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 FRAהודעה לעיתונות מטעם 
 3102בנובמבר  8וינה, 

 

 

 קדים יותראמצעים ממּו נדרשיםמאבק באנטישמיות: ה

ההשוואה הראשונים בנוגע -( מציגה היום את הנתונים בניFRAהסוכנות לזכויות יסוד של האיחוד האירופי )
בנובמבר, ערב יום  8-להתנסויות בהטרדה, באפליה ובפשעי שנאה ממניעים אנטישמיים באיחוד האירופי. ב

שבמדינות החברות  שעל אף בעובדהשנה, יש צורך להכיר  57השנה לפוגרומים נגד יהודים שהתרחשו לפני 
מתבססות על , התופעה עדיין רווחת. דוח זה, שלהיאבק באנטישמיות ממושכיםאמצים מ נעשיםבאיחוד האירופי 

-שמונה המדינות שבהן חיים, על פי ההערכה, כמ משיבים המזהים עצמם כיהודים 7,8,5-התשובות שהתקבלו מ
לטות עזר בעל חשיבות עליונה עבור מקבלי ההח-מהאוכלוסיה היהודית באיחוד האירופי, ישמש לפיכך כלי 09%

 ת באיחוד האירופי בבואם לפתח מדיניות ואמצעים משפטיים ממוקדים.וועבור קהיל
 

"אנטישמיות מהווה דוגמה מטרידה לאופן שבו דעה קדומה יכולה להמשיך ולהתקיים במשך מאות שנים, ואין לה 
ולקיום דיאלוג, להוות כלי לתקשורת מקום בחברה של ימינו. מצער במיוחד לראות שרשת האינטרנט, שאמורה 

שממשלות רבות  אף על פי. "FRA-ה מנוצלת כמכשיר להטרדה ממניעים אנטישמיים" אומר מורטן קג'ארום, מנהל
 מאמצים גדולים להיאבק באנטישמיות, יש צורך לנקוט אמצעים ממוקדים יותר".ועושות באיחוד האירופי עשו 

 
 ממצאים עיקריים:

  מבין המשיבים  56%בארצותיהם, ואילו  מהווה בעיה גדולההאנטישמיות מבין המשיבים,  66%לדעת
 במהלך חמש השנים האחרונות.שהמצב החמיר אמרו 

 12%  התנסו בתקרית או בתקריות שהיו כרוכות בעלבון מילולי, בהטרדה או בתקיפה מבין כל המשיבים
מהמשיבים נפלו קורבן לתקיפה גופנית ממניעים  3%החודשים שקדמו לסקר.  03במהלך  גופנית

 אנטישמיים במהלך השנה הקודמת.

 מבין מי שנפלו קורבן להטרדה על רקע אנטישמי לא דיווחו למשטרה או לארגון אחר  57%: חסר-דיווח
 כלשהו על התקרית החמורה ביותר שבה היו מעורבים.

 מנגנונים לאיסוף נתונים ברבות מהמדינות החברות באיחוד האירופי גורם לכך מיעוט ה חסר:-תיעוד
 מתועדות במידה מספקת.-שמתקפות על רקע אנטישמי נותרות בלתי

  בארצות שבהן נערך הסקר,  לסוגיה החברתית או הפוליטית הרביעית בדחיפּותהאנטישמיות נחשבת
 (. דוחב 1)ראה טבלה 

 מהווה בעיה )ראה טבלה להן(. מקוונת אנטישמיותסבורים ש שלושה רבעים מהמשיבים 

 
 

אנטישמיות שהוא מהווה 'בעיה הערכה של גילויי אנטישמיות לפי ארצות )% המשיבים שאמרו לגבי דפוס נתון של 
 גדולה מאוד' או 'בעיה גדולה למדי' בארצם(

 

 
 שבדיה לטביה איטליה הונגריה צרפת דנמרק בלגיה

הממלכה 
 המאוחדת

ממוצע 
 8של 

הארצות 
)%( 

 75 64 68 52 87 86 85 67 85 אנטישמיות באינטרנט

 59 52 54 37 59 73 71 40 70 אנטישמיות באמצעי התקשורת
גילויים של עוינות כלפי יהודים ברחוב 

 54 35 51 16 30 72 84 48 74 או במקומות ציבוריים אחרים

 50 35 34 56 41 79 74 46 42 חילול בתי קברות יהודיים

 45 26 29 21 61 69 69 30 52 כתובות גרפיטי אנטישמיות
מעשי ונדליזם כלפי בניינים ומוסדות 

 45 31 30 23 43 52 78 33 54 יהודיים

 44 34 41 35 36 84 50 30 51 אנטישמיות בחיים הפוליטיים

 
הסקר הצביע גם על הבדלים משמעותיים בין הארצות, הנובעים לעתים קרובות מההיסטוריה ומהמסורות 

 . למשל:השונות המקובלות בהן, כמו גם מדפוסי ההגירה בעשורים האחרונים

  ,לעתים קרובות את האמירה "יהודים אחראים למשבר מהמשיבים אמרו ששמעו  9%בממלכה המאוחדת
 .79%-הכלכלי הנוכחי", בעוד שבהונגריה שיעור זה עלה ל

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
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  השפיע במידה  ערבי-סכסוך הישראליהמהמשיבים לסקר אמרו ש 8%מהסקר עולה שבעוד שבלטביה רק
 בצרפת. 52%בגרמניה, וטיפס עד כדי  38%-רבה על תחושת הביטחון שלהם, שיעור זה עלה ל

 

( מספר הצעות עבור מקבלי FRAלזכויות יסוד של האיחוד האירופי )במענה לממצאי הסקר, ניסחה הסוכנות 
 ההחלטות, וביניהן:

  את ההתנסויות של יהודים בהפרות  באופן אפקטיבי ומקיףעל המדינות החברות באיחוד האירופי לתעד
 של זכויות יסוד.

  אנטישמיות.על אנשי ציבור לגנות בפומבי אמירות 

  על האיחוד האירופי והמדינות החברות בו לפעול בדחיפות למציאת דרכים אפקטיביות למאבק בתופעה
ההולכת ומתעצמת של אנטישמיות מקוונת, למשל על ידי בחינת האפשרות להקים יחידות משטרה 

משטרה על תוכן שיעסקו בניטור ובחקירה של פשעי שנאה באינטרנט, וכן בעידוד מסירת דיווח למיוחדות 
 אנטישמי באינטרנט.

 
 : פשעי שנאהרקע

 סקירת האנטישמיותמתפרסם היום יחד עם  דוח הסקרמתקפות אנטישמיות הן אחת הצורות של פשעי שנאה. 
ממשלתיים אודות תקריות -, שמאגדת נתונים סטטיסטיים שנאספו ממקורות ממשלתיים וחוץFRA-השנתית של ה

יפה של הסוכנות בנושא פשעי שנאה. יחדיו, שני הדוחות מהווים השלמה לעבודת המחקר המק אנטישמיות.
מחקרים אלה כוללים נתונים על התנסויות של קבוצות אוכלוסייה שונות, כגון לסביות, הומוסקסואלים, 

, FRA-השנתית של ה ועידת זכויות היסודביסקסואלים וטרנסג'נדרים, צוענים ובני מיעוטים אתניים אחרים. 
 , תתמקד בפשעי שנאה. 3102בנובמבר  03-02-שתתכנס בווילנא ב

 
, המזכר את הדוחות שלהלן, מצגת הנתונים המקוונת )שבה ניתן לראות את ממצאי הסקר בכל אחת מהארצות(

או וציטוטים מדבריהם של מי שנפלו קורבן לאמצעי התקשורת, שאלות ותשובות בנושא מתודולוגיה, סרטוני וידי
 .חבילת המידע המקוונת לאמצעי התקשורת-לפשעי שנאה ניתן למצוא ב

  :התנסויות ותפישות של אנטישמיותאפליה ופשעי שנאה כלפי יהודים במדינות החברות באיחוד האירופי 

  3110-3103אנטישמיות: תמצית סקירה כללית של המצב באיחוד האירופי בשנים 

 

 למידע נוסף

media@fra.europa.eu  

 

פון: טל  

+43 1 580 30 642  

 
 הערות לעורכים

  ומעלה. הממצאים מתייחסים לשמונה מדינות החברות באיחוד,  07יהודים בגיל  7,8,5בסקר לקחו חלק
 .מהאוכלוסיה היהודית באיחוד האירופי 91%-על פי ההערכה, כשבהן חיים, 

 .הסקר נערך בצורה מקוונת, בהתאם להמלצות מומחים 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-eu-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/event/2013/fundamental-rights-conference-2013
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/survey-jewish-people-experiences
mailto:media@fra.europa.eu

