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Wobec pogorszenia nastrojów społecznych należy bardziej zdecydowanie 

zwalczać nienawiść i nietolerancję 

 

Z badania wykonanego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 

wynika, że rasizm i ksenofobia są obecnie powszechnym problemem w Europie. 

Jako że wzrasta poparcie dla  ksenofobicznych i antyimigranckich praktyk, FRA w 

specjalnym dokumencie przygotowanym na pierwsze roczne sympozjum na temat 

praw podstawowych (organizowane przez Komisję Europejską) wzywa do 

prowadzania ukierunkowanych działań informacyjnych, lepszego gromadzenia 

danych i skuteczniejszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar. Stały brak 

danych ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonego przez Agencję rocznego 

przeglądu danych na temat antysemityzmu w UE, który jest również publikowany 

w dniu dzisiejszym. 

 

– Ataki, które miały miejsce we Francji, w Danii i w innych częściach UE są elementami 

klimatu nienawiści, której musimy przeciwdziałać wszelkimi dostępnymi nam środkami – 

stwierdził Constantinos Manolopoulos, p. o. dyrektora FRA. – Choć w UE jest wiele 

pozytywnych inicjatyw, w obecnej sytuacji to nie wystarczy. UE i jej państwa członkowskie 

muszą podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania służące przeciwdziałaniu skrajnemu, 

ksenofobicznemu i antysemickiemu dyskursowi i przestępstwom. 

 

W swoim rocznym przeglądzie danych dotyczących antysemityzmu w UE FRA podkreśla, że 

brakuje obecnie wiarygodnych i porównywalnych danych liczbowych, które są niezbędne do 

skutecznego radzenia sobie z tym zjawiskiem. Nie tylko ofiary i świadkowie muszą być 

zachęcani do zgłaszania antysemickich zajść, ale również władze muszą dysponować 

odpowiednimi systemami do ich rejestrowania. Grupa robocza ds. zwalczania przestępstw z 

nienawiści utworzona przez FRA w 2014 r. współpracuje ze wszystkimi 28 państwami 

członkowskimi UE w celu usprawnienia rejestrowania i zachęcenia do zgłaszania wszelkiego 

rodzaju przestępstw z nienawiści, w tym zdarzeń antysemickich. Dąży ona również do 

zacieśnienia współpracy między rządem, organami ścigania, prokuraturami oraz 

organizacjami pozarządowymi, podkreślając jednocześnie istotne znaczenie szkoleń dla 

policji oraz innych właściwych urzędów i służb publicznych. 

 

Istniejące dane pokazują, że antysemityzm pozostaje poważnym problemem w UE i 

wymaga stanowczej i ukierunkowanej reakcji politycznej. Takie działania nie tylko ochronią 

społeczności żydowskie, ale będą również wyraźnym sygnałem, że prawa podstawowe 

wszystkich osób żyjących w UE są traktowane poważnie i podlegają ochronie. 

 

W przeddzień pierwszego rocznego sympozjum na temat praw podstawowych 

organizowanego przez Komisję Europejską, FRA publikuje również osobny dokument. 

Omówiono w nim, jak retoryka polityczna na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim 

prowadzi obecnie do nasilenia się agresywnego tonu debaty; ton taki rozbrzmiewa 

następnie w internecie, w prasie i mediach społecznościowych, stwarzając poczucie braku 

bezpieczeństwa i strachu wśród członków mniejszości etnicznych i religijnych w UE. W 

opracowaniu „Promoting respect and diversity –Combating intolerance and hate” 

[Promowanie szacunku i różnorodności – Zwalczanie nietolerancji i nienawiści], 

przygotowanym na sympozjum, FRA wzywa do podjęcia większego wysiłku na rzecz uznania 

etnicznej, językowej, kulturowej i religijnej różnorodności w naszych społeczeństwach oraz 

wykorzystania jej do wzmocnienia spójności społecznej i pobudzania wzrostu 

gospodarczego. 

 

Dwie wspomniane publikacje są częścią badań FRA nad rasizmem, ksenofobią i pochodnymi 

formami nietolerancji. Sprawozdanie i dokument można pobrać tutaj: 

„Antisemitism: Overview of data available in the European Union” [Antysemityzm: Przegląd 

danych dostępnych w Unii Europejskiej] 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf


 

 

 

„Promoting respect and diversity – Combating intolerance” [Promowanie szacunku i 

różnorodności – Zwalczanie nietolerancji] 

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Uwagi do redaktorów 

 Roczny przegląd dostępnych w UE danych dotyczących antysemityzmu jest 

sporządzany od 2004 r. 

 FRA jest uprawniona do udzielania opartych na danych naukowych porad decydentom 

na poziomie UE i na poziomie krajowym, tym samym przyczyniając się do bardziej 

świadomych i ukierunkowanych debat i polityk w zakresie praw podstawowych. 

 W dniach 1-2 października 2015 r. Komisja Europejska organizuje swoje pierwsze 

roczne sympozjum na temat praw podstawowych. Więcej informacji znajduje się na 

stronie internetowej poświęconej sympozjum: 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-

2015/index_en.htm 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
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