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Tolerantie bevorderen in de EU
In 1995 - het Jaar van de Tolerantie van de Verenigde Naties (VN) - riepen de VN 16 november uit
tot Internationale Dag van de Tolerantie. Deze dag moest dienen als herinnering aan de gevaren die
aan intolerantie zijn verbonden en aan de noodzaak tolerantie te bevorderen door middel van
voorlichting, onderwijs en andere middelen. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze herinnering
nog steeds hard nodig is. De EU heeft veel gedaan om onverdraagzaamheid te bestrijden en heeft
de laatste jaren steeds meer initiatieven ontplooid op dat gebied.

Achtergrond
In de VN-Verklaring van de Principes van Tolerantie wordt tolerantie gedefinieerd als het aanvaarden, eerbiedigen en
waarderen van de verscheidenheid van het menselijk bestaan. In de Verklaring wordt benadrukt dat tolerantie niet
alleen een morele plicht is, maar ook een politiek en juridisch vereiste. Dat betekent dat er tolerantiebevorderende
wetgeving moet worden uitgevaardigd en gehandhaafd. Het vereist echter ook stelselmatige educatie inzake tolerantie,
want uiteindelijk kan intolerantie het best worden bestreden door de oorzaken ervan aan te pakken. Om dat te
bereiken moeten vaardigheden op het gebied van kritisch denken en ethisch redeneren worden bevorderd. Het
ontwikkelen van tolerantie is des te belangrijker omdat uitsluiting en marginalisering van kwetsbare groeperingen tot
angst, vijandigheid en fanatisme kunnen leiden.

Intolerantie in de EU
Hoewel er sinds de ondertekening van de Verklaring 20 jaar verstreken zijn, is er nog steeds veel werk aan de winkel om
intolerantie uit te bannen in de wereld, en ook in de EU, waar de situatie van lidstaat tot lidstaat verschilt. Tal van leden
van verschillende kwetsbare groeperingen in de EU voelen zich nog steeds - terecht - gediscrimineerd, uitgesloten en
bedreigd. Dat gaat in beide richtingen: enerzijds hebben EU-burgers vooroordelen tegen bepaalde groepen, zoals blijkt
uit de meest recente Eurobarometer-enquête over discriminatie in de EU.
Zo zou bijvoorbeeld 20 % van de ondervraagden er moeite mee hebben met een Roma te werken, terwijl slechts 45 %
verklaart dat zij er geen moeite mee zouden hebben of dat het hen onverschillig zou laten als hun kinderen een Roma
als partner hadden. Een enquête uit 2011 van het Bureau voor de grondrechten onder Roma wijst uit dat 46 % van de
respondenten van boven de 16 jaar zich in het voorgaande jaar gediscrimineerd heeft gevoeld op grond van zijn
etnische afkomst.
Circa 15 % van de respondenten in 2015 zou ook moeite hebben met een persoon van een religieuze minderheid in het
hoogste politieke ambt. Als collega worden personen die verschillende godsdiensten aanhangen, verschillend ervaren.
94 % zou er geen moeite mee hebben of zou het niet kunnen schelen om met een christen te werken; voor 87 % geldt
dat ook voor atheïsten, voor 84 % voor joden, voor 81 % voor boeddhisten en slechts voor 71 % voor moslims. Moslims
worden ook beschouwd als de minst aantrekkelijke toekomstige partners voor de kinderen van de respondenten. 30 %
zou moeite hebben met een moslim als partner voor zijn of haar kind.
67 % van de ondervraagden zou het geen probleem vinden als hun kind een verhouding had met een persoon met een
handicap. 8 % zou moeite hebben met een gehandicapte in het hoogste politieke ambt, terwijl 3 % het onprettig zou
vinden met een gehandicapte te werken.
Veel mensen (29 %) zouden ook moeite hebben met een persoon van boven de 75 in het hoogste politieke ambt. Meer
mensen (61 %) vinden het geen probleem of staan onverschillig tegenover het idee om een persoon van onder de 30 in
die positie te hebben.
Uit een enquête uit 2012 blijkt dat 16 % van de respondenten het eens is met de stelling dat beledigende taal over
LGBT-personen onder politici veel voorkomt in hun landen. Per lidstaat varieert het aantal ondervraagden dat het
daarmee eens is van 58 % in Litouwen tot 1 % in Luxemburg. Uit de Eurobarometer-enquête blijkt dat 23 % van de
ondervraagden niet vindt dat LGBT-personen dezelfde rechten hebben als heteroseksuelen.
Wat betreft discriminatie op grond van geslacht in de EU, was bijvoorbeeld in oktober 2013 slechts 17,8% van de
directieleden van grote beursgenoteerde bedrijven in de EU-28 vrouw. In 2012 bedroeg de loonkloof tussen vrouwen
en mannen 31,1 % (hoewel andere bronnen slechts op 16,5 % uitkomen), terwijl de pensioenkloof tussen vrouwen en
mannen 38,3 % bedroeg, ten gunste van de mannen.
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Discriminatie bestrijden in de EU
Tolerantie en respect voor diversiteit horen tot de kernwaarden van de EU zoals die zijn verwoord in artikel 2 VEU,
waarin de grondwaarden worden opgesomd waarop de EU stoelt. Om die waarden te verdedigen machtigt artikel 19
VWEU de Raad (binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en met toestemming van het Europees Parlement) om
discriminatie binnen de EU te bestrijden, terwijl in artikel 10 de discriminatiegronden worden opgesomd die middels
afgeleide wetgeving moeten worden aangepakt: geslacht, ras, godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.
In het Handvest van de grondrechten van de EU, dat krachtens artikel 6, lid 1, van het VEU dezelfde rechtswaarde heeft
als de Verdragen, zijn de rechten neergelegd waarop de EU gebaseerd is. Artikel 10 van het Handvest kent eenieder het
recht van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst toe, artikel 20 gelijkheid voor de wet, artikel 21 verbiedt
discriminatie en artikel 22 bevordert de culturele, godsdienstige en taalkundige diversiteit.
Op grond van deze beginselen heeft de EU secundaire antidiscriminatiewetgeving ontwikkeld. De belangrijkste
wetgevingshandelingen op dit gebied zijn:
 De richtlijn rassengelijkheid (2000/43/EG), die een kader biedt voor de bestrijding van directe en indirecte

discriminatie op grond van ras of etnische afstamming en die een zeer breed scala aan terreinen bestrijkt:
werkgelegenheid, beroepsopleiding, onderwijs, sociale bescherming en toegang tot openbare goederen en
diensten;

 De richtlijn betreffende gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78/EG), waarin, uitsluitend met
betrekking tot arbeid en beroep, een algemeen kader is vastgelegd voor de bestrijding van directe en
indirecte discriminatie op diverse gronden (godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid);

 De richtlijn gendergelijkheid (2004/113/EG), die betrekking heeft op directe en indirecte discriminatie op
grond van geslacht;

 Het kaderbesluit van de Raad van 2008 inzake racisme en vreemdelingenhaat, waarin bepaald wordt dat
misdrijven tegen personen op grond van ras, huidskleur, godsdienst, afkomst of nationale en etnische
afstamming strafrechtelijk strafbaar zijn;

 De richtlijn inzake slachtoffers van strafbare feiten (2012/29/EU), waarin minimumnormen worden
vastgesteld inzake de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven, met inbegrip
van haatmisdrijven. De definitie van slachtoffer uit de vorige richtlijn wordt verruimd, en de slachtoffers
krijgen toegang tot begrijpelijke informatie en meer bescherming. Deze richtlijn is op 16 november 2015 in
werking getreden.

Lopende werkzaamheden
In 2008 diende de Commissie een voorstel in voor een horizontale richtlijn gelijke behandeling (ter bestrijding van
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid). Dat voorstel werd door
het Parlement goedgekeurd, maar is geblokkeerd in de Raad omdat de vereiste unanimiteit van alle lidstaten nog
ontbreekt. Dit voorstel is belangrijk omdat het de maatregelen tegen discriminatie uitbreidt tot andere gebieden dan
werkgelegenheid en arbeid, met als doel een reikwijdte voor bescherming tot stand te brengen die vergelijkbaar is met
die van de richtlijn rassengelijkheid.
In maart 2015 debatteerde het Parlement over een resolutie over de opkomst van antisemitisme, islamofobie en
gewelddadig extremisme in de EU (2015/2595(RSP)). Bij die gelegenheid kondigde de Commissie aan dat het
intensiveren van de acties ter bestrijding van deze verschijnselen een prioriteit moet vormen.
In september 2015 nam het Parlement een resolutie aan over de situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014)
(2014/2254(INI)). Daarin verzocht het de Commissie inbreukprocedures in te leiden tegen systematische schendingen
van artikel 2 VEU (inzake grondrechten en -waarden van de EU) en drong het erop aan dat in alle EU-
wetgevingsvoorstellen en -beleid het Handvest van de grondrechten wordt nageleefd.
Erkend werd dat internet een bijzonder problematisch terrein is. De Commissie heeft haar bezorgdheid uitgesproken
over de talrijke haatboodschappen op internet en werkt aan de versterking van het EU-optreden op dat gebied vanuit
diverse invalshoeken. Zij behandelt deze kwestie als onderdeel van de tenuitvoerlegging van de Europese
veiligheidsagenda en de strategie voor de digitale interne markt, maar zij helpt de lidstaten ook bij het uitwisselen van
goede praktijken voor de bestrijding van haatpraat op internet via de deskundigengroep voor racisme en
vreemdelingenhaat en het nieuwe programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap". Het probleem van haatpraat op
internet is ook behandeld in een verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden (rapporteur: Rachida Dati, PPE,
Frankrijk) over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties,
waarover op 24 november 2015 in de plenaire vergadering is gestemd. In de resolutie worden onder andere
internetaanbieders opgeroepen de verspreiding van haatboodschappen op internet te voorkomen en wordt
voorgesteld aanbieders die dat niet doen strafrechtelijk te vervolgen.
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