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Hat och intolerans måste bekämpas kraftfullare när det sociala klimatet blir sämre
Forskning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att rasism och
främlingsfientlighet idag är ett utbrett problem i Europa. I ett särskilt bidrag till
Europeiska kommissionens första årliga seminarium om grundläggande rättigheter
uppmanar FRA till målinriktade åtgärder för att öka medvetenheten, förbättra
datainsamlingen och effektivisera offers tillgång till rättssystem. Detta som ett svar
på att stödet för främlingsfientliga åsikter och åsikter mot migration ökar. Den
fortsatta bristen på data lyfts särskilt fram i byråns årliga översikt av uppgifter om
antisemitism i EU, som även denna publiceras idag.
– De attacker vi sett i år i Frankrike och Danmark och på andra platser i EU är del av ett
klimat med intolerans som vi måste bekämpa med alla till buds stående medel. Det har
tagits många positiva initiativ runt om i EU, men i rådande situation räcker inte detta. EU
och medlemsstaterna måste vidta direkta och beslutsamma åtgärder för att bekämpa
extremism, främlingsfientlig och antisemitisk retorik och brott, säger FRA:s tillförordnade
direktör Constantinos Manolopoulos.
FRA framhåller i sin årliga översikt av uppgifter om antisemitism i EU att det för närvarande
saknas tillförlitliga och jämförbara siffror om fenomenet, vilket är nödvändigt för att angripa
det effektivt. Det är inte bara offer och vittnen som ska uppmuntras att anmäla
antisemitiska händelser, utan myndigheterna måste också ha ett system för att registrera
händelserna. Den arbetsgrupp som FRA inrättade 2014 för att bekämpa hatbrott
samarbetar med alla 28 EU-medlemsstater för att förbättra registrering och uppmuntra
rapportering av alla slags hatbrott, inklusive antisemitiska händelser. Arbetsgruppen
försöker också att få till ett ökat samarbete mellan myndigheter, åklagarmyndigheter och
icke-statliga organisationer samtidigt som man understryker vikten av utbildning för poliser
och andra som arbetar på fältet.
Befintliga bevis visar att antisemitism fortfarande är en fråga som väcker stor oro i EU,
vilket kräver beslutsamma och målinriktade politiska åtgärder. Ett effektivt genomförande
av dessa åtgärder skulle inte bara skydda den judiska gemenskapen utan också skicka en
tydlig signal om att grundläggande rättigheter för alla som bor inom EU tas på stort allvar
och skyddas.
Dagen före EU-kommissionens första årliga seminarium om grundläggande rättigheter
publicerar FRA också idag ett separat bidrag. Detta dokument diskuterar på vilka sätt
politisk retorik på lokal, nationell och europeisk nivå för närvarande förstärker en aggressiv
ton, som sedan ger eko på nätet via press och i sociala medier. Detta skapar en känsla av
osäkerhet bland människor i etniska och religiösa minoriteter i EU. FRA:s bidrag till
seminariet Promoting respect and diversity - Combating intolerance and hate (Främja
respekt och mångfald – Bekämpa intolerans och hat) uppmanar till större ansträngningar
för att uppmärksamma etnisk, språklig, kulturell och religiös mångfald i våra samhällen och
att använda det för att stärka social sammanhållning och tillväxt.
Dessa två publikationer är en del av FRA:s pågående arbete inom området rasism,
främlingsfientlighet och tillhörande intolerans. Ladda ner rapporten och dokumentet här:
Antisemitism: Overview of data available in the European Union
Promoting respect and diversity - Combating intolerance
För mer information, kontakta oss på media@fra.europa.eu.
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Meddelande till redaktörerna
 Den årliga översikten av data om antisemitism som finns tillgängliga i EU har
sammanställts sedan 2004.




FRA har i uppdrag att ge faktabaserade råd till EU och nationella beslutsfattare och på
så sätt bidra till mer välgrundade och målinriktade debatter och strategier om
grundläggande rättigheter.
Europeiska kommissionen håller sitt första årliga seminarium om grundläggande
rättigheter den 1–2 oktober 2015. Mer information hittar du på seminariets
webbplats: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

