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Juutalaisvastaisuus varjostaa sitkeästi EU:ta 

Juutalaisvastainen vihapuhe, häirintä ja pelko juutalaiseksi tunnistamisesta ovat 

arkipäivää juutalaisille EU:ssa. Tilanne näyttää vieläpä pahenevan, todetaan 

Euroopan unionin perusoikeusviraston tekemässä laajassa juutalaisia koskevassa 

tutkimuksessa, joka on jatkoa viraston aiemmin tekemälle tutkimuksella ja suurin 

laatuaan koko maailmassa. 

”Vuosikymmeniä juutalaisten kansanmurhan jälkeen juutalaisvastaisuuden määrä EU:ssa 

on edelleen järkyttävä ja kasvussa”, FRA:n johtaja Michael O’Flaherty toteaa. 

”Jäsenvaltioiden on pantava tämä merkille ja lisättävä ponnistuksiaan juutalaisvastaisuuden 

ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Juutalaisilla on oikeus elää vapaina ilman vihaa ja ilman 

pelkoa omasta turvallisuudestaan.” 

Tutkimuksen tulokset esitetään FRA:n raportissa ”Experiences and perceptions of 

antisemitism - Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU” 

[Juutalaisvastaisuutta koskevat kokemukset ja havainnot – toinen kyselytutkimus 

juutalaisten syrjinnästä ja heihin kohdistuvista viharikoksista EU:ssa]. 

Tulokset viittaavat juutalaisvastaisuuden määrän olevan kasvussa. Noin 90 prosenttia 

vastanneista on sitä mieltä, että juutalaisvastaisuus on lisääntymässä heidän 

kotimaassaan. Noin 90 prosenttia on lisäksi sitä mieltä, että juutalaisvastaisuus on erityisen 

ongelmallista internetissä, ja noin 70 prosenttia sanoo sen olevan yleistä julkisilla paikoilla, 

mediassa ja politiikassa. 

Lähes 30 prosenttia on kokenut häirintää – erityisesti he, jotka ovat tunnistettavasti 

juutalaisia. 

Juutalaisvastaisuus vaikuttaa olevan juurtunut niin syvälle yhteiskuntaan, että 

säännöllisestä häirinnästä on tullut osa juutalaisten jokapäiväistä elämää. Lähes 

80 prosenttia vastaajista ei ilmoita vakavista tapauksista poliisille tai muulle viranomaiselle. 

Tämä johtuu usein siitä, että heidän mielestään mikään ei muutu. 

Yli kolmannes välttää osallistumasta juutalaisten tapahtumiin tai käymästä juutalaisten 

paikoissa, sillä he pelkäävät turvallisuutensa puolesta ja tuntevat olonsa turvattomiksi. 

Saman verran vastaajista on harkinnut jopa muuttoa toiseen maahan. 

Tulokset korostavat jäsenvaltioiden tarvetta ryhtyä toimiin kiireellisesti ja välittömästi. 

Toimissaan niiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä useiden sidosryhmien, erityisesti 

juutalaisyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen, kanssa, jotta niillä on käytössään entistä 

tehokkaampia toimenpiteitä juutalaisvastaisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

Tällaisia ovat muun muassa juutalaisten kansanmurhaa koskevien valistus- ja tietoisuuden 

lisäämistoimien vahvistaminen, juutalaisyhteisöjen ja juutalaisille tärkeiden paikkojen 

turvallisuuden ylläpitäminen ja juutalaisiin kohdistuvien viharikosten säännöllinen seuranta. 

Säännöllisesti toistettavilla uhritutkimuksilla voidaan arvioida lainsäädännön ja 

menettelytapojen tehokkuutta. 

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi saatettava uhrien suojelemista ja rasismin torjumista koskevat 

EU:n säädökset täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. 

Tällä varmistettaisiin, että uhrit saavat tarvitsemaansa tukea ja että rikoksentekijöille 

määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä 

puolestaan rohkaisisi uhreja ja todistajia puhumaan ja ilmoittamaan tapauksista. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
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Tulokset kattavat 12 jäsenvaltiota, joissa asuu yli 96 prosenttia EU:n arvioidusta 

juutalaisväestöstä. Internetissä vuoden 2018 touko-kesäkuun aikana toteutettuun 

tutkimukseen osallistui yli 16 000 vähintään 16-vuotiasta juutalaista. Tutkimus perustuu 

vuonna 2013 julkaistuihin ensimmäisen tutkimuksen tuloksiin ja näkemyksiin. 

Katso lisätietoja tuloksista ja menetelmää koskevista kysymyksistä ja 

vastauksista tai ota yhteyttä: media@fra.europa.eu tai puh. +43 1 580 30 642 

Tietoa toimittajille Tämä raportti julkaistaan CNN:n julkaiseman oman kyselytutkimuksen 

jälkeen. Siinä korostettiin, että ”juutalaisvastaiset stereotypiat ovat täysissä voimissaan 

Euroopassa, vaikka juutalaisten kansanmurhan muisto alkaa haalistua”. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/findings-q-and-a
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/methodology-q-and-a
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/methodology-q-and-a
mailto:media@fra.europa.eu
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/

