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ملخص سنة 2021
تم تلقي عدد  404بالغ من الجمهور في سنة .2021
●
●
●
●

عدد  154من هذه البالغات كانت تتعلق بجرائم جنائية ذات طابع عنصري ،ومن بينها االعتداء والتهديدات والتحرش
والمضايقات واإلتالف وإحداث أضرار جنائية.
وكان هناك  90بالغ يتعلق بالتمييز العنصري غير القانوني.
وكان هناك  113بالغ يتعلق بإلقاء خطابات كراهية في وسائل اإلعالم أو على شبكة اإلنترنت أو من ِق َبل شخصيات عامة.
و 14بالغ يتعلق بكتابات ورسوم عنصرية على الجدران.

وُأبل َِغت الشرطة بربع عدد الجرائم فقط في سنة  ،2021وهو عدد أقل بكثير من مثيله في سنة .2020
وظل عدد االعتداءات في سنة  2021بنفس االرتفاع الذي كان عليه في السنوات السابقة .ومعظم االعتداءات ارتكبها غرباء.
وكان هناك عدد  39بالغ يتعلق بأعمال تحرش ومضايقات متكررة على مدى أسابيع أو شهور أو سنوات .وكانت هذه األعمال تقع عاد ًة
في الحي الذي يقيم فيه الشخص ،لكنها وقعت أيضًا في أماكن العمل والمدارس.
وكان عدد ستة عشر بال ًغا يتعلق بالعنصرية في أماكن العمل أو أثناء التقديم لشغل الوظائف .وإنه من غير القانوني أن يجري التمييز
في شغل الوظائف على أساس األصل العرقي.
وكان هناك ست وثالثين بالغ يتعلق بمنع األشخاص من الوصول إلى خدمات النقل العام والمحالت والفنادق والصاالت الرياضية
وغيرها من الخدمات .وكانت هناك ثالث بالغات تتعلق بالتمييز في السكن .وإنه من غير القانوني أن يتم الحرمان من الوصول إلى
البضائع والخدمات ،ومن بينها السكن ،على أساس األصل العرقي.
وكانت طواقم العمل في منظمات الخدمة العامة ،ومن بينها الشرطة والمؤسسات التعليمية وهيئات الرعاية االجتماعية والمكاتب
الحكومية المحلية مسؤولة عن  %30من أعمال التمييز العنصري التي جرى اإلبالغ عنها .ويتعين على منظمات الخدمة العامة االمتثال
لواجب تطبيق مبدأ المساواة ومراعاة حقوق اإلنسان في القطاع العام لسنة  ،2014ويجب أال تمارس التمييز ضد األشخاص على أساس
األصل العرقي.
وتم سماع عبارات عنصرية في  %55من الوقائع و %75من الجرائم.
وقد خلَّفت حوادث التمييز العنصري أثرً ا نفسيًا على األشخاص المتورطين في  %88من البالغات .وفي  %15من البالغات ،وقعت
إصابات بدنية.
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