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Persbericht FRA 

Wenen, 8 november 2013 

 

Bestrijding van antisemitisme: gerichtere maatregelen 

nodig 

Vandaag presenteert het FRA de eerste vergelijkbare cijfers over 
ervaringen van Joodse mensen met antisemitische intimidatie, 

discriminatie en haatmisdrijven in de EU. Op 8 november, aan de 
vooravond van de herdenking van de anti-joodse pogroms die 75 jaar 

geleden plaatsvonden, moet erkend worden dat antisemitisme nog altijd 
wijdverbreid is, ondanks de voortdurende inspanningen van de lidstaten 
om dit verschijnsel te bestrijden. Dit verslag bestrijkt antwoorden van 

5 847 Joodse mensen in de acht landen waarin naar schatting 90 % van 
de Joodse bevolking in de EU woont. Het zal dan ook een essentieel 

hulpmiddel zijn voor besluitvormers en gemeenschappen in de EU bij 
het ontwikkelen van gerichte juridische en beleidsmaatregelen.  
 

“Antisemitisme is een verontrustend voorbeeld van hoe hardnekkig vooroordelen 
door de eeuwen heen kunnen voortbestaan. Het hoort niet thuis in onze huidige 

samenleving. Het is met name zorgwekkend dat het internet, dat een instrument 
voor communicatie en dialoog zou moeten zijn, wordt als een instrument voor 
antisemitische intimidatie gebruikt” aldus Morten Kjaerum, directeur van het 

FRA. “Hoewel veel regeringen in de EU zich grote inspanningen hebben getroost 
om antisemitisme te bestrijden, zijn er gerichtere maatregelen nodig.” 

 
Voornaamste bevindingen: 

 66 % van de respondenten beschouwt antisemitisme als een groot 
probleem in hun land, en 76 % gaf aan dat de situatie de afgelopen 
vijf jaar was verergerd. 

 21 % van alle respondenten heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de 
enquête te maken gehad met een antisemitisch incident of incidenten 

waarin sprake van verbale belediging, intimidatie of een fysieke 
aanval was. 2 % van de respondenten was is het voorgaande jaar 
slachtoffer geweest van een antisemitische fysieke aanval. 

 Onderrapportage: 76 % van de slachtoffers van antisemitische 
intimidatie deed geen aangifte van het ernstigste incident bij de politie of 

een andere organisatie.  
 Onderregistratie: Doordat de mechanismen voor gegevensverzameling 

in veel EU-lidstaten beperkt zijn, worden te weinig antisemitische 

aanvallen geregistreerd.  
 In de landen waar de enquête is gehouden, wordt antisemitisme gezien 

als het op drie na dringendste maatschappelijke of politieke 
probleem(zie tabel 1 in het verslag). 

 Driekwart van de respondenten vindt online antisemitisme een 

probleem (zie onderstaande tabel). 
 

Beoordeling van antisemitische uitingen per land (% respondenten dat aangaf 
dat een bepaalde vorm van antisemitisme ‘een zeer groot probleem’ of ‘een 
tamelijk groot probleem’ in het land is) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
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BE DE FR HU IT LV SE UK 

Gemiddelde 

van 8 

landen (%) 

Antisemitisme op internet 85 67 85 86 87 52 68 64 75 

Antisemitisme in de media 70 40 71 73 59 37 54 52 59 

Uitingen van vijandigheid tegen 

Joden op straat of andere 

openbare plaatsen 74 48 84 72 30 16 51 35 54 

Schending van Joodse 

begraafplaatsen 42 46 74 79 41 56 34 35 50 

Antisemitische graffiti 52 30 69 69 61 21 29 26 45 

Vandalisme gericht op Joodse 

gebouwen en instellingen 54 33 78 52 43 23 30 31 45 

Antisemitisme in de politiek 51 30 50 84 36 35 41 34 44 

 
Uit de enquête kwamen ook aanzienlijke verschillen tussen landen naar 
voren. Deze weerspiegelen in veel gevallen de verschillende 

geschiedenis en tradities van deze landen, alsmede immigratiepatronen 
in de afgelopen decennia. Enkele voorbeelden:  

 In het Verenigd Koninkrijk zei 9 % van de respondenten dat ze vaak de 
bewering “Joden zijn verantwoordelijk voor de huidige economische crisis” 

hadden gehoord. In Hongarije was dit percentage 59 %. 
  In Letland gaf slechts 8 % van de respondenten aan dat het Israëlisch-

Arabische conflict van grote invloed was op hun gevoel van veiligheid. In 

Duitsland was dit percentage 28 % en in Frankrijk zelfs 73 %.  
 

Naar aanleiding van de bevindingen van de enquête heeft het FRA een 
aantal suggesties voor besluitvormers geformuleerd, zoals: 

 De EU-lidstaten moeten de ervaringen van Joodse mensen van 

schendingen van de grondrechten effectief en uitvoerig registreren. 
 Publieke figuren moeten in het openbaar afstand nemen van 

antisemitische beweringen. 
 De EU en haar lidstaten moeten dringend zoeken naar effectieve manieren 

om het groeiende verschijnsel van online antisemitisme te bestrijden. 

Daarbij kan gedacht worden aan het verkennen van de mogelijkheid 
speciale politie-eenheden in het leven te roepen om haatmisdrijven op 

internet te visualiseren en te onderzoeken. Daarnaast zou moeten worden 
aangemoedigd dat mensen aangifte bij de politie doen van antisemitische 
webcontent. 

 
Achtergrond: haatmisdrijven 

Antisemitische aanvallen zijn een vorm van haatmisdrijven. Dit enquêteverslag 
wordt gelijktijdig gepubliceerd met het jaarlijkse overzicht van antisemitisme 
van het FRA, waarin statistische gegevens die verzameld zijn door overheids- en 

niet-overheidsinstanties worden samengevoegd. Samen vormen beide verslagen 
een aanvulling op de aanzienlijke hoeveelheid documentatie over haatmisdrijven 

die het FRA heeft opgebouwd. Deze documentatie omvat onder meer de 
ervaringen van groepen zoals lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transseksuelen, Roma en andere etnische minderheden. De jaarlijkse 

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
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Conferentie over de grondrechten van het FRA, die op 12-13 november 2013 in 
Vilnius wordt gehouden, zal haatmisdrijven als hoofdthema hebben.  

 
Onderstaande verslagen, de online visualisering van gegevens (waar de 

resultaten per land worden getoond), het persmemorandum, de vraagbaak over 

de toegepaste methodologie, video’s en citaten van slachtoffers zijn te vinden in 

het online-perspakket. 

 Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States: 
Experiences and Perceptions of Antisemitism  

 Antisemitism: Summary overview of the situation in the EU 2002–2012 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Opmerkingen voor de redactie 

 5 847 Joodse mensen in de leeftijd van 16 jaar en ouder hebben aan de 
enquête deelgenomen. De resultaten bestrijken acht lidstaten waarin naar 

schatting 90 % van de Joodse bevolking in de EU woont. 
 De enquête is online uitgevoerd in overeenstemming met aanbevelingen 

van deskundigen.  
 Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft de 

opdracht om de EU en nationale besluitvormers wetenschappelijk 

onderbouwd advies te verstrekken en zodoende bij te dragen aan beter 

geïnformeerde en doelgerichte debatten en beleidsontwikkeling inzake 

grondrechten. 

 

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

