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Ihållande antisemitism inom EU
Antisemitisk hatpropaganda, trakasserier och rädsla för att bli igenkänd som jude
– det är några aspekter av den verklighet som judar möter i EU i dag. Situationen
ser dessutom ut att bli allt värre. Det visar den internationellt sett största
uppföljande undersökningen av judars situation från EU:s byrå för grundläggande
rättigheter.
– Flera decennier efter förintelsen kvarstår en fruktansvärt hög grad av antisemitism som
dessutom växer inom EU. EU:s medlemsländer måste vidta fler åtgärder för att förhindra
och bekämpa antisemitismen. Judar har rätt att leva fritt utan hat och utan att behöva
frukta för sin säkerhet, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
FRA:s rapport om erfarenheter och upplevelser av antisemitism – den andra
undersökningen om diskriminering och hatbrott mot judar i EU innehåller slutsatserna av
undersökningen.
Slutsatserna visar att antisemitismen ökar. Cirka 90 procent av de svarande anser att
antisemitismen ökar i deras länder. Cirka 90 procent ansåg även att problemet är särskilt
stort på internet, medan omkring 70 procent anser att antisemitismen är vanligast i det
offentliga rummet, i media och inom politiken.
Närmare 30 procent har utsatts för trakasserier. De som mer uppenbart kan identifieras
som judiska är mest drabbade.
Antisemitismen är så djupt rotad i samhället att återkommande trakasserier har blivit en
del av judars vardag. Nästan 80 procent väljer att inte rapportera allvarliga händelser till
polisen eller annan instans. Många gånger är orsaken att de inte tror att något kommer att
förändras.
Mer än en tredjedel undviker att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser
eftersom de fruktar för sin säkerhet och känner sig otrygga. Lika många har även övervägt
att emigrera.
Resultatet visar att EU-länderna omgående måste vidta åtgärder. De bör samarbeta med
olika aktörer, framför allt judiska samfund och organisationer från civilsamhället, för att få
fram mer effektiva åtgärder samt förebygga och bekämpa antisemitismen.
Dessa åtgärder bör innefatta insatser för att stärka informationen om förintelsen och öka
medvetenheten, trygga judiska samfund och platser samt kontinuerligt följa upp hatbrott
mot judar. Regelbundna brottsofferundersökningar kan bidra till att bedöma effekten av
lagar och politik.
EU-länderna bör dessutom fullt ut och korrekt införa EU-lagstiftningen i den nationella
lagstiftningen för att skydda offer och motverka rasism. Det hjälper offren att få det stöd
de har rätt till och säkerställer att förövarna får verkningsfulla, väl avvägda och
avskräckande straff. Det skulle i sin tur förmå offer och vittnen att prata och rapportera
händelser.
Undersökningen har gjorts i tolv EU-länder där uppskattningsvis mer än 96 procent av EU:s
judiska befolkning bor. Mer än 16 000 judar över 16 år svarade på en internetbaserad
enkät under perioden maj till juni 2018. Undersökningen är en fortsättning på den första
undersökningens resultat och synpunkter som publicerades 2013.
Mer information finns i frågor och svar om resultat och metoder. Du kan även
kontakta: media@fra.europa.eu/tfn: +43 1 580 30 642

Meddelande till redaktörerna: Den här rapporten har tagits fram efter det att CNN
publicerade en egen undersökning där det slogs fast att ”antisemitiska stereotyper lever
och frodas i Europa, medan minnet av förintelsen börjar tyna bort”.
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