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Ο αγώνας κατά του μίσους και της μισαλλοδοξίας πρέπει να ενταθεί όσο
επιδεινώνεται το κοινωνικό κλίμα
Οι έρευνες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) διαπιστώνουν
ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αποτελούν διαδεδομένα φαινόμενα σήμερα στην
Ευρώπη. Με την ξενοφοβική και αντιμεταναστευτική ρητορική να κερδίζει διαρκώς
έδαφος, ο FRA καταθέτει τη συμβολή του στο πρώτο ετήσιο Συμπόσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για στοχευμένα μέτρα
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης, βελτίωση της συλλογής δεδομένων και πιο
αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Η μόνιμη απουσία
στοιχείων αποτελεί καθοριστικό γνώρισμα της ετήσιας επισκόπησης των διαθέσιμων
δεδομένων για τον αντισημιτισμό στην ΕΕ, που δίνεται επίσης σήμερα στη
δημοσιότητα από τον Οργανισμό.
«Οι επιθέσεις που σημειώθηκαν εφέτος στη Γαλλία, τη Δανία και άλλες χώρες της ΕΕ
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κλίμα μισαλλοδοξίας στο οποίο πρέπει να αντιταχθούμε με όλα
τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο προσωρινός διευθυντής του FRA
Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος. «Υπάρχουν πολλές θετικές πρωτοβουλίες ανά την ΕΕ, αλλά
στην τρέχουσα κατάσταση αυτό δεν είναι αρκετό. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να
αναλάβουν άμεση και αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση του ακραίου, ξενοφοβικού
και αντισημιτικού λόγου και εγκληματικών δράσεων».
Ο FRA επισημαίνει στην ετήσια επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων για τον αντισημιτισμό
στην ΕΕ ότι αυτή τη στιγμή λείπουν τα αξιόπιστα και συγκρίσιμα αριθμητικά στοιχεία που
είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου. Δεν αρκεί να
ενθαρρύνονται τα θύματα και οι μάρτυρες να καταγγέλλουν τα περιστατικά αντισημιτισμού·
πρέπει και οι αρχές να διαθέτουν συστήματα για την καταγραφή τους. Η ομάδα εργασίας για
την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους την οποία δημιούργησε ο FRA το 2014
συνεργάζεται με το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των
διαδικασιών καταγραφής και την ενθάρρυνση της καταγγελίας των εγκλημάτων μίσους κάθε
είδους, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών αντισημιτισμού. Επιδιώκει επίσης ενίσχυση
της συνεργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις αρχές επιβολής του νόμου, τις εισαγγελίες και
τις ΜΚΟ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της εκπαίδευσης για τους αστυνομικούς
και τους λοιπούς εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή.
Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντισημιτισμός παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα για
την ΕΕ, και απαιτεί αποφασιστική και στοχευμένη αντιμετώπιση σε επίπεδο πολιτικής. Η
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των μέτρων αντιμετώπισης όχι μόνο θα προστατεύσει τις
εβραϊκές κοινότητες, αλλά θα εκπέμψει και ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα
όλων όσων ζουν στην ΕΕ αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και περιφρουρούνται.
Την παραμονή του πρώτου ετήσιου Συμποσίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη
Δικαιώματα, ο FRΑ δημοσιεύει σήμερα ειδικό ξεχωριστό έγγραφο. Το έγγραφο πραγματεύεται
τους τρόπους με τους οποίους η πολιτική ρητορική σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
καλλιεργεί σήμερα ένα κλίμα επιθετικότητας το οποίο στη συνέχεια επαναλαμβάνεται
διαδικτυακά μέσω του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γεννώντας αισθήματα
ανασφάλειας και φόβου στους κόλπους των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην
ΕΕ. Η συμβολή του FRA στο συνέδριο, με τίτλο Προάγοντας τον σεβασμό και την
πολυμορφία - Καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και του μίσους (Promoting respect and
diversity - Combating intolerance and hate), διατυπώνει έκκληση για μια μεγαλύτερη
προσπάθεια αποδοχής της εθνοτικής, γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής
πολυμορφίας στις κοινωνίες μας και για αξιοποίηση αυτής της πολυμορφίας με στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

Οι δύο εκδόσεις εντάσσονται στις μόνιμες δραστηριότητες του FRA στον τομέα του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας. Μπορείτε να
μεταφορτώσετε την έκθεση και το έγγραφο εδώ:
Antisemitism: Overview of data available in the European Union
Promoting respect and diversity - Combating intolerance
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
media@fra.europa.eu
Τηλ.: +43 1 580 30 655
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
 Η ετήσια επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων για τον αντισημιτισμό στην ΕΕ
εκπονείται από το 2004.
 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
επιφορτισμένος με την παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών στους φορείς λήψης
αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή και την
ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων και καλύτερα στοχοθετημένων συζητήσεων και
πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
 Το πρώτο ετήσιο Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του Συμποσίου:
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

