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Φαινόμενα αντισημιτισμού εξακολουθούν να απειλούν την Ευρώπη 

Η αντισημιτική ρητορική μίσους, οι παρενοχλήσεις και ο φόβος αποκάλυψης της 

εθνικότητάς τους είναι μερικές από τις πραγματικότητες που βιώνουν σήμερα οι 

πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην ΕΕ. Το φαινόμενο μοιάζει να επιδεινώνεται, όπως 

προκύπτει από τα πορίσματα μεγάλης επαναλαμβανόμενης έρευνας σε Εβραίους 

που διεξήγαγε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, της μεγαλύτερης 

στον συγκεκριμένο τομέα παγκοσμίως. 

«Δεκαετίες μετά το ολοκαύτωμα, τα αυξανόμενα επίπεδα αντισημιτισμού που συνεχίζουν να 

μαστίζουν την ΕΕ είναι σοκαριστικά», δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Τα 

κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός αυτό και να εντείνουν τις προσπάθειές 

τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Οι Εβραίοι έχουν το 

δικαίωμα να ζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται το μίσος άλλων ανθρώπων και χωρίς να 

φοβούνται για την ασφάλειά τους». 

Στην έκθεση του FRA «Βιώματα και αντιλήψεις περί αντισημιτισμού - Δεύτερη έρευνα για τις 

διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά των Εβραίων στην ΕΕ» περιγράφονται τα 

πορίσματα της έρευνας, 

τα οποία υποδεικνύουν αυξανόμενα επίπεδα αντισημιτισμού. Το 90 % περίπου των 

ερωτηθέντων έχει την αίσθηση ότι ο αντισημιτισμός εμφανίζει αυξητική τάση στη χώρα τους. 

Επίσης, το 90 % περίπου θεωρεί ότι η κατάσταση έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληματική στο 

διαδίκτυο, ενώ το 70 % περίπου των ερωτηθέντων αναφέρει ως συνήθεις πηγές του 

αντισημιτισμού τους δημόσιους χώρους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική. 

Σχεδόν το 30 % εξ αυτών έχει υποστεί παρενόχληση, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν τα άτομα εμφανώς εβραϊκής καταγωγής. 

Ο αντισημιτισμός φαίνεται να είναι τόσο βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία, ώστε η 

παρενόχληση να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής. Σχεδόν το 80 % δεν αναφέρει τυχόν 

σοβαρά περιστατικά στην αστυνομία ή σε άλλη αρχή. Η στάση τους αυτή οφείλεται συχνά 

στην αίσθησή τους ότι τίποτε δεν θα αλλάξει. 

Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αποφεύγει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις Εβραίων 

ή να επισκέπτεται εβραϊκούς χώρους διότι φοβάται για την ασφάλειά του και νιώθει 

ανασφάλεια. Το ίδιο ποσοστό ερωτηθέντων έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να 

μεταναστεύσει. 

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να λάβουν τα κράτη μέλη επείγοντα και 

άμεσα μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να συνεργαστούν στενά με ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως τις εβραϊκές κοινότητες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, με σκοπό τη σταδιακή εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και 

καταπολέμησης του αντισημιτισμού. 

Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνεται η ενίσχυση της εκπαίδευσης όσον αφορά το ολοκαύτωμα 

και των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, η διασφάλιση της ασφάλειας των εβραϊκών 

κοινοτήτων και τοποθεσιών συγκέντρωσής τους, και η τακτική παρακολούθηση των 

εγκλημάτων μίσους κατά των Εβραίων. Η διεξαγωγή ερευνών σε τακτική βάση με θέμα τη 

θυματοποίηση θα συμβάλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας και 

των διαφόρων πολιτικών. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν στο σύνολό τους για την πλήρη και 

ορθή μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των θυμάτων και 

καταπολέμησης του ρατσισμού στο εθνικό τους δίκαιο. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση 
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της παροχής της δέουσας υποστήριξης προς τα θύματα και της επιβολής αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών στους δράστες. Τα παραπάνω θα έχουν, με τη σειρά 

τους, ως αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν τα θύματα και οι μάρτυρες να εκφράζονται χωρίς 

φόβο και να αναφέρουν τα περιστατικά. 

Τα ευρήματα καλύπτουν 12 κράτη μέλη, στα οποία εκτιμάται ότι ζει πάνω από το 96 % του 

εβραϊκού πληθυσμού της ΕΕ. Στην επιγραμμική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον 

Μάιο έως τον Ιούνιο του 2018, συμμετείχαν πάνω από 16 000 Εβραίοι ηλικίας άνω των 16 

ετών. Η έρευνα αξιοποιεί τα αποτελέσματα και τις απόψεις της πρώτης έρευνας που 

δημοσιεύτηκε το 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ε&Α για τα ευρήματα και τη μέθοδο 

Ε&Α που εφαρμόστηκε ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: media@fra.europa.eu / 

Τηλ.: +43 1 580 30 642 

Σημείωση προς τους συντάκτες: Η παρούσα έκθεση δημοσιεύεται μετά τη δημοσίευση 

από το CNN της δικής του έρευνας στην οποία τονίζεται ότι «τα αντισημιτικά στερεότυπα 

εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη, την ώρα που η μνήμη του ολοκαυτώματος έχει 

αρχίσει να ξεθωριάζει». 
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