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Verslechterend sociaal klimaat vergt krachtiger aanpak van haat en
onverdraagzaamheid
Uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
blijkt dat racisme en vreemdelingenhaat in Europa wijdverspreide problemen zijn.
Omdat politieke agenda's tegen vreemdelingen en migranten meer en meer bijval
krijgen, roept het FRA in een speciale bijdrage voor het eerste jaarlijkse colloquium
van de Europese Commissie over de grondrechten op tot gerichte
bewustmakingsmaatregelen, betere datavergaring en een efficiëntere toegang van
slachtoffers tot de rechtsgang. Het aanhoudende gebrek aan gegevens staat
centraal in het jaarlijkse overzicht van gegevens over antisemitisme in de EU, dat
vandaag door het Agentschap wordt gepubliceerd.
“De aanslagen die we dit jaar in Frankrijk, Denemarken en elders in de EU hebben gezien,
maken deel uit van een klimaat van onverdraagzaamheid dat we moeten bestrijden met alle
middelen die ons ter beschikking staan”, stelt waarnemend FRA-directeur Constantinos
Manolopoulos. “Er bestaan her en der in de EU vele positieve initiatieven, maar in de
huidige situatie is dat niet genoeg. De EU en haar lidstaten moeten onmiddellijk en
vastberaden actie ondernemen om extremistische, xenofobe en antisemitische leuzen en
misdrijven tegen te gaan.”
In zijn jaarlijkse overzicht van gegevens over antisemitisme in de EU wijst het FRA erop dat
het ons momenteel ontbreekt aan betrouwbare en vergelijkbare gegevens, die van
essentieel belang zijn om het probleem doeltreffend aan te pakken. Niet alleen moeten
slachtoffers en getuigen worden aangemoedigd om antisemitische incidenten te melden, de
overheden moeten ook over de nodige systemen beschikken om getuigenissen te
registreren. De in 2014 door het FRA opgerichte werkgroep ter bestrijding van
haatcriminaliteit werkt met alle 28 EU-lidstaten samen om de registratie te verbeteren en
de meldingsbereidheid voor alle soorten haatmisdrijven, waaronder antisemitische
incidenten, te vergroten. De werkgroep probeert ook de samenwerking tussen regering,
ordehandhavers, openbaar ministerie en ngo's te versterken, en benadrukt tegelijk het
belang van opleiding voor de politie en voor anderen die in de frontlinie staan.
Uit bestaande getuigenissen blijkt dat antisemitisme in de EU nog steeds een ernstig
probleem is waarop onze bewindslieden vastberaden en doelgericht moeten reageren. Een
dergelijke reactie moet niet alleen tot een betere bescherming van de Joodse gemeenschap
leiden maar ook een duidelijk signaal afgeven dat de grondrechten van eenieder die in de
EU leeft, ernstig worden genomen en worden gegarandeerd.
In de aanloop naar het eerste jaarlijkse colloquium van de Europese Commissie over de
grondrechten publiceert het FRA vandaag ook een afzonderlijke paper, getiteld Promoting
respect and diversity – Combating intolerance and hate (Bevordering van respect en
diversiteit – bestrijding van onverdraagzaamheid en haat). Daarin wordt besproken hoe een
bepaalde politieke retoriek op lokaal, nationaal en Europees niveau een toenemend
agressieve toon zet die nadien online door de pers en sociale media wordt opgepikt,
waardoor bij etnische en religieuze minderheden in de EU een gevoel van onveiligheid en
angst ontstaat. Met deze bijdrage tot het colloquium roept het FRA op tot meer
inspanningen voor de erkenning van etnische, taalkundige, culturele en religieuze diversiteit
in onze samenlevingen, om op die manier sociale samenhang en groei te versterken.
De twee publicaties maken deel uit van lopende werkzaamheden van het FRA op het gebied
van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid. U kunt
het verslag en het paper hier downloaden:
Antisemitism: Overview of data available in the European Union
Promoting respect and diversity – Combating intolerance

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via media@fra.europa.eu
Tel. +43 1 580 30 655
Opmerkingen voor de redactie:
 Het jaarlijkse overzicht van gegevens over antisemitisme in de EU verschijnt sinds
2004.
 Het FRA heeft als opdracht EU- en nationale besluitvormers onderbouwd advies te
verstrekken en op die manier bij te dragen tot een beter geïnformeerd en gerichter
debat en beleid met betrekking tot de grondrechten.
 Het eerste jaarlijkse colloquium van de Europese Commissie over de grondrechten
vindt plaats op 1 en 2 oktober 2015. Zie voor meer informatie de website van het
colloquium: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

