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EU sužuje přetrvávající antisemitismus 

Antisemitské nenávistné výroky, obtěžování a strach být rozpoznán jako Žid; i 

toto je součást reality, se kterou jsou dnes Židé v EU konfrontováni. Podle 

rozsáhlého opakovaného průzkumu zaměřeného na Židy provedeného Agenturou 

Evropské unie pro základní práva, který je vůbec největší svého druhu na světě, 

se podle všeho situace zhoršuje. 

„Desítky let po holokaustu Evropskou unii i nadále trápí šokující a zvyšující se míra 

antisemitismu,” říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Členské státy se musejí této 

realitě postavit a zintenzivnit své úsilí zaměřené na prevenci antisemitismu a boj proti 

němu. Židé mají právo žít svobodně, bez nenávisti a beze strachu o svoji bezpečnost.“ 

Výsledky průzkumu přináší zpráva agentury FRA „Experiences and perceptions of 

antisemitism - Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU“ 

(Zkušenosti a vnímání antisemitismu – druhý průzkum týkající se diskriminace a trestných 

činů z nenávisti proti Židům v EU). 

Tyto výsledky poukazují na rostoucí míru antisemitismu. Přibližně 90 % respondentů se 

domnívá, že v jejich zemi je antisemitismus na vzestupu. Přibližně 90 % se také domnívá, 

že obzvláště problematické je to na internetu, zatímco přibližně 70 % uvádí jako časté 

zdroje antisemitismu především veřejné prostory, sdělovací prostředky a politiku. 

Téměř 30 % respondentů bylo obtěžováno, přičemž nejvíce se to týkalo osob s 

rozpoznatelnými  židovskými  atributy. 

Zdá se, že antisemitismus je ve společnosti tak hluboce zakořeněný, že pravidelné 

obtěžování se stalo součástí jejich běžného každodenního života. Téměř 80 % respondentů 

závažné incidenty nehlásí policii ani žádnému jinému subjektu. Často proto, že mají pocit, 

že se stejně nic nezmění. 

Více než třetina respondentů se vyhýbá účasti na židovských akcích nebo návštěvě 

židovských míst, protože se obávají o svoji bezpečnost a necítí se bezpečně. Stejná část 

respondentů dokonce uvažovala i o emigraci. 

Tyto výsledky poukazují na potřebu, aby členské státy naléhavě a urychleně přijaly 

nezbytná opatření. Musejí při tom úzce spolupracovat se širokou škálou zúčastněných 

stran, zejména židovskými komunitami a organizacemi občanské společnosti, aby byla 

zavedena účinnější opatření na prevenci antisemitismu a boj proti němu. 

Patří mezi ně posílení vzdělávání a zvyšování povědomí o holokaustu, zajištění bezpečnosti 

židovských komunit a židovských míst a pravidelné monitorování zločinů z nenávisti 

namířených proti Židům. K posouzení účinnosti právních předpisů a politik by mohly přispět 

pravidelné průzkumy viktimizace. 

Všechny členské státy by navíc měly v plné míře a řádně převést právní předpisy EU na 

ochranu obětí a boje proti rasismu do svých vnitrostátních právních předpisů. To by 

pomohlo zajistit, aby oběti získaly podporu, kterou si zaslouží, a pachatelům byly ukládány 

účinné, přiměřené a odrazující tresty. Tato opatření by vedla oběti a svědky k tomu, aby o 

takových incidentech mluvili a oznamovali je. 

Výsledky průzkumu se týkají 12 členských států, v nichž podle odhadů žije více než 96 % 

židovského obyvatelstva EU. Do on-line průzkumu v květnu a červnu 2018 se zapojilo více 

než 16 000 Židů ve věku od 16 let. Průzkum vychází z výsledků a stanovisek prvního 

průzkumu zveřejněného v roce 2013. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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Více informací naleznete ve zjištěních a otázek a odpovědí o metodologii nebo o 

ně můžete požádat na emailové adrese: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 30 642 

Poznámka pro redaktory: Tato zpráva přichází poté, co CNN zveřejnila vlastní průzkum, 

v němž zdůraznila, že „antisemitské stereotypy jsou v Evropě stále živé a silné, zatímco 

vzpomínka na holocaust začíná slábnout”. 

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
mailto:media@fra.europa.eu
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/

