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Antisemitismul persistent planează asupra UE 

Discursul antisemit instigator la ură, hărțuirea și teama de a fi identificat ca 

evreu; acestea sunt doar câteva dintre realitățile pe care le trăiesc evreii din UE în 

prezent. Situația pare să se înrăutățească, potrivit unui sondaj amplu care a 

studiat situația evreilor, derulat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, 

cel mai de acest tip din lume. 

„La decenii de la Holocaust, antisemitismul continuă să atingă niveluri șocante și în creștere 

în UE,” afirmă Directorul FRA Michael O’Flaherty. „Statele membre trebuie să țină cont de 

această situație și să-și intensifice eforturile pentru a combate antisemitismul. Evreii au 

dreptul de a trăi liber, fără a se confrunta cu atitudinea de ură și fără să se teamă pentru 

propria siguranță.” 

Raportul FRA „Experiențe și percepții legate de antisemitism - Al doilea sondaj referitor la 

discriminare și infracțiuni motivate de ură împotriva evreilor din UE” subliniază concluziile 

sondajului. 

Acestea indică niveluri de antisemitism în creștere. Aproximativ 90% din respondenți cred 

că antisemitismul este în creștere în țara lor. Aproximativ 90% consideră, de asemenea, că 

problema este foarte prezentă în mediul online, în timp ce aproximativ 70% menționează 

spațiile publice, mass-media și politica drept surse frecvente de antisemitism. 

Aproximativ 30% din respondenți au fost hărțuiți, cei mai afectați fiind cei care sunt evident 

evrei. 

Antisemitismul pare a fi atât de puternic înrădăcinat în societate încât hărțuirea regulată a 

devenit parte din viața lor normală de zi cu zi. Aproximativ 80% nu declară incidentele 

grave la poliție sau altă autoritate. Adesea pentru că cred că nu se va schimba nimic. 

Mai mult de o treime evită să participe la evenimente dedicate evreilor sau să viziteze locuri 

evreiești deoarece se tem pentru siguranța lor și se simt în pericol. De asemenea, același 

procentaj s-a gândit să emigreze. 

Aceste rezultate subliniază nevoia ca statele membre să ia măsuri urgente și imediate. În 

acest sens, trebuie să colaboreze strâns cu un număr mare de actori, în special 

comunitățile de evrei și organizații ale societății civile, pentru a elabora măsuri mai eficiente 

de prevenire și combatere a antisemitismului. 

Printre acestea se numără o mai bună educație referitoare la Holocaust și activități de 

creștere a conștientizării, protejarea comunităților și a locurilor în care trăiesc evrei și 

monitorizarea periodică a infracțiunilor motivate de ură împotriva evreilor. Sondajele 

privind victimizarea regulată vor contribui la evaluarea eficacității legilor și a politicilor. 

În plus, toate statele membre trebuie să transpună integral și corect legislația UE în 

legislația națională pentru a proteja victimele și a combate rasismul. Astfel, victimele vor 

beneficia de sprijinul de care au nevoie, iar făptașii vor primi pedepse efective, 

proporționale și care vor descuraja faptele ulterioare. De asemenea, aceste măsuri vor 

încuraja victimele și martorii să nu păstreze tăcerea și să raporteze incidentele. 

Rezultatele sunt reprezentative pentru 12 state membre în care se estimează că trăiește 

peste 96% din populația de evrei din UE. Peste 16.000 de evrei cu vârsta peste 16 ani au 

participat la sondajul online, în perioada mai-iunie 2018. Sondajul are la bază rezultatele și 

opiniile din primul sondaj, publicat în 2013. 
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Pentru mai multe informații, consultați concluziile și întrebările și răspunsurile 

despre metodologie sau contactați: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

Notă pentru redactori: Prezentul raport a fost publicat după ce CNN a făcut public 

propriul sondaj care a evidențiat că „stereotipurile antisemite sunt prezente și puternice în 

Europa, iar amintirea Holocaustului începe să dispară”. 

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/

