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Boj proti antisemitismu: je třeba více cílených opatření
Agentura FRA dnes představuje první srovnatelné údaje o zkušenostech
Židů s antisemitským obtěžováním, diskriminací a trestnými činy z
nenávisti v EU. 8. listopadu, tedy v předvečer výročí protižidovských
pogromů, které se odehrály před 75 lety, je třeba přiznat, že i když
členské státy vyvíjejí trvalé úsilí v boji proti antisemitismu, tento jev je
stále velmi rozšířený. Tato zpráva, která obsahuje výpovědi 5 847 Židů
žijících v 8 zemí, v nichž žije přibližně 90 % odhadované židovské
populace EU, se proto stane zásadním nástrojem, který činitelům
s rozhodovacími pravomocemi v EU i komunitním skupinám umožní
vypracovat cílená právní a politická opatření.
„Antisemitismus, který je znepokojivým příkladem toho, jak mohou předsudky
přetrvávat po staletí, nemá v naší dnešní společnosti místo. Zvláště zneklidňující
je skutečnost, že se pro antisemitské obtěžování zneužívá internet, který by měl
být nástrojem komunikace a dialogu,” uvedl ředitel agentury FRA Morten
Kjaerum. „Mnoho vlád zemí EU sice vyvíjí velké úsilí v boji proti antisemitismu,
ale je zapotřebí přijmout více cílených opatření.“
Hlavní zjištění:
 66 % respondentů považuje antisemitismus za významný problém ve
své zemi, přičemž 76 % respondentů uvedlo, že se za posledních pět let
situace stala závažnější.
 21 % všech respondentů během 12 měsíců předcházejících průzkumu
zažilo antisemitský incident nebo incidenty zahrnující slovní
urážky, obtěžování nebo fyzický útok. 2 % respondentů se
v předchozím roce stala obětí antisemitského fyzického útoku.
 Nedostatečné ohlašování: 76 % obětí antisemitského obtěžování
neoznámilo nejzávažnější incident policii ani jiné organizaci.
 Nedostatečná evidence: omezené mechanismy sběru údajů v řadě
členských států EU vedou k podhodnocené evidenci antisemitských útoků.
 V rámci zemí zahrnutých do průzkumu je antisemitismus pokládán za
čtvrtý nejnaléhavější společenský nebo politický problém, (viz
tabulka 1 ve zprávě).
 Tři čtvrtiny respondentů považují za problém antisemitismus na
internetu (viz tabulka níže).
Hodnocení projevů antisemitismu podle zemí (% respondentů, kteří uvedli, že je
daná forma antisemitismu v příslušné zemi „velmi velkým problémem“ nebo
„dosti velkým problémem“)
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Z průzkumu rovněž vyplynuly významné rozdíly mezi zeměmi, které
často odrážejí jejich odlišné dějiny a tradice a také strukturu
přistěhovalectví v posledních desetiletích. Například:
 Ve Spojeném království 9 % respondentů uvedlo, že často slyšeli tvrzení
„Židé jsou odpovědní za současnou hospodářskou krizi“, zatímco
v Maďarsku toto uvedlo 59 % respondentů.
 V Lotyšsku v rámci průzkumu jen 8 % respondentů uvedlo, že izraelskoarabský konflikt má velký vliv na jejich pocit bezpečí, kdežto v Německu
tento údaj dosáhl 28 % a ve Francii dokonce 73 %.
V reakci na zjištění průzkumu agentura FRA zformulovala řadu návrhů
pro osoby s rozhodovacími pravomocemi, mimo jiné:
 Členské státy EU musí účinně a důkladně evidovat zkušenosti Židů
s porušováním základních práv.
 Známé osobnosti by měly veřejně odsuzovat antisemitské výroky.
 EU a její členské státy musí naléhavě hledat účinné způsoby potírání
rostoucího fenoménu antisemitismu na internetu, například zvážit
možnost zřídit specializované policejní útvary, které by sledovaly a
vyšetřovaly trestné činy z nenávisti na internetu, jakož i vybízet
k ohlašování antisemitského obsahu webových stránek na policii.
Základní informace: trestné činy z nenávisti
Antisemitské útoky jsou formou trestných činů z nenávisti. Dnešní zpráva o
průzkumu je zveřejňována spolu s každoročním přehledem o antisemitismu
agentury FRA, ve kterém jsou shromážděny statistické údaje o antisemitských
incidentech pocházející z vládních i nevládních zdrojů. Obě tyto zprávy společně
doplňují rozsáhlý soubor prací agentury v oblasti trestných činů z nenávisti. Sem
patří údaje o zkušenostech skupin, jako jsou lesby, gayové, bisexuální a
transgender osoby či Romové a další etnické menšiny. Výroční konference o
základních právech agentury FRA, která se bude konat ve Vilniusu ve dnech 12.–
13. listopadu 2013, se zaměří na trestné činy z nenávisti.
Níže uvedené zprávy, on-line vizualizaci dat (zobrazující výsledky za jednotlivé
země), sdělení pro média, otázky a odpovědi o metodice, videa a citáty obětí
naleznete v on-line balíčku pro novináře.
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Průzkumu se zúčastnilo 5 847 Židů ve věku od 16 let. Výsledky se týkají 8
členských států, v nichž žije přibližně 90 % odhadované židovské populace
EU.
Průzkum byl proveden on-line v souladu s doporučeními odborníků.
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena
poskytováním poradenství podloženého důkazy subjektům s
rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech a tím přispívá k
informovanějším a lépe cíleným diskusím a politikám o základních
právech.

3

