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FRA preses relīze 

Vīnē, 2013. gada 8. novembrī 

 

 

Antisemītisma apkarošanai vajadzīgi mērķtiecīgāki 

pasākumi 

Šodien Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) iepazīstina ar 
pirmajiem salīdzināmajiem datiem par ebreju tautības cilvēku pieredzi, 
sastopoties ar antisemītisku aizskaršanu, diskrimināciju un naida 

noziegumiem Eiropas Savienībā. Šodien, 8. novembrī, pirms 75 gadiem 
notikušo antisemītisko grautiņu gadskārtas priekšvakarā, jāatzīst, ka, 

neraugoties uz dalībvalstu neatlaidīgām pūlēm antisemītisma 
apkarošanā, šī parādība joprojām ir plaši izplatīta. Tāpēc šis ziņojums, 
kurā apkopotas atbildes, ko snieguši 5 847 ebreju tautības cilvēki 

astoņās valstīs, kurās dzīvo gandrīz 90 % no ES ebreju tautības 
iedzīvotāju aptuvenā kopskaita, ES lēmumu pieņēmējiem un sabiedrības 

grupām būs svarīgs informācijas avots, lai izstrādātu mērķorientētus 
juridiskus un politiskus pasākumus. 
 

“Antisemītisms ir satraucošs piemērs tam, kā aizspriedumi var pastāvēt 
gadsimtiem ilgi, bet šodienas sabiedrībā tam nav vietas. Jo īpaši satraucoši ir 

redzēt, ka internetu, kam būtu jābūt saziņas un dialoga instrumentam, izmanto 
kā antisemītiskās vajāšanas instrumentu,” sacīja FRA direktors Morten Kjaerum. 
“Lai gan daudzas ES valdības ir pielikušas lielas pūles antisemītisma apkarošanā, 

ir vajadzīgi pasākumi ar konkrētāku mērķi.” 
 

Galvenie konstatējumi: 
 no visiem respondentiem 66 % uzskata antisemītismu par galveno 

problēmu savās valstīs, bet 76 % pauda, ka pēdējos piecos gados 

situācija ir vēl vairāk saasinājusies; 
 no visiem respondentiem 21 % pirms pētījuma veikšanas 12 mēnēšu 

laikā pirms pētījuma bija pieredzējis antisemītisku incidentu vai 
incidentus, kas saistīti ar mutisku aizskaršanu, vajāšanu vai 

fizisku uzbrukumu; 2 % respondentu iepriekšējos gados bija cietuši no 
fiziska antisemītiska uzbrukuma; 

 nepietiekama ziņošana: 76 % no antisemītiskā vajāšanā cietušajiem 

nebija ziņojuši policijai vai jebkurai citai organizācijai par vissmagāko 
incidentu; 

 nepietiekama reģistrēšana: ierobežotie datu vākšanas mehānismi 
daudzās ES dalībvalstīs nozīmē, ka antisemītiskos uzbrukumus reģistrē 
nepietiekami; 

 antisemītismu visās apsekotajās valstīs uzskata par ceturto 
visneatliekamāko sociālo vai politisko jautājumu (sk. 1 tabulu 

ziņojumā); 
 trīs ceturtdaļas respondentu uzskata tiešsaistes antisemītismu par 

problēmu (sk. turpmāk sniegto tabulu). 

 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
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Antisemītisma izpausmju novērtējums pa valstīm (% respondentu, kuri pauda, 
ka konkrētais antisemītisma veids valstī ir “ļoti liela problēma” vai “samērā liela 

problēma”) 
 

 

BE DE FR HU IT LV SE UK 

Vidējais 

rādītājs 

8 valstīs 

(%) 

Antisemītisms internetā 85 67 85 86 87 52 68 64 75 

Antisemītisms plašsaziņas 

līdzekļos 70 40 71 73 59 37 54 52 59 

Naidīguma paušana pret 

ebrejiem uz ielas vai citās 

sabiedriskās vietās 74 48 84 72 30 16 51 35 54 

Ebreju kapsētu apgānīšana 42 46 74 79 41 56 34 35 50 

Antisemītiski grafiti 52 30 69 69 61 21 29 26 45 

Ebreju ēku un iestāžu 

vandālisms 54 33 78 52 43 23 30 31 45 

Antisemītisms politiskajā dzīvē 51 30 50 84 36 35 41 34 44 

 

Pētījums arī parādīja, ka starp valstīm pastāv būtiskas atšķirības, kas 
bieži atspoguļo to atšķirīgo vēsturi un tradīcijas, kā arī imigrācijas 
modeļus pēdējās desmitgadēs. Piemēram: 

 Apvienotajā Karalistē 9 % respondentu pauda, ka bieži ir dzirdējuši 
paziņojumu “Ebreji ir atbildīgi par pašreizējo ekonomisko krīzi”, bet 

Ungārijā to pašu norādīja 59 % respondentu; 
 pētījumā konstatēja, ka Latvijā tikai 8 % pētījuma respondentu uzskata, 

ka izraēliešu un arābu konflikts ir ļoti ietekmējis viņu drošības sajūtu, 

savukārt Vācijā šādi atbildēja 28 % respondentu, bet Francijā — 73 % 
respondentu. 

 
Reaģējot uz pētījuma konstatējumiem, FRA ir noformulējusi vairākus 
ieteikumus lēmējpersonām, tostarp: 

 ES dalībvalstīm ir efektīvi un visaptveroši jāreģistrē ebreju tautības 
cilvēku piedzīvotie pamattiesību pārkāpumi; 

 sabiedriskajiem darbiniekiem būtu publiski jānosoda antisemītiski 
izteicieni; 

 ES un tās dalībvalstīm steidzami jāstrādā pie tā, lai atrastu efektīvus 

veidus, kā apkarot pieaugošo tiešsaistes antisemītisma parādību, 
piemēram, izpētot iespēju izveidot specializētas policijas vienības, kas 

uzraudzītu un izmeklētu naida noziegumus internetā, kā arī mudinot 
policijai ziņot par antisemītisku tīmekļa saturu. 

 

Pamatojums: naida noziegumi 
Antisemītiski uzbrukumi ir viens no naida noziegumu veidiem. Šodienas pētījuma 

ziņojums ir publicēts kopā ar FRA ikgadējo antisemītisma pārskatu, kurā 
apkopoti statistikas dati par antisemītiskiem incidentiem no valstiskiem un 

nevalstiskiem avotiem. Abi šie ziņojumi kopā lieliski papildina aģentūras 
ievērojamo darbu pie naida noziegumiem. Tajos ir dati par dažādu grupu 
pieredzi, piemēram, lezbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu, romu tautības 

cilvēku un citu etnisko minoritāšu pieredzi. FRA ikgadējā Pamattiesību 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
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
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konference, kas 2013. gada 12.–13. novembrī norisināsies Viļņā, būs veltīta 
naida noziegumiem. 

 
Turpmāk minētos ziņojumus, tiešsaistes datu vizualizāciju (kur var redzēt 

rezultātus attiecībā uz katru valsti), plašsaziņas līdzekļu dienesta rakstu, 

metodoloģiju J&A, videomateriālus un citātus no cietušo atbildēm var atrast 

preses paketē tiešsaistē. 

 Diskriminācija un naida noziegumi pret ebrejiem ES dalībvalstīs: 

antisemītisma pieredze un uztvere (Discrimination and Hate Crime against 

Jews in EU Member States: Experiences and Perceptions of Antisemitism) 

 Antisemītisms: Kopsavilkums par situāciju Eiropas Savienībā laikposmā no 
2001. gada līdz 2011. gadam (Antisemitism: Summary overview of the 

situation in the EU 2001–2012) 
 

Kontaktinformācija sīkākas informācijas saņemšanai 

media@fra.europa.eu 

Tālr. +43 1 580 30 642 

 

Piezīmes redaktoriem 

 Pētījumā piedalījās 5 847 ebreju tautības cilvēki vecumā no 16 gadiem. 
Rezultāti aptver astoņas dalībvalstis, kurās dzīvo aptuveni 90 % no lēstās 

ebreju populācijas ES. 
 Pētījumu veica tiešsaistē saskaņā ar ekspertu ieteikumiem. 

 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir pilnvarota sniegt ar 

pierādījumiem pamatotus padomus ES un dalībvalstu lēmumu 

pieņēmējiem, tādējādi veicinot labāku informētību un mērķtiecību debatēs 

un politikā par pamattiesību jautājumiem, kā arī attiecīgās politikas 

veidošanā. 

 

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

