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Hardnekkig antisemitisme bron van zorg in EU
Antisemitische haatpropaganda, intimidatie en angst om als joods herkend
worden: dat is wat het betekent om op dit moment joods te zijn in de EU. De
situatie lijkt te verslechteren, blijkt uit een groot herhalingsonderzoek onder
joden door het EU-agentschap voor de grondrechten. Het is wereldwijd het
grootste in zijn soort ooit.
“Tientallen jaren na de Holocaust wordt de EU nog steeds geplaagd door een schokkend en
toenemend niveau van antisemitisme”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. "Lidstaten
dienen hiervan nota te nemen en meer te doen om antisemitisme te voorkomen en
bestrijden. Joodse mensen hebben het recht om vrij te leven, zonder haat en zonder angst
voor hun veiligheid.”
Het FRA-rapport ‘Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on
discrimination and hate crime against Jews in the EU’ geeft een samenvatting van de
bevindingen van de enquête.
Daaruit blijkt dat het antisemitisme toeneemt. Ongeveer 90% van de respondenten is van
mening dat antisemitisme in hun land toeneemt. Ongeveer 90% vindt ook dat het met
name online problematisch is, terwijl ongeveer 70% openbare ruimtes, de media en de
politiek als meest voorkomende bronnen van antisemitisme noemt.
Bijna 30% is wel eens lastiggevallen, waarbij diegenen die zichtbaar joods zijn het zwaarst
worden getroffen.
Antisemitisme blijkt zo diep geworteld te zijn in de maatschappij dat regelmatige
intimidatie onderdeel is geworden van hun dagelijks leven. Bijna 80% doet van ernstige
incidenten geen aangifte bij de politie of andere instanties. Vaak is dit omdat men het
gevoel heeft dat er toch niets zal veranderen.
Meer dan een derde vermijdt deelname aan joodse evenementen of het bezoeken van
joodse plekken omdat men voor zijn veiligheid vreest en zich onbeschermd voelt. Eenzelfde
percentage heeft zelfs emigratie overwogen.
Dergelijke resultaten benadrukken de noodzaak dat lidstaten dringend en onmiddellijk actie
ondernemen. Daartoe dienen zij nauw samen te werken met een breed scala aan
betrokkenen, met name joodse gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, om
effectievere maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van antisemitisme.
Hiertoe behoren educatie en bewustmakingsactiviteiten over de Holocaust, het veilig
houden van joodse gemeenschappen en plekken en het regelmatig monitoren van
haatpropaganda tegen joden. Regelmatige slachtofferenquêtes kunnen helpen om de
effectiviteit van wetten en beleid te toetsen.
Bovendien moeten alle lidstaten EU-wetgeving ter bescherming van slachtoffers en
bestrijding van racisme volledig en juist overnemen in hun nationale wetgeving. Dit zorgt
er mede voor dat slachtoffers de ondersteuning krijgen die ze verdienen en dat daders
doeltreffende, evenredige en ontmoedigende strafrechtelijke sancties krijgen opgelegd.
Vervolgens bevordert dit ook dat slachtoffers en getuigen zich laten horen en incidenten
melden.
De onderzoeksresultaten hebben betrekking op twaalf lidstaten waar meer dan 96% van de
geschatte joodse bevolking van de EU leeft. Meer dan 16.000 joden van 16 jaar en ouder

hebben deelgenomen aan de online-enquête, die van mei tot juni 2018 gehouden werd. Het
onderzoek bouwt voort op de resultaten en opvattingen van het eerste onderzoek uit 2013.
Raadpleeg voor meer informatie de V&A over de bevindingen en methodologie of
neem contact op met:media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Informatie voor redacteurs: Dit rapport verschijnt nadat CNN een eigen onderzoek heeft
gepubliceerd waaruit blijkt dat “antisemitische stereotypes in Europa springlevend zijn,
terwijl de herinnering aan de Holocaust aan het verdwijnen is”.
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