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Wien, 8. marraskuuta 2013

Juutalaisvastaisuuden torjunnassa tarvitaan
kohdennetumpia toimia
FRA julkaisee tänään keräämiään vertailukelpoisia tietoja, joita on nyt
ensimmäistä kertaa saatavilla juutalaisten EU:n jäsenvaltioissa
kokemasta
juutalaisvastaisesta
häirinnästä,
syrjinnästä
ja
viharikoksista.
Kristalliyön
75-vuotismuistopäivän
aattona
8.
marraskuuta on muistettava, että vaikka jäsenvaltiot ovat väsymättä
pyrkineet torjumaan antisemitismiä, se on kuitenkin edelleen laajalle
levinnyt ilmiö. Tämä raportti perustuu 5,847 juutalaisen vastaajan
antamiin tietoihin, ja se kattaa ne kahdeksan maata, joissa elää noin 90
prosenttia EU:n arvioidusta juutalaisväestöstä. Se tarjoaa EU:n
päättäjille ja yhteiskunnan toimijoille tärkeää tietoa kohdennettujen
oikeudellisten ja poliittisten toimenpiteiden toteuttamista varten.
”Antisemitismi on huolestuttava esimerkki siitä, miten ennakkoluulot voivat
säilyä vuosisatojen ajan. Juutalaisvastaisuudella ei ole paikkaa nykyyhteiskunnassa. On erittäin huolestuttavaa havaita, että internetiä käytetään
juutalaisvastaisen häirinnän välineenä, vaikka sen pitäisi edistää kommunikointia
ja vuoropuhelua”, toteaa FRA:n johtaja Morten Kjaerum. ”Useat EU:n
jäsenvaltiot ovat nähneet paljon vaivaa antisemitismin torjumiseksi, mutta
tarvitaan kohdennetumpia toimia .”
Keskeiset havainnot:
 Vastaajista 66 prosenttia pitää juutalaisvastaisuutta suurena
ongelmana kotimaassaan ja 76 prosentin mielestä tilanne on
kärjistynyt viiden viime vuoden aikana.
 Vastaajista 21 prosenttia on kokenut antisemitististä ahdistelua,
loukkaavaa kielenkäyttöä tai fyysistä väkivaltaa tutkimusta
edeltävien 12 kuukauden aikana. 2 prosenttia vastaajista on joutunut
juutalaisvastaisen fyysisen väkivallan kohteeksi samalla ajanjaksolla.
 Ilmoittamatta jättäminen: juutalaisvastaisen ahdistelun uhreista 76
prosenttia ei ilmoittanut vakavimmasta tapauksesta poliisille eikä
millekään muulle organisaatiolle.
 Tapausten jättäminen kirjaamatta: monissa EU:n jäsenvaltioissa
tiedonkeruu antisemitistisistä tapauksista on puutteellista ja sen johdosta
juutalaisvastaisia tapauksia jää tilastoimatta.
 Vastaajien mukaan juutalaisvastaisuus on tutkimuksen kohteena olleiden
maiden neljänneksi vakavin yhteiskunnallinen tai poliittinen
ongelma (ks. raportin taulukko 1).
 Kolme neljäsosaa vastaajista pitää internetissä harjoitettua
juutalaisvastaista kirjoittelua ongelmana (ks. alla oleva taulukko).
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Tutkimus osoitti myös eri maiden välillä olevan suuria eroja, jotka
heijastavat niiden historiaa ja perinteitä, sekä viime vuosikymmenten
siirtolaisliikkeitä. Esimerkiksi:
 Yhdistyneessä kuningaskunnassa 9 prosenttia vastaajista kertoi
kuulleensa usein väitettävän, että ”juutalaiset ovat vastuussa nykyisestä
talouskriisistä”, kun taas Unkarissa luku oli 59 prosenttia.
 Tutkimuksen mukaan Latviassa ainoastaan 8 prosenttia vastaajista ilmoitti
Israelin ja arabimaiden välisen konfliktin vaikuttavan suuresti heidän
turvallisuudentunteeseensa, kun taas Saksassa luku oli 28 prosenttia ja
Ranskassa jopa 73 prosenttia.
FRA on laatinut tutkimustulosten johdosta päättäjille mm. seuraavat
ehdotukset:
 EU:n jäsenvaltioiden on tilastoitava tehokkaasti ja kattavasti
juutalaisten kokemat perusoikeuksien loukkaukset.
 Julkisuuden henkilöiden olisi selkeästi tuomittava juutalaisvastaiset
lausunnot.
 EU:n ja sen jäsenvaltioiden on pyrittävä pikaisesti löytämään tehokkaita
tapoja torjua juutalaisvastaisuuden leviämistä internetissä esimerkiksi
harkitsemalla sellaisten poliisiyksiköiden perustamista, jotka seuraavat ja
tutkivat internetissä tehtyjä viharikoksia, sekä kannustamalla internetin
käyttäjiä ilmoittamaan poliisille juutalaisvastaisesta sisällöstä.
Taustaa: viharikollisuus
Juutalaisvastaiset hyökkäykset ovat yksi viharikosten muoto. Nyt julkaistavan
tutkimusraportin ohella julkaistaan FRA:n vuotuinen katsaus antisemitismiin.
Siihen on koottu valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen keräämiä tilastotietoja
juutalaisvastaisista välikohtauksista. Nämä kaksi raporttia ovat jatkoa FRA:n
mittavalle viharikoksia koskevalle tutkimustyölle, joka kattaa mm. lesboihin,
homoihin, biseksuaaleihin ja transihmisiin, romaneihin ja muihin vähemmistöihin
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kohdistuneet rikokset. Vilnassa 12. ja 13. marraskuuta 2013 järjestettävässä
FRA:n vuotuisessa perusoikeuskonferenssissa
keskitytään tällä kertaa
viharikoksiin.
FRA:n sähköinen lehdistöpaketti (press pack) sisältää tietojen visualisointeja
(joista näkyvät eri maiden tulokset), mediamuistion, usein kysyttyjä kysymyksiä
tutkimusmenetelmistä, videoita ja uhrien kertomuksia, sekä seuraavat raportit:


Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States:
Experiences and Perceptions of Antisemitism



Antisemitism: Summary overview of the situation in the EU 2001–2012

Yhteystiedot lisätietoja varten:
media@fra.europa.eu
Puhelin: +43 1 580 30 642
Tietoa toimittajille




Tutkimukseen osallistui 5 847 vähintään 16-vuotiasta juutalaista. Tulokset
kattavat kahdeksan jäsenvaltiota, joissa elää noin 90 prosenttia EU:n
arvioidusta juutalaisväestöstä.
Tutkimus toteutettiin asiantuntijasuositusten mukaisesti verkkokyselynä.
Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on antaa näyttöön
perustuvaa asiantuntijaneuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
päätöksentekijöille ja edistää täten tietoon perustuvaa, asianmukaista
keskustelua perusoikeuksista ja niitä koskevien toimintalinjojen laatimista.
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