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Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň 8. novembra 2013 

 

 

Boj proti antisemitizmu: potreba cielenejších opatrení 

Agentúra FRA dnes predkladá prvé komparatívne údaje o skúsenostiach 
Židov s antisemitským prenasledovaním, diskrimináciou a trestnými 
činmi z nenávisti v EÚ. Dňa 8. novembra, v predvečer výročia 

protižidovských pogromov, ktoré sa odohrali pred 75 rokmi, musíme 
priznať, že aj keď členské štáty vynakladajú neustále úsilie na boj proti 

antisemitizmu, tento jav je ešte stále veľmi rozšírený. Táto správa, 
ktorá zahŕňa výpovede 5 847 Židov z ôsmich krajín, v ktorých žije okolo 
90 % odhadovanej židovskej populácie v EÚ, sa preto stane dôležitým 

nástrojom pre rozhodovacích činiteľov v EÚ a komunitné skupiny pri 
vypracúvaní cielených právnych a politických opatrení.  

 
„Antisemitizmus je znepokojujúcim príkladom toho, ako predsudky dokážu 
pretrvávať celé stáročia a nemá miesto v našej dnešnej spoločnosti. Obzvlášť 

znepokojujúce je, keď vidíme, že internet, ktorý by mal byť nástrojom 
komunikácie a dialógu, sa využíva ako nástroj antisemitského prenasledovania“, 

povedal riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum. „Aj keď viaceré vlády v EÚ 
vyvíjajú značné úsilie na boj proti antisemitizmu, potrebné sú cielenejšie 
opatrenia.“ 

 
Hlavné zistenia: 

 66 % respondentov považuje antisemitizmus za hlavný problém v ich 
krajinách, pričom 76 % uviedlo, že situácia sa stala ešte 
naliehavejšou v priebehu posledných piatich rokov. 

 21 % všetkých respondentov má skúsenosti s antisemitským 
incidentom alebo incidentmi zahŕňajúcimi slovné urážky, 

prenasledovanie alebo fyzický útok v priebehu 12 mesiacov 
predchádzajúcim prieskumu. 2 % respondentov sa stalo obeťou 
antisemitského fyzického útoku v priebehu predchádzajúceho roku. 

 Nedostatočné hlásenia: 76 % obetí antisemitského prenasledovania 
nenahlásilo najvážnejší incident polícii alebo inej organizácii.  

 Nedostatočné záznamy: obmedzené mechanizmy zhromažďovania 
údajov v mnohých členských štátoch EÚ sú príčinou nedostatočného 
zaznamenávania antisemitských útokov. 

 Antisemitizmus je považovaný za štvrtý najnaliehavejší spoločenský 
alebo politický problém v rámci krajín (pozri tabuľku 1 v správe). 

 Tri štvrtiny respondentov považuje online antisemitizmus za 
problém (pozri tabuľku nižšie). 

 
 

 
Posúdenie prejavov antisemitizmu podľa krajiny (% respondentov, ktorí uviedli, 
že daná forma antisemitizmu v danej krajine je „veľmi veľký problém“ alebo 

„dosť veľký problém“) 
 

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 

Priemer 

8 krajín 

(%) 

Antisemitizmus na internete 85 67 85 86 87 52 68 64 75 

Antisemitizmus v médiách 70 40 71 73 59 37 54 52 59 

Nepriateľské prejavy voči Židom 

na ulici alebo iných verejných 

miestach 74 48 84 72 30 16 51 35 54 

Znesväcovanie židovských 

cintorínov 42 46 74 79 41 56 34 35 50 

Antisemitské graffiti 52 30 69 69 61 21 29 26 45 

Vandalizmus páchaný na 

židovských budovách a 

inštitúciách 54 33 78 52 43 23 30 31 45 

Antisemitizmus v politickom 

živote 51 30 50 84 36 35 41 34 44 

 

Z prieskumu vyplynuli aj výrazné rozdiely medzi krajinami, ktoré 
obvykle poukazujú na ich odlišnú históriu a tradície, a tiež štruktúra 
prisťahovalectva v posledných desaťročiach. Napríklad:  

 V Spojenom kráľovstve 9 % respondentov uviedlo, že často počuli 
vyhlásenie, že „Židia sú zodpovední za súčasnú hospodársku krízu“, 

pričom v Maďarsku to bolo až 59 %.  
 Z prieskumu vyplynulo, že v Lotyšsku len 8 % respondentov uviedlo, že 

izraelsko-arabský konflikt má veľký vplyv na to, ako bezpečne sa cítia, v 

prípade Nemecka tento údaj stúpol na 28 % a vo Francúzsku až na 73 %. 
 

V reakcii na zistenia prieskumu agentúra FRA formulovala viaceré 
odporúčania pre činiteľov s rozhodovacou právomocou, vrátane: 

 Potrebné je, aby členské štáty EÚ efektívne a detailne zaznamenávali 

skúsenosti príslušníkov židovského národa s porušovaním základných 
práv. 

 Verejné osoby by mali verejne odsúdiť antisemitské vyhlásenia. 
 EÚ a jej členské štáty musia urýchlene nájsť účinné spôsoby na boj proti 

narastajúcemu fenoménu online antisemitizmu, napríklad preverením 

možnosti zriadiť špecializované policajné jednotky, ktoré monitorujú a 
vyšetrujú trestné činy z nenávisti na internete, ako aj podporovaním 

nahlasovania webových stránok s antisemitským obsahom polícii. 
 
Základné informácie: trestné činy z nenávisti 

Antisemitské útoky sú formou trestných činov z nenávisti. Dnešná správa 
o prieskume sa uverejňuje spolu s každoročným prehľadom o antisemitizme 

agentúry FRA, v ktorom sú sústredené štatistické údaje o antisemitských 
incidentoch zhromaždené vládnymi a mimovládnymi zdrojmi. Spoločne obidve 
tieto správy dopĺňajú významný súbor prác agentúry v oblasti trestných činoch z 

nenávisti. K tomu patria údaje o skúsenostiach takých skupín ako napr. lesby, 
gejovia, bisexuáli a transrodoví ľudia, Rómovia a iné etnické menšiny. Výročná 

konferencia agentúry FRA Konferencia o základných právach vo Vilniuse v dňoch 
12. – 13. novembra 2013 bude zameraná na trestné činy z nenávisti.  
 

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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Ďalej uvedené správy, online vizualizácia údajov (kde možno vidieť výsledky za 

každú krajinu), správu pre médiá, otázky a odpovede o metodológii, videá a 

počty obetí sa uvádzajú v online tlačovom balíku . 

 Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States: 

Experiences and Perceptions of Antisemitism (Diskriminácia a trestné činy 

proti Židom: skúsenosti a vnímanie antisemitizmu 

 Antisemitism: Summary overview of the situation in the EU 2001–2012 

(Antisemitizmus: Súhrnný prehľad o situácii v Európskej únii v období 
rokov 2001 – 2012) 

 

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom tejto 

adresy, resp. tel. čísla:  

media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámky pre redaktorov: 

 Na prieskume sa zúčastnilo 5 847 Židov vo veku 16 a viac rokov. Výsledky 
sa vzťahujú na osem členských štátov, v ktorých žije asi 90 % 

odhadovanej židovskej populácie v EÚ. 
 Prieskum sa uskutočnil online v súlade s odbornými odporúčaniami. 

 Poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je poskytovať 

odporúčania podložené dôkazmi rozhodovacím orgánom v EÚ a členských 

štátoch, čím prispieva k informovanejším a lepšie cieleným diskusiám a 

politikám v oblasti základných práv. 

 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/survey-jewish-people-experiences
mailto:media@fra.europa.eu

