhet och icke-diskriminering, som är demokratins 

grundvalar. Därför skadar hatbrott inte bara offret, utan även andra som tillhör samma grupp – där 

många fruktar att de kommer att bli nästa offer – och samhället som helhet. För att möta detta måste 

EU och dess medlemsstater se till att sådana här brott synliggörs, och att förövarna ställs till svars 

för den skada de gjort.” 

  

I en ny rapport från FRA med rubriken Making hate crime visible in the European Union: 

acknowledging victims’ rights beskrivs en strategi mot hatbrott som grundas på de grundläggande 

rättigheterna. Rapporten innehåller en jämförande analys av de officiella 

datainsamlingsmekanismerna för hatbrott i EU-medlemsstaterna. Den belyser de utmaningar det 

innebär att registrera hatbrott och diskuterar hur den officiella datainsamlingen kan breddas så att 

medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot hatbrottsoffer.  

 

I den andra rapporten, EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime, presenteras 

uppgifter om respondenternas erfarenheter av fem olika typer av brott, från stöld till grova 

trakasserier. I en del av rapporten granskas särskilt minoriteter som offer för rasistiska brott. 

Rapporten visar att var fjärde person (24 procent) bland de 23 500 respondenterna i EU-Midis 

undersökning svarade att de utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. 

Undersökningen är den första EU-omfattande enkäten där man specifikt frågat personer ur etniska 

minoriteter och invandrargrupper om deras erfarenheter av brott med rasistiskt eller etniskt motiv. I 

genomsnitt svarade 18 procent av alla romer och 18 procent av alla respondenter från länder söder om 

Sahara att de utsatts för minst ett brott med rasistiskt motiv under de senaste tolv månaderna.  

  



   
 
 
Våld, hot eller grova trakasserier med ett motiv som uppfattas som rasistiskt mot personer ur 

etniska minoriteter eller invandrargrupper (källa: FRA – EU-Midis) 

 

Aggregate groups Sammansatta grupper 

 

Offer och vittnen till hatbrott är ofta ovilliga att anmäla dem, antingen det är till brottsbekämpande 

organ, straffrättsväsendet, icke-statliga organisationer eller brottsofferstödjande grupper. Följden blir 

att offren ofta inte kan eller inte vill försöka få upprättelse mot förövarna, och det är därför många 

brott som aldrig anmäls och dras inför rätta, utan förblir osynliga.  

 

Frekvens oanmälda fall av våld, hot eller grova trakasserier mot personer ur minoriteter och 

invandrargrupper i de 27 medlemsstaterna (källa: FRA – EU-Midis) 

 
Central- och 

östeuropéer 
F.d. 

jugoslaver 
Nordafrikaner 

Invandrare 

från Afrika 

söder om 

Sahara 

Romer Ryssar Turkar 

Våld eller 

hot 
69 % 57 % 62 % 60 % 69 % 69 % 74 % 

Grova 

trakasserier 
89 % 75 % 79 % 84 % 84 % 84 % 90 % 

 

Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights 

EU-MIDIS Data in Focus 6 on Minorities as Victims of Crime 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources  

 

För mer information, kontakta 

media@fra.europa.eu  

Tfn +43 1 580 30 642 

 

Kommentar till redaktörerna: 

 

 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har i uppdrag att ge 

faktabaserad rådgivning åt beslutsfattare i EU och i medlemsstaterna och på så sätt bidra till 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
mailto:media@fra.europa.eu


   
 
 

mer informerade och målinriktade diskussioner och politiska beslut om grundläggande 

rättigheter. 

 

 FRA:s arbete inom området hatbrott kompletterar arbetet vid kontoret för demokratiska 

institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) vid Organisationen för säkerhet och 

samarbete i Europa (OSSE), som tillhandahåller en årlig uppdatering av hatbrott och ger ut 

praktiska vägledningar för att bidra till de deltagande staternas lagstiftning för motverkande 

och bekämpning av hatbrott. 


