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Pastāvīga antisemītisma draudi ES 

Antisemītiska naida runa, aizskaršana un bailes tikt atpazītam kā ebrejam ir dažas 

no parādībām, ar kurām šobrīd saskaras ebreji ES. Kā liecina ES Pamattiesību 

aģentūras veiktais nozīmīgais atkārtotais apsekojums par ebrejiem, kas ir 

lielākais šāda veida apsekojums pasaulē, situācija pasliktinās. 

“Vairākas desmitgades pēc holokausta ES joprojām pastāv šokējošs un aizvien pieaugošs 

antisemītisma līmenis,” norāda FRA direktors Michael O’Flaherty. “Dalībvalstīm tas ir jāņem 

vērā un jāpastiprina antisemītisma novēršanas un apkarošanas centieni. Ebreju izcelsmes 

cilvēkiem ir tiesības dzīvot brīvi, neizjūtot naidu un bailes par savu drošību.” 

FRA ziņojumā “Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on 

discrimination and hate crime against Jews in the EU” (Antisemītisma uztvere un pieredze 

ar antisemītismu. Otrais apsekojums par ebreju diskrimināciju un naida motivētiem 

noziegumiem pret ebrejiem ES) ir izklāstīti apsekojuma konstatējumi. 

Tie liecina par pieaugošu antisemītisma līmeni. Aptuveni 90 % respondentu uzskata, ka 

antisemītisms viņu valstī kļūst izplatītāks. Aptuveni 90 % arī uzskata, ka šī problēma ir 

īpaši izteikta internetā, savukārt aptuveni 70 % norāda sabiedriskas vietas, plašsaziņas 

līdzekļus un politiku kā izplatītus antisemītisma avotus. 

Gandrīz 30 % respondentu ir cietuši no aizskaršanas, un tas visvairāk skāris cilvēkus, kuri 

izskatā ziņā ir atpazīstami kā ebreji. 

Šķiet, ka antisemītisms ir tik dziļi iesakņojies sabiedrībā, ka regulāra aizskaršana ir kļuvusi 

par to ikdienas dzīves sastāvdaļu. Gandrīz 80 % neziņo par nopietniem incidentiem policijai 

vai citām iestādēm. Bieži vien tas ir tāpēc, ka, viņuprāt, nekas nemainīsies. 

Vairāk nekā trešdaļa respondentu nepiedalās ebreju pasākumos un neapmeklē ebreju 

kultūras vietas, jo viņi baidās par savu drošību un jūtas nedroši. Tikpat liels īpatsvars 

aptaujāto arī apsvēra iespēju pat emigrēt. 

Šādi rezultāti uzsver nepieciešamību dalībvalstīm veikt steidzamas un tūlītējas darbības. To 

ietvaros dalībvalstīm cieši jāsadarbojas ar daudzām ieinteresētajām personām, jo īpaši 

ebreju kopienām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai īstenotu efektīvus pasākumus 

antisemītisma novēršanai un apkarošanai. 

Tie cita starpā ietver pasākumus, lai stiprinātu izglītību par holokaustu un veicinātu 

informētību, nodrošinātu ebreju kopienu un kultūras vietu drošību un regulāri uzraudzītu 

naida motivētus noziegumus pret ebrejiem. Regulāri viktimizācijas apsekojumi palīdzētu 

novērtēt tiesību aktu un politikas efektivitāti. 

Turklāt visām dalībvalstīm pilnībā un pareizi jātransponē ES tiesību akti valstu tiesību 

aktos, lai aizsargātu cietušos un lai apkarotu rasismu. Tas palīdzētu nodrošināt, ka cietušie 

saņem nepieciešamo atbalstu un likumpārkāpējiem tiktu piespriesti efektīvi, samērīgi un 

preventīvi kriminālsodi. Tas savukārt mudinātu cietušos un lieciniekus sniegt informāciju un 

ziņot par incidentiem. 

Rezultāti attiecas uz 12 dalībvalstīm, kurās dzīvo 96 % no ES aplēstā ebreju iedzīvotāju 

skaita. Apsekojumā no 2018. gada maija līdz jūnijam piedalījās vairāk nekā 16 000 ebreju, 

kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Tas balstās uz pirmā apsekojuma rezultātiem un 

atzinumiem, kas publicēti 2013. gadā. 
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Plašāku informāciju skatiet konstatējumos un jautājumos un atbildēs par 

metodiku vai izmantojiet saziņai e-pastu: media@fra.europa.eu / tālr.: +43 1 580 30 

642 

Piezīme redaktoriem Šis ziņojums ir publicēts pēc CNN publiskotās aptaujas, kas uzsver, 

ka “Eiropā joprojām pastāv antisemītiski stereotipi, savukārt atmiņas par holokaustu sāk 

izzust”. 

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/

