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Forværringen af det sociale klima nødvendiggør en endnu større indsats for at
bekæmpe had og intolerance
Undersøgelser foretaget af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
viser, at racisme og fremmedhad er et udbredt problem i Europa i dag. Da der i
stigende grad støttes op om dagsordener for bekæmpelse af fremmedhad og
indvandrerfjendskhed, tilskynder FRA til, at der ved Europa-Kommissionens første
årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder gøres en ekstra indsats med
henblik på at sikre målrettede bevidsthedsskabende tiltag, bedre dataindsamling
og mere effektiv adgang til domstolsprøvelse for ofre. Den konsekvente mangel på
data er et centralt punkt i agenturets årlige oversigt over data om antisemitisme i
EU, som også offentliggøres i dag.
"Angrebene, som vi har set i år i Frankrig, Danmark og andre steder i EU, er en del af et
klima med intolerance, som vi må bekæmpe med alle de midler, vi har til rådighed", sagde
FRA's midlertidige direktør, Constantinos Manolopoulos. "Der er iværksat mange positive
initiativer i EU, men i den nuværende situation er det ikke nok. EU og dens medlemsstater
er nødt til at tage omgående og afgørende skridt mod bekæmpelse af ekstremistiske,
fremmedfjendske og antisemitiske udtalelser og forbrydelser".
FRA peger i sin årlige oversigt over data om antisemitisme i EU på, at der for øjeblikket
mangler pålidelige og sammenlignelige tal, som er nødvendige for at kunne tackle
fænomenet effektivt. Det er ikke nok at tilskynde ofre og vidner til at indberette
antisemitiske hændelser; myndighederne skal også være i besiddelse af systemer til
registrering af disse hændelser. Arbejdsgruppen for bekæmpelse af hadforbrydelser, som
FRA nedsatte i 2014, samarbejder med alle 28 EU-medlemsstater om at forbedre
registreringen og tilskynde til indberetning af alle former for hadforbrydelser, herunder
antisemitiske hændelser. Gruppen søger desuden at forbedre samarbejdet mellem
regeringerne, de retshåndhævende myndigheder, de offentlige anklagere og NGO'erne og
samtidig understrege vigtigheden af undervisning for politiet og andre, som arbejder i
frontlinjen.
Det er dokumenteret, at antisemitisme fortsat er et alvorligt problem i EU, som kræver
afgørende og målrettede tiltag fra politisk side. En effektiv gennemførelse af sådanne tiltag
vil ikke kun beskytte de jødiske samfund, men også give et klart signal om, at EUborgernes grundlæggende rettigheder tages alvorligt og håndhæves.
Umiddelbart inden Europa-Kommissionens første årlige kollokvium om grundlæggende
rettigheder offentliggør FRA i dag også et særskilt dokument. Heri drøftes det, hvordan den
politiske retorik på lokalt, nationalt og europæisk plan for øjeblikket antager en aggressiv
tone, som efterfølgende udbredes online gennem pressen og de sociale medier og skaber
en følelse af usikkerhed og frygt blandt medlemmer af etniske og religiøse mindretal i EU.
FRA's bidrag til konferencen Promoting respect and diversity - Combating intolerance and
hate maner til en større indsats for at anerkende etnisk, sproglig, kulturel og religiøs
mangfoldighed i vore samfund og bruge dette som et redskab til at styrke den sociale
samhørighed og vækst.
Disse to publikationer er en del af FRA's igangværende arbejde på områderne racisme,
fremmedhad og beslægtede intolerancer. Download rapporten og dokumentet her:
Antisemitism: Overview of data available in the European Union
Promoting respect and diversity - Combating intolerance
Flere oplysninger fås ved henvendelse til media@fra.europa.eu
Tlf.: +43 (1)580 30 655

Bemærkninger til redaktører
 Den årlige oversigt over tilgængelige data om antisemitisme i EU er blevet
udarbejdet siden 2004.
 FRA har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale
beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og velfunderede
drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder
 Europa-Kommissionen afholder sit første årlige kollokvium om grundlæggende
rettigheder den 1.-2. oktober 2015. Yderligere oplysninger findes på kollokviets
webside: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

