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Wien, den 8. november 2013

Bekæmpelse af antisemitisme: behov for mere
målrettede foranstaltninger
FRA præsenterer i dag de første sammenlignelige tal over jøders
oplevelser med antisemitisk chikane, forskelsbehandling og hate crime i
EU. Den 8. november, dagen før årsdagen for de antijødiske pogromer,
der fandt sted for 75 år siden, må det erkendes, at selv om
medlemsstaterne har ydet en vedvarende indsats for at bekæmpe
antisemitisme, er fænomenet stadig udbredt. Denne rapport, der
dækker svar fra 5 847 jøder i de otte lande, hvor omkring 90 % af den
anslåede jødiske befolkning i EU bor, vil således være et vigtigt værktøj
for EU's beslutningstagere og grupper i lokalsamfundet til at udvikle
målrettede lovmæssige og politiske foranstaltninger.
"Antisemitisme er et foruroligende eksempel på, hvordan fordomme kan holdes i
hævd gennem århundreder, og de hører ikke hjemme i vores samfund i dag. Det
er navnlig nedslående at se, at internettet, som burde være et redskab for
kommunikation og dialog, anvendes som et instrument til antisemitisk chikane,"
sagde FRA's direktør Morten Kjærum. "Selv om mange regeringer rundt om i EU
har gjort en stor indsats for at bekæmpe antisemitisme, er der behov for mere
målrettede foranstaltninger."
Vigtigste resultater:
 66 % af de adspurgte mener, at antisemitisme er et stort problem i
deres lande, mens 76 % svarede, at situationen var blevet værre i de
seneste fem år.
 21 % af alle adspurgte har været udsat for en eller flere
antisemitiske hændelser i form af verbal forulempelse, chikane
eller fysisk overgreb i de 12 måneder, der gik forud for undersøgelsen.
2 % af de adspurgte havde været ofre for et antisemitisk fysisk overgreb i
det forløbne år.
 Underrapportering: 76 % af ofrene for antisemitisk chikane anmeldte
ikke den mest alvorlige hændelse til politiet eller nogen anden
organisation.
 Underregistrering: begrænsede dataindsamlingsmekanismer i mange
EU-medlemsstater betyder, at antisemitiske overgreb fortsat er
underregistreret.
 Antisemitisme anses for at være den fjerde mest presserende sociale
eller politiske problemstilling i de undersøgte lande (se tabel 1 i
rapporten).
 Tre fjerdedele af de adspurgte anser antisemitisme på internettet
for at være et problem (se nedenstående tabel).
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Vurdering af tilkendegivelser af antisemitisme efter land (% af de adspurgte,
som svarede, at en given form for antisemitisme er "et meget stort problem"
eller "et forholdsvis stort problem" i landet)

Antisemitisme på internettet
Antisemitisme i medierne
Fjendtlige udtalelser over for
jøder på gaden eller andre
offentlige steder
Krænkelser af jødiske kirkegårde
Antisemitisk graffiti
Vandalisme af jødiske bygninger
og institutioner
Antisemitisme i det politiske liv
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Undersøgelsen viste også betydelige forskelle mellem landene, hvilket
ofte er udtryk for deres forskellige historier og traditioner og også
indvandringsmønstre i de seneste årtier. F.eks.:
 I Det Forenede Kongerige svarede 9 % af de adspurgte, at de ofte havde
hørt udtalelsen "jøder er ansvarlige for den nuværende økonomiske krise",
mens tallet var oppe på 59 % i Ungarn.
 Kun 8 % af undersøgelsesdeltagerne i Letland mente, at den israelskarabiske konflikt havde stor indflydelse på, hvor sikre de følte sig. I
Tyskland lå tallet på 28 %, og i Frankrig var det helt oppe på 73 %.
Som reaktion på resultaterne af undersøgelsen har FRA formuleret en
række forslag til beslutningstagerne, herunder:
 EU-medlemsstaterne bør registrere jøders oplevelser med krænkelser af
grundlæggende rettigheder effektivt og fyldestgørende.
 Offentlige personer bør stå frem og offentligt fordømme antisemitiske
udtalelser.
 EU og dens medlemsstater skal gøre en indsats for hurtigst muligt at finde
effektive måder til at bekæmpe det stigende problem med antisemitisme
på internettet, f.eks. ved at undersøge muligheden for at oprette
specialiserede politienheder, der overvåger og undersøger hate crime på
internettet, samt opfordre til at anmelde antisemitisk webindhold til
politiet.
Baggrund: hate crime
Antisemitiske overgreb er en form for hate crime. Denne undersøgelsesrapport
offentliggøres sammen med FRA's årlige oversigt over antisemitisme, som
samler statistiske data om antisemitiske hændelser indsamlet af statslige og
ikke-statslige kilder. Sammen supplerer de to rapporter agenturets omfattende
arbejde med hate crime. Dette omfatter data om oplevelserne blandt grupper
som f.eks. lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, romaer og andre
etniske minoriteter. FRA's årlige konference for grundlæggende rettigheder i
Vilnius den 12.-13. november 2013 vil have fokus på hate crime.
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Nedennævnte rapporter, en onlinedatavisualisering (hvor resultater for hvert
land kan ses), et memo, spørgsmål og svar vedrørende metode, videoer og
citater fra ofre findes i pressepakken på internettet.
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5 847 jøder på 16 år og derover deltog i undersøgelsen. Resultaterne
dækker otte medlemsstater, hvor omkring 90 % af den anslåede jødiske
befolkning i EU bor.
Undersøgelsen blev gennemført på internettet i overensstemmelse med
ekspertanbefalinger.
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
har til opgave at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale
beslutningstagere for således at bidrage til mere saglige og bedre
målrettede debatter og politikker vedrørende grundlæggende rettigheder.
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