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FRA:s undersökning om diskriminering och hatbrott mot
judar i EU:s medlemsstater
Detta är en kortfattad resumé av några av slutsatserna. De viktigaste
slutsatserna
med
relevanta
diagram
och
yttranden
finns
i
undersökningsrapporten.

1. Varför och hur genomfördes undersökningen?
Antisemitism är en gammal och djupt rotad fördom mot judar som fortfarande
lever kvar och kan leda till incidenter med våld, trakasserier och hatspråk.
Många av dessa incidenter anmäls aldrig. Endast 13 av EU:s 28 medlemsstater
samlar in officiella uppgifter om antisemitiska incidenter som har anmälts till
polisen eller som har behandlats i det straffrättsliga systemet.
FRA utformade denna undersökning för att för första gången kunna samla in
jämförbara uppgifter om antisemitiskt våld, trakasserier och hatspråk som ett
led i kampen mot antisemitism idag. Slutsatserna i undersökningen innehåller
en sammanställning av resultaten från åtta deltagande länder. I dessa länder
bor ungefär 90 procent av den beräknade judiska befolkningen i EU. Resultaten
är baserade på svaren från 5 847 självidentifierade judiska respondenter (16 år
eller äldre) som bor i en av åtta EU-medlemsstater, nämligen Belgien,
Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Sverige eller Storbritannien.
Landresultatet för Rumänien, ett av de länder där undersökningen
genomfördes, har inte tagits med i analysen av undersökningens resultat på
grund av urvalets storlek. Resultatet från Rumänien sammanfattas däremot i
bilagan till undersökningen.
FRA utformade undersökningen. Undersökningen genomfördes på webben i
september och oktober 2012 – på uppdrag av FRA som ett resultat av ett öppet
upphandlingsförfarande – av Ipsos MORI i partnerskap med Institute for Jewish
Policy Research i Storbritannien. Undersökningen fanns tillgänglig på
undersökningsländernas språk samt på hebreiska och ryska.
Sättet på vilket webbundersökningen genomfördes bestämdes i samråd med
experter på undersökningar riktade till den judiska befolkningen i Europa, med
anledning av ämnets känsliga karaktär. Webbmetoden gjorde det också möjligt
för alla intresserade självidentifierade judar i undersökningsländerna att delta
och dela med sig av sina erfarenheter. Det var dessutom en metod som lätt
kunde användas i alla utvalda länder på ett likvärdigt sätt.

2. Vilka frågor ställdes i undersökningen?
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Respondenterna fick svara på vilka åsikter och uppfattningar de hade om
antisemitiska tendenser och antisemitism som ett vardagsproblem.
Respondenterna fick också beskriva sina personliga erfarenheter av
antisemitiska incidenter, om de blivit vittne till antisemitiska incidenter och om
de oroar sig över att drabbas av antisemitiska angrepp (som kan påverka deras
personliga säkerhet, deras barns säkerhet eller säkerheten för andra
familjemedlemmar och vänner). Undersökningen innehåller även uppgifter om
huruvida de judiska respondenterna anser att antisemitiska handlingar mot den
judiska befolkningen, t.ex. vandalism mot judiska platser eller antisemitiska
budskap i etermedier eller på internet, är ett problem i deras hemländer.
Undersökningen samlade dessutom in sociodemografiska uppgifter, t.ex. om
respondenternas kön, ålder, utbildning, anställningsförhållande och inkomst.

3. Hur vanligt är det med antisemitism enligt respondenterna?
En majoritet av respondenterna (66 procent) anser att antisemitism är ett
problem i de EU-medlemsstater där undersökningen genomfördes. I genomsnitt
anser även tre av fyra respondenter (76 procent) att läget har blivit mer akut
och att antisemitismen har ökat i deras hemland under de senaste fem åren.
Totalt sett anser 75 procent av respondenterna att antisemitismen på internet
är ett problem.

4. Hur vanliga är antisemitiska hatbrott i EU?
En av fem respondenter (21 procent) hade personligen varit med om minst en
incident med antisemitiska verbala förolämpningar eller trakasserier och/eller
ett fysiskt angrepp under året före undersökningen. Respondenterna fick också
svara på frågor om incidenter som påverkade dem indirekt – genom att bli
vittne till hur andra judar t.ex. blev verbalt förolämpade, trakasserade eller
fysiskt angripna. De högsta nivåerna av antisemitiska incidenter som påverkade
respondenterna indirekt fanns i Ungern (43 procent), Belgien (35 procent) och
Frankrike (30 procent). Respondenterna fick också frågor om på vilket sätt de
trakasserier som de såg gick till. Förolämpande kommentarer – antingen direkta
eller på internet – var den mest spridda formen av trakasserier.
Förövaren bakom de allvarligaste incidenterna av antisemitiska trakasserier
beskrevs av respondenterna som någon som hyste extremistiska muslimska
åsikter (27 procent), vänsterpolitiska åsikter (22 procent) eller högerpolitiska
åsikter (19 procent).
Totalt sett hade 4 procent av respondenterna utsatts för fysiska angrepp eller
hot om våld året före undersökningen på grund av att de var judar.
Det framkom av undersökningen att 76 procent av respondenterna som under
de senaste fem åren hade trakasserats, 64 procent av de som utsatts för
fysiska angrepp eller hot om våld och 53 procent av de som drabbats av
vandalism av personlig egendom inte anmälde dessa incidenter till polisen eller
någon annan organisation – detta gäller även de länder som officiellt samlar in
sådana siffror. Liknande mönster kan ses i FRA:s arbete med andra grupper
(t.ex. hbt-personer, minoriteter och migranter).
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FRA:s uppgiftsinsamlingsarbete om antisemitism under de senaste åren visar
även att bara 13 EU-medlemsstater har officiella uppgifter och statistik om
antisemitiska incidenter. I de fall då det finns uppgifter är dessa inte jämförbara
eftersom de har samlats in med hjälp av olika definitioner och metoder. I
många EU-medlemsstater samlar dessutom judiska organisationer eller andra
icke-statliga organisationer inte systematiskt in uppgifter om antisemitiska
incidenter.
Facing facts! är ett gemensamt projekt vars huvudsyfte är att förbättra
övervakningen och dokumenteringen av hatbrott och incidenter i hela EU. Inom
ramen för projektet har man offentliggjort riktlinjer för övervakning av hatbrott.
Du hittar dem
här:
Guidelines-for-monitoring-of-hate-crimes-and-hatemotivated-incidents

5. Hur säker känner sig den judiska befolkningen?
Nästan hälften av alla respondenter (46 procent) oroar sig för att bli
förolämpade eller trakasserade på en offentlig plats, medan en tredjedel
(33 procent) oroar sig för att bli fysiskt angripna på grund av att de är judar.
Oron för att dessa angrepp ska ske mot familjemedlemmar eller personer de
känner väl är något större än oron för att man själv ska drabbas. 66 procent av
föräldrar eller far- eller morföräldrar till barn i skolåldern oroar sig för att
barnen ska drabbas av antisemitiska verbala förolämpningar eller trakasserier i
skolan eller på vägen dit, och 52 procent oroar sig för att barnen ska utsättas
för ett fysiskt antisemitiskt angrepp.

6. Hur vanlig är antisemitisk diskriminering i EU?
23 procent av alla respondenter berättade att de hade drabbats av någon form
av diskriminering på grund av sin religion eller etniska tillhörighet under de
senaste tolv månaderna. I alla länder sker den antisemitiska diskrimineringen
oftast på arbetet (11 procent), när man söker arbete (10 procent) eller i skolan
eller på annat utbildningsställe (8 procent).
De flesta av dem som kände sig diskriminerade på grund av att de var judar
anmälde inte den allvarligaste diskrimineringsincidenten till någon myndighet
eller organisation (82 procent). När de fick frågan varför de inte hade gjort det,
svarade 57 procent det inte hade gjort någon skillnad om de hade anmält.
Detta är en slutsats som liknar den i andra FRA-undersökningar.

7. Hur anser den judiska befolkningen att de behandlas av
samhället?
Omkring en femtedel (23 procent) sade att de ibland undviker att besöka
judiska evenemang eller platser därför att de inte känner sig trygga där eller på
väg dit på grund av att de är judar. Strax över en fjärdedel (27 procent)
undviker ibland lokala platser därför att de inte känner sig trygga där på grund
av att de är judar. Den högsta andelen finns i Belgien (42 procent), Ungern
(41 procent) och Frankrike (35 procent).
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En av tio respondenter (11 procent) har antingen flyttat eller övervägt att flytta
från sitt grannskap under de senaste fem åren på grund av oro för sin säkerhet
i egenskap av judar. Denna oro fick en tredjedel (29 procent) att någon gång
överväga att emigrera. Detta gällde särskilt för respondenter i Ungern,
Frankrike och Belgien (48 procent, 46 procent och 40 procent).
Förbud mot traditionella judiska sedvänjor skulle vara ett stort problem för
majoriteten av alla respondenter (76 procent betraktade ett förbud mot
omskärelse som ett problem och 58 procent sade samma sak om traditionell
slakt).

8. Vad kan man göra för att ta itu med antisemitismen?
•

För att se till att antisemitisk diskriminering och hatbrott behandlas på ett
systematiskt och samordnat sätt bör EU och dess medlemsstater se till
att åtgärderna för att bekämpa antisemitismen integreras i de nationella
strategierna och handlingsplanerna inom relevanta områden.

•

Medlemsstaterna bör se till att avsiktligt offentligt överseende med,
förnekelse av eller bagatellisering av folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsbrott är straffbart.

•

Politiker och opinionsbildare bör inte göra antisemitiska uttalanden, och
de bör tydligt ta avstånd från och fördöma sådana uttalanden när andra
gör dem.

•

Medlemsstaterna
uppmanas
att
stödja
fackföreningar
och
arbetsgivarorganisationer i deras ansträngningar att anta strategier för
mångfald och icke-diskriminering, däribland att anpassa judars behov på
sin arbetsplats – t.ex. genom flexibla semesterarrangemang, då detta är
möjligt.

•

Medlemsstaterna
bör
dessutom
underlätta
samarbetet
mellan
jämställdhetsorgan och judiska organisationer för att se till att judar som
kan drabbas av diskriminering informeras om sina rättigheter och de
möjligheter som finns till domstolsprövning.

•

EU och dess medlemsstater bör fastställa effektiva sätt och bra metoder
för att ta itu med de växande problemen med antisemitism på internet.
Medlemsstaterna bör undersöka möjligheten att inrätta specialiserade
polisenheter som övervakar och utreder hatbrott på internet, liksom
åtgärder för att uppmana användare att polisanmäla när de upptäcker
antisemitiskt innehåll.

•

För att ta itu med de för få anmälningarna finns det ett behov att
uppmuntra och hjälpa brottsoffren att göra polisanmälan. EU,
medlemsstaterna och de lokala myndigheterna bör starta eller öka
konkreta kunskapshöjande verksamheter för att stödja och hjälpa offer
för hatbrott och diskriminering att göra anmälan.

•

När brott har ett antisemitiskt motiv bör medlemsstaterna se till att detta
motiv dokumenteras på ett lämpligt sätt och beaktas vid utdömande av
straffpåföljd, inbegripet skärpta straff. Det behövs dessutom utbildning i
medlemsstaterna för att se till att incidenter dokumenteras systematiskt.
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Metoder som t.ex. ”anmälan av tredje part”, där t.ex. icke-statliga
organisationer anmäler på brottsoffrens vägnar, kan också övervägas.

9. Annat relaterat FRA-arbete
FRA har arbetat med antisemitism sedan 2007:
•
•
•

•
•

Årliga uppdateringar om antisemitism Antisemitism - Summary overview
of the situation in the EU 2002-2012 (november 2013) (senaste
versionen)
Educators’ Toolkit on the Holocaust and Human Rights (november 2011)
Human rights education at Holocaust memorial sites across the European
Union: An overview of practices (oktober 2011)
Excursion to the past - teaching for the future, Handbook for teachers
(november 2010)
Discover the Past for the Future: The role of historical sites and museums
in Holocaust education and human rights education in the EU (januari
2010)

Resultaten visas på webben och i rapporter på FRA:s webbplats
– Diskriminering och hatbrott mot judar i EU:s medlemsstater:
erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism
– Undersökningsmetod, urval och frågebatteri – Teknisk rapport
– Antisemitism – Sammanfattande översikt över situationen i
Europeiska unionen 2002–2012
Du kan läsa om FRA:s arbete om rasism och relaterad intolerans och
hitta relevanta publikationer på:
http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances
För ytterligare information, kontakta FRA:s mediegrupp:
E-post: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 58030-858

5

