Прессъобщение на Агенцията на ЕС за основните права
Виена, 8 ноември 2013 г.

Борбата срещу антисемитизма: нужни са повече
целеви мерки
Днес Агенцията на ЕС за основните права
представя първите
сравними данни относно случаите на антисемитски тормоз,
дискриминация и престъпления от омраза в ЕС. На 8 ноември, в
навечерието на 75-ата годишнина от антиеврейските погроми,
трябва да се признае, че макар държавите членки да
полагат
непрекъснати усилия за борба срещу антисемитизма, явлението
продължава да бъде широко разпространено. Настоящият доклад,
обхващащ отговорите на 5847 души с еврейски произход в осемте
държави, в които според оценките живее около 90 % от еврейското
население в ЕС, ще се окаже важно средство за органите и лицата,
които вземат решения, и за общностните групи в ЕС, при
разработването на целеви правни и политически мерки.
„Антисемитизмът е смущаващ пример за това, как предразсъдъците могат да
се задържат векове наред, но той няма място в нашето общество днес.
Особено мъчително е да се види, че интернет, който следва да бъде
средство за комуникация и диалог, се използва като средство за
антесемитски тормоз“, заявява директорът на Агенцията Мортен Кярум.
„Много правителства в ЕС положиха огромни усилия за борба срещу
антисемитизма, но са нужни повече целеви мерки.“
Основни констатации:
 Според 66% от респондентите антисемитизмът е сериозен
проблем в техните страни, а 76% казват, че положението се е
влошило през последните пет години.
 21 % от всички респонденти са преживели антисемитски
инцидент или инциденти, включващи словесна обида, тормоз
или физическо нападение през 12-те месеца, предхождащи
анкетата. 2 % от респондентите са били жертви на антисемитско
физическо нападение през предшестващата година.
 Съобщаване на по-малък брой случаи: 76 % от жертвите на
антисемитски тормоз не са съобщили за най-сериозния инцидент на
полицията или друга организация.
 Регистриране на по-малък брой случаи: ограничените механизми
за събиране на данни в много държави членки на ЕС, водят до това, че
се регистрира занижен брой на антисемитските нападения.
 Антисемитизмът се счита за четвъртия по неотложност социален
или политически проблем в проучените държави, (вж. таблица 1 в
доклада).
 Според три четвърти от респондентите антисемитизмът по
интернет е проблем (вж. таблицата по-долу).
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Оценка на проявите на антисемитизъм по държави (% от респондентите,
които заявяват, че въпросната форма на антисемитизъм е „много голям
проблем“ или „доста голям проблем“ в страната)

Антисемизъм по интернет
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Освен това проучването показва съществени различия между
държавите, което често е израз на различната им история и
традиции, както и на моделите на имиграция през последните
десетилетия. Например:
 9 % от респондентите в Обединеното кралство заявяват, че често са
чували изявлението „евреите са виновни за настоящата икономическа
криза“, докато в Унгария тази цифра се повишава до 59 %.
 Анкетата установи, че докато в Латвия само 8 % от респондентите
казват, че израело-арабският конфликт има голямо въздействие върху
чувството им за сигурност, този процент се повишава до 28 % в
Германия и достига 73 % във Франция.
В отговор на констатациите от проучването Агенцията за основните
права формулира редица предложения за органите и лицата, които
вземат решения, между които:
 държавите членки на ЕС трябва да регистрират ефективно и
всеобхватно преживяванията на хората с еврейско самосъзнание във
връзка с нарушенията на основните им права;
 обществените лица следва да осъждат публично антисемитските
изявления;
 ЕС и държавите членки трябва спешно да предприемат ефективни
мерки за борба с увеличаващите се прояви на антисемитизъм по
интернет, например чрез проучване на възможността за създаване на
специализирани полицейски звена, които да проследяват и разследват
престъпленията от омраза по интернет, както и чрез насърчаване на
докладването на полицията за антисемитско съдържание на
уебсайтове.
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Същност: престъпления от омраза
Антисемитските нападения са форма на престъпления от омраза. Днешният
доклад от проучването се публикува заедно с годишния преглед на
антисемитизма на FRA, в който са обобщени статистически данни за
антисемитски инциденти, събрани от правителствени и неправителствени
източници. Взети заедно, двата доклада допълват значителния обем работа
на Агенцията в областта на престъпленията от омраза. Това включва данни
от преживяванията на групи като лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и
транссексуални лица, роми и други етнически малцинства. Годишната
Конференция по основните права на Агенцията във Вилнюс на 12—
13 ноември 2013 г. ще постави акцента върху престъпленията от омраза.
Посочените по-долу доклади, визуализацията на данните онлайн (където
могат да се видят резултатите за всяка държава), меморандуми за медиите,
въпроси и отговори относно методологията, видеоматериали и цитати на
жертвите могат да се намерят в материали за пресата онлайн.


Дискриминация и престъпления от омраза срещу евреи в държавите
членки на ЕС: преживявания и впечатления за антисемитизма



Антисемитизъм: обобщен преглед на положението в ЕС през периода
2001—2012 г.

За допълнителна информация се свържете с:
media@fra.europa.eu
Тел.: +43 1 580 30 642
Бележки към редакторите





В проучването взеха участие 5847 души с еврейски произход на
възраст 16 години и повече. Резултатите обхващат осем държави
членки, в които според оценките живее около 90 % от еврейското
население в ЕС.
В съответствие с препоръките на експертите проучването се проведе
онлайн.
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има за
задача да предоставя основани на доказателства съвети на
отговорните за вземането на решения лица на равнище ЕС и на
национално равнище, като по този начин допринесе за поинформирани и по-добре насочени дебати и политики в областта на
основните права.
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