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Tartós antiszemitizmus érzékelhető Európa-szerte 

Antiszemita gyűlöletbeszéd, zaklatás, valamint félelem attól, hogy valakit 

zsidónak tartanak: ez néhány az európai zsidó lét realitásai közül. Úgy tűnik, hogy 

ez egyre rosszabb lesz – állapította meg egy, a zsidóságról az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége által készített eddigi legnagyobb ilyen jellegű jelentős 

ismételt felmérés. 

„Évtizedekkel a holocaust után az antiszemitizmus még mindig sokkoló méreteket ölt és 

egyre növekszik Európában – mondja az FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. – A 

tagállamoknak tudomást kell erről venniük, és fokozniuk kell az antiszemitizmus elleni 

küzdelemre és annak megelőzésére irányuló erőfeszítéseiket. A zsidó embereknek jogukban 

áll szabadon, gyűlölettől mentesen élni és biztonságban érezni magukat.” 

Az FRA „Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on discrimination 

and hate crime against Jews in the EU” („Az antiszemitizmussal kapcsolatos tapasztalatok 

és az arról alkotott felfogások: az európai zsidóság megkülönböztetéséről és az ellenük 

elkövetett gyűlölet-bűncselekményekről szóló második felmérés”) című jelentése felvázolja 

a felmérés megállapításait. 

Ezek az antiszemitizmus növekvő szintjére mutatnak. A megkérdezettek körülbelül 90 %-a 

érzi úgy, hogy nő az antiszemitizmus az országában. Csaknem 90%-uk gondolja úgy, hogy 

ez különösen az online térben jelent problémát, míg 70 %-uk a nyilvános tereket, a médiát 

és a politikát tekinti az antiszemitizmus gyakori forrásának. 

Majdnem 30%-ukat zaklatták már, és közülük a leginkább érintettek azok voltak, akik 

láthatóan zsidók. 

Úgy tűnik, hogy az antiszemitizmus annyira mélyen gyökerezik a társadalomban, hogy a 

rendszeres zaklatás már a normális mindennapi életük részévé vált. Csaknem 80%-uk nem 

jelenti a súlyos eseteket a rendőrségnek vagy bármely más szervnek. Gyakran ez azért van 

így, mert úgy érzik, hogy úgysem változna semmi. 

Több mint egyharmaduk nem vesz részt zsidó rendezvényeken, illetve nem látogat el zsidó 

kötődésű helyekre, mert aggódik saját biztonságáért és veszélyesnek érzi. Ugyanebben az 

arányban pedig a kivándorláson is elgondolkodtak már. 

Ezek az eredmények hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a tagállamok sürgős és 

azonnali intézkedéseket hozzanak. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szorosan együtt kell 

dolgozniuk különféle érdekelt felekkel, különösen a zsidó közösségekkel és a társadalmi 

szervezetekkel, hogy hatékonyabb intézkedéseket hozhassanak az antiszemitizmus 

megelőzése és az az elleni küzdelem érdekében. 

Ebbe beletartoznak a Holokauszttal kapcsolatos oktatási és tudatosságnövelő 

tevékenységek, a zsidó közösségek és helyek biztonságának megőrzése, valamint a 

zsidóság ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények rendszeres nyomon követése. A 

rendszeres viktimizációs felmérések segítenének a törvények és politikák hatékonyságának 

felmérésében. 

Továbbá az áldozatok védelme és a rasszizmus elleni küzdelem érdekében minden 

tagállamnak teljesen és helyesen kell átültetnie az uniós jogszabályokat saját nemzeti 

törvényébe. Ez segítene annak biztosításában, hogy az áldozatok megkapják a 

megérdemelt támogatást és az elkövetők hatékony, arányos és visszatartó erejű 

szankciókkal szembesüljenek. Cserébe az áldozatok és szemtanúk ösztönözve éreznék 

magukat arra, hogy beszéljenek a dologról és jelentsék az eseteket. 

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
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Az eredmények 12 olyan tagállamot fednek le, ahol az Unió becsült zsidó népességének 

96%-a él. A 2018 májusa és júniusa között készült online felmérésben több mint 16 000 16 

év fölötti zsidó vett részt. Ez a 2013. évi első felmérés eredményeire és az abban foglalt 

véleményekre épít. 

További információkért tekintse meg a megállapításokat és a módszertani 

kérdéseket és válaszokat vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 

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

Megjegyzések a szerkesztőknek: Ez a jelentés azután készült, hogy a CNN 

megjelentette saját közvélemény-kutatását, amelyben kiemelte, hogy az „antiszemita 

sztereotípiák élnek és virulnak Európában, míg a holocaust emléke lassan elhalványul”. 

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/

