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Nad EÚ sa ako temný mrak vznáša pretrvávajúci antisemitizmus
Nenávistné prejavy namierené voči Židom, zastrašovanie a strach byť označený za
Žida, aj toto je realita, s ktorou sú dnes Židia v EÚ každodenne konfrontovaní.
Podľa zistení opakovaného prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva
zameraného na Židov, najväčšieho svojho druhu na svete, sa situácia zhoršuje.
„Od holokaustu uplynulo niekoľko desaťročí a EÚ opäť zaplavujú šokujúce a stále väčšie
vlny antisemitizmu,“ vyjadril sa riaditeľ FRA Michael O’Flaherty. „Členské štáty sa musia
tejto realite postaviť a zintenzívniť svoje úsilie zamerané na prevenciu a boj proti
antisemitizmu. Židia majú právo žiť slobodne, bez nenávisti a strachu o svoju bezpečnosť.“
Správa agentúry FRA s názvom Skúsenosti a vnímanie antisemitizmu – Druhý prieskum o
diskriminácii a nenávisti voči Židom v EÚ načrtáva zistenia prieskumu.
Naznačuje stúpajúcu úroveň nenávistných prejavov namierených voči Židom. Približne
90 % respondentov má pocit, že antisemitizmus je v ich krajine na vzostupe. Asi 90 % má
zároveň pocit, že je situácia problematická najmä na internete, naopak 70 % vníma ako
základné zdroje antisemitizmu predovšetkým verejný priestor, médiá a politiku.
Takmer 30 % z oslovených sa stretlo so zastrašovaním, pričom najviac dotknuté boli osoby
s výrazne židovským výzorom.
Zdá sa, že antisemitizmus je v spoločnosti tak hlboko zakorenený, že sa pravidelné
zastrašovanie stalo súčasťou ich bežného každodenného života. Takmer 80 % nenahlasuje
závažné incidenty polícii ani inému orgánu. Často sa tak deje preto, že majú pocit, že sa nič
nezmení.
Viac ako tretina sa vyhýba účasti na židovských podujatiach alebo návštevám židovských
lokalít, pretože sa obávajú o svoju bezpečnosť a cítia sa neistí. Rovnaká časť opýtaných
uvažuje dokonca o emigrácii.
Tieto výsledky sú dôkazom toho, že členské štáty musia naliehavo a okamžite podniknúť
potrebné kroky. Treba, aby pri ich príprave spolupracovali so širokým spektrom
zainteresovaných strán, najmä so židovskými komunitami a organizáciami občianskej
spoločnosti, aby dokázali vytvoriť opatrenia, ktoré budú účinnejšie predchádzať a bojovať
proti antisemitizmu.
Medzi ne patrí aj posilnenie vzdelávania o holokauste, osvetové aktivity, ochrana
židovských komunít a lokalít a pravidelné monitorovanie trestných činov z nenávisti
namierených voči Židom. Pravidelné prieskumy viktimizácie by pomohli posúdiť účinnosť
zákonov a politík.
Všetky členské štáty by okrem toho mali v plnom rozsahu a správne transponovať právne
predpisy EÚ na ochranu obetí a na boj proti rasizmu do svojich vnútroštátnych právnych
predpisov. Takýto postup by zabezpečil, že sa obetiam dostane zaslúženej podpory a
páchateľom budú vymerané účinné, úmerné a odradzujúce tresty. Znamenalo by to
povzbudenie pre obete a svedkov, aby sa nebáli prehovoriť a nahlasovať incidenty.
Výsledky prieskumu sa týkajú 12 členských štátov, kde žije podľa odhadov viac ako 96 %
židovskej populácie EÚ. Od mája do júna 2018 sa do online prieskumu zapojilo viac ako 16
000 Židov vo veku 16 a viac rokov. Prieskum vychádzal z výsledkov a stanovísk prvého
prieskumu uverejneného v 2013.
Ďalšie informácie nájdete v zisteniach a metodike otázok a odpovedí alebo o ne
môžete požiadať na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642

Poznámky pre redaktorov: Správa nasleduje po tom, ako CNN uverejnila vlastný
prieskum, v ktorom upozorňuje, že sa „na jednej strane v Európe darí antisemitským
stereotypom a na druhej začínajú blednúť spomienky na holokaust“.
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