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 2018בדצמבר  10וינה/בריסל, 

 באיחוד האירופי ממשיכים לסבול מאנטישמיות

מהמציאות של יהודים באיחוד האירופי כיום. חלק  אלה הםדים; ברי שטנה אנטישמיים, הטרדה ופחד מלהיות מוכרים כיהוד

ול ביותר הגד הסקר .בנוגע ליהודים ( FRAעל פי סקר חוזר של הארגון האירופי לזכויות יסוד ) כלהה, נראה כי היא מחריפ
 .שאי פעם בוצע

"עשרות שנים לאחר השואה, התגברותה המזעזעת של האנטישמיות ממשיכה להטריד את האיחוד האירופי", 
מאבק באנטישמיות ב"על המדינות החברות לשים לב ולהגביר את מאמציהן  יכאל או'פלהרטימ  FRA -לטענת מנהל ה

 מניעתה. ליהודים יש זכות לחיות בחופשיות, ללא שנאה וללא חשש לביטחונם".בו

הסקר השני על אפליה ופשעי שנאה נגד יהודים באיחוד  -"חוויות ותפיסות של אנטישמיות  FRA-ממצאי הדו"ח של ה
 האירופי" מתאר את ממצאי הסקר.

 90%-מהנשאלים ענו כי הם חשים שהאנטישמיות בארצם צומחת. כ 90%-הם מצביעים על רמות גבוהות של אנטישמיות. כ 
מציינים את המרחב הציבורי, התקשורת והפוליטיקה  70%-במיוחד באינטרנט, בעוד שכמהם סבורים כי היא בעייתית 

 כמקורות שכיחים לאנטישמיות.

 יותר. ,באופן מובהקנפגעו  גלויים שר בעלי סממנים יהודייםמהם חוו הטרדה, כא 30%כמעט  

. כמעט יהודיםה הטרדות קבועות הפכו לחלק מחיי היומיום הרגילים שלשנראה כי האנטישמיות כה מושרשת בחברה, עד  
 משום שהם מרגישים שדבר לא ישתנה. לרובאינם מדווחים למשטרה או לכל גוף אחר על תקריות חמורות.  80%

משליש נמנעים מלקחת חלק באירועים יהודיים או בביקורים באתרים יהודיים משום שהם חוששים לביטחונם ומרגישים  יותר
 חוסר ביטחון. שליש מהם אף שקלו הגירה.

תוצאות אלה מדגישות את הצורך של המדינות החברות לנקוט בפעולה דחופה ומיידית. הן צריכות לעבוד בשיתוף פעולה 
רחב של בעלי עניין, במיוחד עם קהילות יהודיות וארגוני חברה אזרחית ולנקוט בפעולות יותר יעילות למאבק הדוק עם מגוון 

 באנטישמיות ולמניעתה.

על הביטחון של הקהילות  האלה כוללות פעילות חינוכיות לחיזוק מורשת השואה ולהגברת המודעות, שמיר פעולות 
סקרי קורבנות קבועים יעזרו להעריך את ר פשעי שנאה כלפי יהודים. היהודיות והאתרים היהודיים ומעקב שוטף אח

 האפקטיביות של החוקים ושל המדיניות.

בנוסף, על כל המדינות החברות לשנות את חוקי האיחוד האירופי כדי להגן על הקורבנות ולהתנגד לגזענות באמצעות החוק 
את התמיכה לה הם ראויים וכי האכיפה הפלילית  הלאומי שלהן. פעולות אלה יעזרו להבטיח שהקורבנות מקבלים

 אפקטיבית, מידתית ומרתיעה. אלה יעודדו קורבנות ועדים לדבר ולדווח על תקריות.

מהאוכלוסייה היהודית באיחוד האירופי על פי הערכות.  96%-מדינות חברות שבהן מתגוררת למעלה מ 12התוצאות מכסות 

הוא מבוסס על תוצאות הסקר  .2018השתתפו בסקר המקוון ממאי ועד יוני ומעלה  16יהודים בני  16,000-למעלה מ
 2013-הראשון שפורסמו ב

       שובות או ליצור קשר עם:לקבלת מידע נוסף, יש לעיין בממצאים ובמתודולוגיית השאלות והת
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פרסמה סקר משלה ובו הדגישה כי "הסטריאוטיפים האנטישמיים  CNN-דו"ח זה פורסם לאחר שהערות לעורכים 

 חיים ובועטים באירופה, בעוד זיכרון השואה מתחיל להתפוגג".
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