BELÇİKA

• Federal Fırsat Eşitliği Merkezine göre 2018’de
•

278 İslamofobi vakası meydana geldi.
CCIB 2018’de 80 İslamofobi vakası kaydetti.

AVUSTURYA

• Dokustelle isimli sivil toplum kuruluşu 1.051 Müslüman karşıtı
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•

nefret suçu vakası tespit etti. Vaka sayısında –540 olarak tespit edilen 2018’e
nazaran– 2019’da iki kat artış yaşandığı görüldü. Vakaların büyük bir kısmını (757
vaka) “nefret suçları” oluştururken 118 vaka “aşağılama”, 43 vaka ise “ayrımcılık” olarak tespit edildi. (Kaynak: Dokustelle)
Sivil toplum kuruluşu ZARA 1.950 ırkçı eylem kaydetti. Aynı kuruluşa göre bu ırkçı eylemlerin 385’ini Müslüman karşıtı eylemler oluşturdu.
(Kaynak: ZARA)

BOSNA HERSEK

• 2019’da 13 İslamofobi vakası tespit edildi.
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(Kaynak: Dini Özgürlükleri Komisyonu-Bosna Hersek İslam Topluluğu)

FRANSA

• Fransa’daki İslamofobiye karşı Kolektif Mücadele
Derneği’ne (CCIF) 1.043 İslamofobi vakasıyla ilgili 789 ihbar yapıldı. Bu olayların 68’i fiziksel saldırı (yüzde 6,5), 618’i ayrımcılık (yüzde 59,3),
219’u nefret söylemi ve ırkçı nefret (yüzde 20,1), 93’ü karalama (yüzde 8,9),
22’si kutsal yerlere saldırı (yüzde 2,1) ve 32’si terörle mücadele ile bağlantılı olaylar olarak kaydedildi. (Kaynak: Collectif Contre l’Islamophobie en France [CCIF])
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ALMANYA

• Almanya polisine 2019’da Müslümanlara karşı işle-

nen 871 nefret suçu rapor edildi. İhbarların 58’ini Müslümanlara ait ibadet mekanlarına karşı gerçekleştirilen saldırılar, 46’sını
ise Müslümanlara karşı gerçekleştirilen fiziksel yaralamalar
oluşturdu. (Kaynak: Alman Federal Hükümeti)

İTALYA

• İtalya’da İslam’ın durumu üzerine yapılan bir
sosyal araştırma projesine göre araştırmaya katılanların
yüzde 65’i sırf Müslüman oldukları için şiddet, ön yargı veya ayrımcılık
mağduru olduklarını belirtti. Peçe kullanan kadınlar arasında bu oran
yüzde 70’e çıkarken peçe takmanın hem iş hayatında hem de günlük
yaşamda sözlü veya fiziksel saldırıyı tetikleyen unsur olduğu belirtildi.
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(Kaynak: Fabrizio Ciocca, L’Islam Italiano. Un’indagine tra Religione, Identità e Islamofobia)

SLOVENYA

• 2018’de fiziksel özür kaynaklı 15 ayrımcılık vakası, ırk ve etnik
köken ile ilgili 14 vaka, cinsiyete bağlı ayrımcılık olarak 8 vaka, din veya
inanç temelli 7 vaka, yaş ve cinsel eğilimle ilgili 5 vaka, sosyal statü, finansal
durum, yaşanılan yer ile ilgili 2 vaka kaydedildi. (Kaynak: Report of the Advocate of the

Principle of Equality for 2018; Eşitlik İlkesi Müdafi Raporu 2018)
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NORVEÇ

• Nefret söylemine ve ayrımcılığa yönelik eylemleri

konu edinen 2019 tarihli bir raporda deneklerin yüzde 44’ü Müslümanların nefret söyleminin hedefi olduğunu belirtti. (Kaynak: Guri Tyldum,
Holdninger til Diskriminering, Likestilling og Hatprat i Norge 2. Utgave,
Fafo-rapport [2019]: 26)
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FİNLANDİYA

• Son gelen rakamlara göre nefret suçları 2018’de bir önceki

yıla göre yüzde 22 azalarak 910 vakaya geriledi. Aslan payını etnik veya ulusal
köken (yüzde 69,7) ile din (yüzde 17) teşkil etti. Etnik veya ulusal köken sebebiyle
meydana gelen nefret suçlarının yüzde 67’si erkekler ve yüzde 33’ü ise kadınlar
tarafından bildirildi. Uyruğu nedeniyle bu durumdan en fazla etkilenen grup olarak
Iraklılar olarak tespit edildi. 2017’de yüzde 58’lik bir artışın ardından dini köken sebebiyle işlenen nefret suçları yüzde 34 azalırken en fazla etkilenenler Müslümanlar
oldu. (Kaynak: Poliisiammattikorkeakoulu, Polis Akademisi Koleji)

DANİMARKA

• 5 bin 900’den fazla Danimarkalının
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katıldığı bir ankete göre katılımcıların yüzde 28’i
Müslüman göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini
düşünüyor. (Kaynak: Mandag Morgen)

BULGARİSTAN

• Baş Müftü Ofisine göre 2019’da iki İslamofobi vakası rapor edildi. Bu iki olay da Müslüman topluluğa ait binalara (bir müftülük ve bir cami) fiziksel saldırı
şeklinde gerçekleşti. Ayrımcılık eylemleri ve nefret
söylemi verileri resmi istatistikte yer almamaktadır.

LİTVANYA

• Ocak-Kasım 2019 döneminde Ceza Kanunu’nun
XXV. Bölümü’nde yer alan “Kişinin Eşit Haklarına ve Vicdan Özgür•
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lüğüne Karşı Suçlar ve Kabahatler” alt başlığında öngörülen gerekçelerle
toplam 31 suç kaydedilmiştir.
Ceza gerektiren suçların 28’i “Milliyet, Irk, Etnik, Dini veya Diğer Grup Kişilere Karşı Kışkırtma” konulu 170. maddede öngörülen
gerekçeler kapsamında işlenmiştir. Bunlardan 3’ünün dine karşı kışkırtıcı
hareket ve 2’sinin de 171. maddenin “Dini Törenlere veya Kutlamalara Rahatsızlık Verilmesi” kapsamında işlendiği belirtilmiştir.
Rapor edilen dönemde “Milliyet, Irk, Cinsiyet, Köken, Din veya
Diğer Gruplara Aidiyet” konulu 169. madde esasına göre işlenmiş
herhangi bir suç bulunmamaktadır. (Kaynak: Data on Criminal Offences Committed in the

Republic of Lithuania, Litvanya Cumhuriyeti’nde işlenen suçlarla ilgili veriler)

• 2019’da din, inanç, kanaat ve görüşlere dayanan 16 ayrımcılık şikayeti rapor edilmiş ve bunlardan 8’ini din esaslı şikayetler oluşturmuştur.
(Kaynak: Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, Fırsat Eşitliği Ombudsman Ofisi)
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HOLLANDA

• Nieuwwij’s raporuna göre De Telegraf gaze-

tesinde yayımlanan terörizm konulu makalelerin yüzde
99’u “Müslüman terörü” ile ilgiliyken İslamofobi konulu
yazılar ise Müslümanları konu edinen tüm makalelerin
sadece yüzde 0,7’sini teşkil etmektedir. (Kaynak: Nieuwwij.nl)
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BİRLEŞİK KRALLIK

• İngiltere’de İslamofobik olaylardaki artış eğilimi 2018-2019 döne-

•

mine ait rakamlarda devam etti. Resmi istatistiklerde kaydedilen vaka sayısı yüzde
10 artarken din merkezli vakalar yüzde 3, ırkla ilgili vakalar yüzde 11 oranında artış
gösterdi. 3 bin 530 İslamofobik nefret suçu vakası kayıt altına alınırken bunların
yüzde 47’sini din gerekçeli nefret suçları oluşturdu.
Din gerekçeli nefret suçlarının hedefi olan Müslüman yetişkinlerin (16
veya üstü) oranı 2017-2018 döneminde diğer dini gruplara kıyasla neredeyse ikiye
katlandı (yüzde 0,8). Londra bölgesinde İslamofobik nefret suçlarında 2018’e oranla
büyük bir artış görülmesine rağmen 2019’a kıyasla yüzde 10 oranında azalma (her
ay ortalama yüz olay) gerçekleşti. Genel hatları itibarıyla “ırkçı ve din ile ilgili nefret
suçu” verileri 2019’da yüzde 11 arttı. (Kaynak: Metropolitan Police, Hate Crime Dashboard, Metropolitan

Polis, Nefret Suçu Panosu)

POLONYA

• İçişleri ve Yönetim Bakanlığı verilerine
göre Polonya’da soruşturmaya tabi tutulan Müslüman-
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lara karşı nefret suçlarının sayısı 2019’da 53’ten (2018)
32’ye indi. Polonya Ombudsmanlık Ofisine
göre bu istatistikler büyük ölçüde eksik değerlendiriliyor
zira nefret suçlarının sadece yüzde 5’i Polonya polisine
bildiriyor. (Kaynak: The Ombudsman’s Office and the Ministry of Interior and
Administration, İçişleri ve Yönetim Bakanlığı Ombudsman Ofisi)

İSVİÇRE

• Dini ve sosyal kimliklerin rolüne ilişkin ger-

çekleştirilen KONID Anketi 2019 iki Müslümandan birinin dini
kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ifade etti. (Kaynak:

KONID Survey 2019, KONID Anketi 2019)
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İRLANDA

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
tarafından yayımlanan resmi polis verilerine göre 2018’de
15 Müslüman karşıtı nefret suçu kayıtlara geçti. (Kaynak:

OSCE ODIHR)
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İSPANYA

• Nefret suçlarında yüzde 11,6 oranında genel

bir artış gözlendi. 1.598 şikayetten 69’u (2017’ye göre
yüzde 33 azalma) dinle ilgili ve 524’ü (2017’ye göre
yüzde 1,3 artış) ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili
oldu. Müslüman karşıtı ön yargı için ayrı istatistikler
mevcut değildir. (Kaynak: The National Office for Hate Crimes 2018

Report, Nefret Suçları Ulusal Ofisi 2018 Raporu)

ÇEKYA

• İçişleri Bakanlığına göre
2019’un ilk yarısında 90 nefret
içerikli suç işlendi. (Kaynak: Ministerstvo

Vnitra)
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ROMANYA

• Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Konseyinin kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Romenlerin yüzde 68’inin

Müslüman inancına sahip kişilere güvenmedikleri, yüzde 62’sinin
Müslümanların potansiyel tehlike arz ettiğine inandığı belirtildi. Deneklerin yaklaşık yüzde 39’u Müslüman bir akrabası olmasını, yüzde 28’i
Müslüman biriyle arkadaş olmayı ve yüzde 19’u Müslüman bir iş arkadaşını istemediklerini belirtti. (Kaynak: National Council for Combatting
Discrimination [NCCD], Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Konseyi)

