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Καταπολέμηση του αντισημιτισμού: ανάγκη για πιο
στοχευμένα μέτρα
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
παρουσιάζει σήμερα τα πρώτα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις
εμπειρίες Εβραίων κατοίκων της ΕΕ σχετικά με παρενόχληση, διακρίσεις
και εγκλήματα μίσους με αντισημιτικά κίνητρα στην ΕΕ. Στις 8 Νοεμβρίου,
παραμονή της 75ης επετείου των πογκρόμ εναντίον των Εβραίων, πρέπει
να αναγνωριστεί ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών
για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, το φαινόμενο παραμένει
εκτεταμένο. Η έκθεση αυτή βασίζεται στις απαντήσεις 5,847 Εβραίων
κατοίκων οκτώ χωρών της ΕΕ, στις οποίες διαμένει περίπου το 90% του
εκτιμώμενου εβραϊκού πληθυσμού στην ΕΕ. Η έκθεση θα αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο για τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και
τις οργανώσεις των κοινοτήτων με στόχο την ανάπτυξη στοχευμένων
νομικών και πολιτικών μέτρων.
«Ο αντισημιτισμός είναι ένα ανησυχητικό και, συνάμα, ενδεικτικό παράδειγμα του
τρόπου με τον οποίο οι προκαταλήψεις κατορθώνουν να επιβιώνουν διαχρονικά
και δεν έχει καμία απολύτως θέση στην κοινωνία μας σήμερα. Είναι εξαιρετικά
θλιβερό να βλέπει κανείς να χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, το οποίο θα έπρεπε να
αποτελεί μέσο επικοινωνίας και διαλόγου, ως μέσο παρενόχλησης με αντισημιτικά
κίνητρα», δηλώνει ο διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum. «Παρά τις σημαντικές
προσπάθειες που έχουν καταβάλλει πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού, απαιτείται η λήψη πιο στοχευμένων μέτρων.»
Βασικά ευρήματα:
 66% των ερωτηθέντων θεωρούν τον αντισημιτισμό μείζον πρόβλημα
στη χώρα τους, ενώ ποσοστό 76% δηλώνει ότι η κατάσταση έχει
οξυνθεί την τελευταία πενταετία.
 21% των ερωτηθέντων έχουν βιώσει περιστατικά αντισημιτισμού ή
περιστατικά λεκτικής επίθεσης, παρενόχλησης ή σωματικής
επίθεσης στη διάρκεια του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της έρευνας.
Το 2% των ερωτηθέντων έχει πέσει θύμα σωματικής επίθεσης με
αντισημιτικά κίνητρα στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
 Ανεπαρκής αριθμός καταγγελιών: ποσοστό 76% των θυμάτων
παρενόχλησης με αντισημιτικά κίνητρα δεν κατήγγειλαν το πιο σοβαρό
περιστατικό στην αστυνομία ή άλλη αρχή.
 Ανεπαρκής αριθμός καταγραφών: σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ οι
μηχανισμοί καταγραφής εγκλημάτων με αντισημιτικό κίνητρο είναι
περιορισμένοι με αποτέλεσμα την ανεπαρκή καταγραφή των αντισημιτικών
επιθέσεων.
 Ο αντισημιτισμός θεωρείται το τέταρτο πιο επιτακτικό κοινωνικό ή
πολιτικό ζήτημα σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, (βλέπε
Πίνακα 1 της έκθεσης).
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Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα περιστατικά
αντισημιτισμού μέσω διαδικτύου συνιστούν πρόβλημα (βλέπε πίνακα
παρακάτω).

Αξιολόγηση των εκδηλώσεων αντισημιτισμού ανά χώρα (% των ερωτηθέντων
που ανέφεραν ότι μια συγκεκριμένη μορφή αντισημιτισμού αποτελεί «πολύ
σοβαρό πρόβλημα» ή «αρκετά σοβαρό πρόβλημα» στη χώρα)
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Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν επίσης σημαντικές διαφορές
μεταξύ των χωρών, που συχνά μαρτυρούν τη διαφορετική ιστορία και τις
διαφορετικές
παραδόσεις
κάθε
χώρας,
αλλά
και
τα
μοντέλα
μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα:
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 9% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι άκουσε
συχνά να χρησιμοποιείται η φράση «οι Εβραίοι είναι υπεύθυνοι για την
τρέχουσα οικονομική κρίση», με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία να
φθάνει το 59%.
 Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ μόλις 8% των ερωτηθέντων στη Λεττονία
δήλωσε ότι η ισραηλινο-αραβική διένεξη επηρέασε σημαντικά το πόσο
ασφαλείς αισθάνονταν, το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία άγγιξε το 28%
και σκαρφάλωσε στο 73% στη Γαλλία.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο Οργανισμός διατύπωσε σειρά
προτάσεων προς τους αρμοδίους λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά:
 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταγράφουν τις εμπειρίες παραβίασης
θεμελιωδών
δικαιωμάτων
των
Εβραίων
κατοίκων
της
ΕΕ
με
αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο.
 Τα δημόσια πρόσωπα θα πρέπει δημόσια να καταδικάζουν αντισημιτικές
δηλώσεις.
 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εργαστούν επειγόντως για την
εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων καταπολέμησης του εντεινόμενου
φαινομένου του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο, εξετάζοντας για παράδειγμα
το ενδεχόμενο σύστασης ειδικών αστυνομικών μονάδων για την
παρακολούθηση και διερεύνηση εγκλημάτων μίσους στο διαδίκτυο και
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ενθαρρύνοντας την αναφορά
περιεχόμενο στην αστυνομία.
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Γενικό πλαίσιο: εγκλήματα μίσους
Οι αντισημιτικές επιθέσεις αποτελούν μια μορφή εγκλημάτων μίσους. Η σημερινή
έκθεση της έρευνας δημοσιεύεται μαζί με την ετήσια επισκόπηση φαινομένων
αντισημιτισμού του Οργανισμού, η οποία συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία
σχετικά με περιστατικά αντισημιτισμού που συλλέχθησαν από κυβερνητικές και μη
κυβερνητικές πηγές. Από κοινού, οι δύο εκθέσεις συμπληρώνουν το σημαντικό
έργο του Οργανισμού στον τομέα των εγκλημάτων μίσους. Το έργο αυτό
περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις εμπειρίες ομάδων όπως οι λεσβίες, οι
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι και οι διεμφυλικοί, οι Ρομά και άλλες εθνοτικές
μειονότητες. Η ετήσια Διάσκεψη για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Οργανισμού, η
οποία θα διεξαχθεί στο Βίλνιους στις 12-13 Νοεμβρίου 2013, θα εστιαστεί σε
θέματα εγκλημάτων μίσους.
Οι παρακάτω εκθέσεις, η διαδικτυακή απεικόνιση των δεδομένων (με τα
αποτελέσματα για κάθε χώρα), το σχετικό δελτίο Τύπου, η μεθοδολογία
ερωτήσεων και απαντήσεων, τα σχετικά βίντεο και αποσπάσματα των
απαντήσεων των θυμάτων διατίθενται στο διαδικτυακό ενημερωτικό πακέτο
(press pack).


Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States:
Experiences and Perceptions of Antisemitism [Διακρίσεις και εγκλήματα
μίσους σε βάρος Εβραίων στα κράτη μέλη της ΕΕ: εμπειρίες και ενδείξεις
περί αντισημιτισμού]



Αντισημιτισμός: Συνοπτική επισκόπηση της κατάστασης στην ΕΕ την
περίοδο 2001–2012

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
media@fra.europa.eu
Τηλ.: +43 1 580 30 642
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:




Στην έρευνα συμμετείχαν 5,847 Εβραίοι ηλικίας άνω των 16 ετών. Τα
αποτελέσματα καλύπτουν οκτώ κράτη μέλη στα οποία διαμένει περίπου το
90% του εκτιμώμενου εβραϊκού πληθυσμού στην ΕΕ.
Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά με βάση συστάσεις εμπειρογνωμόνων.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι επιφορτισμένος με την παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών στους
φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας
έτσι στη διεξαγωγή και την ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων και καλύτερα
στοχοθετημένων συζητήσεων και πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
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