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Виена/Брюксел, 10 декември 2018 г. 

В ЕС се наблюдава трайна вълна от антисемитизъм 

Антисемитска реторика, тормоз и страх да признаеш, че си евреин: това е част 

от днешната реалност на евреите в ЕС. В мащабно повторно проучване сред 

евреи, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права — 

най-широкообхватното проучване от този вид, провеждано някога в света — 

се установява, че положението изглежда се влошава. 

„Десетилетия след Холокоста ЕС продължава да страда от шокиращи и все по-високи 

нива на антисемитизъм“, заявява директорът на FRA Майкъл О'Флеърти. „Държавите 

членки трябва да вземат това под внимание и да засилят усилията си за 

предотвратяване на антисемитизма и борбата с него. Евреите имат право да живеят 

свободно, без омраза и без да се страхуват за своята безопасност.“ 

Резултатите от проучването са описани в доклада на FRA „Преживявания и 

впечатления във връзка с антисемитизма — второ проучване относно дискриминацията 

и престъпленията от омраза срещу евреите в ЕС“. 

Резултатите показват, че нивата на антисемитизъм се повишават. Около 90 % от 

респондентите считат, че в страната им антисемитизмът се засилва. Около 90 % считат 

също така, че положението в интернет е особено проблематично, а около 70 % 

посочват публичните пространства, медиите и политиката като често срещани 

източници на антисемитизъм. 

Почти 30 % са ставали обект на тормоз, като най-засегнати са хората, за които е 

очевидно, че са евреи. 

Антисемитизмът изглежда толкова дълбоко вкоренен в обществото, че тормозът се е 

превърнал в обичайна част от тяхното ежедневие. Почти 80 % не съобщават на 

полицията или на друг орган за сериозни инциденти. Често причината за това е, че не 

вярват, че нещо ще се промени. 

Повече от една трета избягват да участват в еврейски събития или да посещават 

еврейски обекти, тъй като се страхуват за безопасността си и се чувстват несигурни. 

Същият процент хора дори са обмисляли да емигрират. 

Тези резултати показват, че държавите членки трябва да предприемат незабавни и 

спешни действия. В тази връзка те трябва да работят в тясно сътрудничество с широк 

кръг от заинтересовани страни, по-специално с еврейските общности и с организации 

на гражданското общество, за да се предприемат по-ефективни мерки за 

предотвратяване на антисемитизма и борбата с него. 

Това включва засилване на обучението във връзка с Холокоста и дейности за 

повишаване на осведомеността, поддържане на безопасността в еврейските общности 

и обекти и редовно наблюдение на престъпленията от омраза срещу евреи. Редовното 

провеждане на проучвания, свързани с виктимизирането, би помогнало да се оцени 

ефективността на законите и политиките. 

Освен това всички държави членки следва напълно и правилно да транспонират в 

националното си законодателство законодателните актове на ЕС за защита на 

жертвите и за борба с расизма. Това би помогнало да се гарантира, че жертвите 

получават подкрепата, която заслужават, а на извършителите се налагат ефективни, 

пропорционални и възпиращи наказателни санкции. Това на свой ред би насърчило 

жертвите и свидетелите да говорят открито и да съобщават за инциденти. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
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Резултатите обхващат 12 държави членки, в които е изчислено, че живее над 96 % от 

еврейското население в ЕС. Над 16 000 евреи на възраст 16 или повече години 

участваха в онлайн проучването, проведено между май и юни 2018 г. То е базирано на 

публикуваните през 2013 г. резултати от първото проучване и становищата във връзка 

с тях. 

За допълнителна информация вижте констатациите и свързаните с 

методологията въпроси и отговори или се свържете с нас на адрес: 

media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 642 

Бележка за редакторите: Настоящият доклад се публикува, след като CNN оповести 

своя анкета, в която се изтъква, че „в Европа продължават да съществуват 

антисемитски стереотипи, а споменът от Холокоста започва да избледнява“. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/findings-q-and-a
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/methodology-q-and-a
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/antisemitism-survey-2018/methodology-q-and-a
mailto:media@fra.europa.eu
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/

