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A romló társadalmi légkörben határozottabb fellépésre van szükség a gyűlölettel 

és az intoleranciával szemben 

 

Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) kutatása szerint a rasszizmus és az 

idegengyűlölet ma széles körben elterjedt probléma Európában. Egyre nagyobb 

teret hódít az idegengyűlölő és bevándorlóellenes propaganda, ezért az FRA az 

Európai Bizottság első, alapvető jogokról szóló éves kollokviumára egy különleges 

dokumentummal készült, amelyben célirányos figyelemfelhívó intézkedéseket, 

jobb adatgyűjtést és az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb 

hozzáférését szorgalmazza. A továbbra is fennálló adathiány központi kérdés az 

Ügynökség antiszemitizmussal kapcsolatos uniós adatokról szóló éves áttekintése 

szerint, amely szintén ma lát napvilágot. 

 

„Az iden Franciaországban, Dániában és az EU más részein történt támadások az 

intolerancia terjedését jelzik, amely ellen minden lehetséges eszközzel harcolnunk kell” - 

mondta Constantinos Manolopoulos, az FRA megbízott igazgatója. „Unió-szerte számos 

pozitív kezdeményezés van folyamatban, de a jelenlegi helyzetben ez nem elég. Az EU-nak 

és tagállamainak azonnali és határozott lépéseket kell tenniük, hogy felvegyék a küzdelmet 

a szélsőséges, idegengyűlölő és antiszemita megnyilvánulásokkal és bűncselekményekkel 

szemben.” 

 

Az antiszemitizmussal kapcsolatos uniós adatokról szóló éves áttekintésében az FRA 

rámutat, hogy jelenleg nincsenek olyan megbízható és összevethető adatok, amelyek 

segítségével a jelenség hatékonyan kezelhető lenne. Nem csupán az áldozatokat és a 

tanúkat kellene ösztönözni az antiszemita incidensek bejelentésére: a hatóságoknak is 

megfelelő rendszerekre lenne szükségük a bejelentések nyilvántartásához. Az FRA által 

2014-ben a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem céljával létrehozott munkacsoport 

mind a 28 EU-tagállammal együttműködve dolgozik azon, hogy elősegítse a különféle –

 többek között antiszemita indíttatású – gyűlölet-bűncselekmények nyilvántartását és 

bejelentését. Ezenkívül igyekszik erősíteni a kormányzatok, a bűnüldöző hatóságok, az 

ügyészségek és a civil szervezetek együttműködését, kiemelve ugyanakkor annak 

fontosságát, hogy a rendőrség és más, a „frontvonalban” dolgozó személyek megfelelő 

képzésben részesüljenek. 

 

A tények azt mutatják, hogy az antiszemitizmus az EU-ban továbbra is komoly 

aggodalomra ad okot, ezért határozott, célirányos politikai válaszlépésekre van szükség. E 

válaszlépések hatékony végrehajtása nem csupán a zsidó közösségek védelmét biztosítaná, 

hanem annak is egyértelmű jelzéséül szolgálna, hogy az EU-ban élő minden ember alapvető 

jogait komolyan veszik és védelmezik. 

 

A mai napon, az Európai Bizottság alapvető jogokról szóló első éves kollokviumának 

előestéjén az FRA egy különálló tanulmányt is közzétesz. Ez azzal foglalkozik, hogy 

napjainkban a politikai retorika helyi, nemzeti és uniós szinten hogyan táplálja azt az 

agresszív közhangulatot, amely azután az online sajtóban és közösségi médiában 

továbbterjedve bizonytalanságot és félelmet kelt az EU-ban élő etnikai és vallási 

kisebbségek körében. Az FRA-nak a konferenciára készült „Tisztelet és sokszínűség - 

Küzdjünk az intolerancia és a gyűlölet ellen” című tanulmánya az erőfeszítések fokozására 

szólít fel annak érdekében, hogy elismerjük társadalmaink etnikai, nyelvi, kulturális és 

vallási sokszínűségét, és azt a társadalmi kohézió és a növekedés támogatására használjuk 

fel. 

 

A két kiadvány az FRA rasszizmussal, idegengyűlölettel és az ezekből fakadó intoleranciával 

kapcsolatos folyamatos munkájának eredménye. A jelentés és a tanulmány itt tölthető le: 

Antiszemitizmus: az Európai Unióban hozzáférhető adatok áttekintése 

Tisztelet és sokszínűség - Küzdjünk az intolerancia ellen 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf


 

 

 

További információért forduljon hozzánk a következő címen: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek 

 Az EU-ban hozzáférhető, antiszemitizmussal kapcsolatos adatok éves áttekintése 

2004 óta jelenik meg. 

 Az FRA feladata, hogy tudásalapú tanácsadást nyújtson az uniós és nemzeti 

döntéshozóknak, ezáltal hozzájáruljon az alapjogokról folytatott,  

célzott és információn alapuló vita, illetve szakpolitikák előmozdításához. 

 Az Európai Bizottság 2015. október 1–2-án tartja az alapvető jogokkal kapcsolatos 

első, éves kollokviumát. Ezzel kapcsolatban bővebb információ a kollokvium 

weboldalán található: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-

rights-2015/index_en.htm 
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