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Fellépés az antiszemitizmus ellen: célirányosabb
intézkedésekre van szükség
A FRA ma közöl először összehasonlítható számadatokat a zsidó
származású
emberek
tapasztalatairól
az
EU-ban:
antiszemita
zaklatásokról, megkülönböztetésről és gyűlölet-bűncselekményekről.
November 8-án, a 75 évvel ezelőtt történt zsidóellenes pogromok
évfordulójának előestéjén be kell látnunk, hogy bár a tagállamok kitartó
erőfeszítéseket tettek az antiszemitizmus leküzdésére, ez a jelenség
még mindig széles körben elterjedt. A jelentés azon nyolc ország 5847
zsidó származású alanyainak válaszaira terjed ki, ahol a becslések
szerint az EU zsidó lakosságának mintegy 90%-a él, így az uniós
döntéshozók és közösségi csoportok számára életbevágóan fontos
eszköz lesz a célirányos jogi és politikai intézkedések kidolgozásához.
„Az antiszemitizmus felkavaró példája annak, hogy az előítélet hogyan tud
évszázadokon át fennmaradni, de a mai társadalmunkban már nincs helye.
Különösen aggályos, hogy az internetet, amelynek elvileg a kommunikáció és a
párbeszéd eszközének kellene lennie, az antiszemita zaklatás eszközeként
használják – nyilatkozta Morten Kjaerum, a FRA igazgatója. – Bár az uniós
kormányok közül sokan komoly erőfeszítéseket tettek az antiszemitizmus ellen,
célirányosabb intézkedésekre van szükség.”
Főbb megállapítások:
 A válaszadók 66%-a szerint országában nagy probléma az
antiszemitizmus, 76% pedig azt mondta, hogy az utóbbi öt évben
akutabb lett a helyzet.
 A felmérést megelőző 12 hónapban az összes válaszadó 21%-a
tapasztalt verbális sértéssel, zaklatással, illetve fizikai támadással
járó antiszemita esetet vagy eseteket. Az elmúlt évben a válaszadók
2%-a volt áldozata antiszemita indíttatású személyes támadásnak.
 A bejelentések száma elmarad a valóságtól: az antiszemita zaklatás
áldozatainak 76%-a a legsúlyosabb esetet nem jelentette be a
rendőrségnek vagy más szervezetnek.
 A nyilvántartásba vett esetek száma elmarad a valóságtól: a
korlátozott adatgyűjtési mechanizmusokból következően az antiszemita
támadások sok EU-tagállamban nem teljes körűen kerülnek be a
nyilvántartásba.
 A vizsgált országokban az antiszemitizmust tartották a negyedik
legégetőbb társadalmi vagy politikai kérdésnek a munkanélküliség,
(lásd a jelentés 1. táblázatát).
 A válaszadók háromnegyede tartja problémának az online
antiszemitizmust (lásd az alábbi táblázatot).
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Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak megítélése országok szerint (azoknak a
válaszadóknak a százalékos aránya, akik azt mondták, hogy az országban
„nagyon nagy probléma” vagy „elég nagy probléma” az antiszemitizmus)

Antiszemitizmus az interneten
Antiszemitizmus a médiában
Zsidókkal szembeni ellenséges
megnyilvánulások az utcán vagy
más nyilvános helyeken
Zsidó temetők
megszentségtelenítése
Antiszemita falfirkák
Zsidó épületek és intézmények
megrongálása
Antiszemitizmus a politikai
életben
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A felmérés alapján az országok között is jelentős különbségek vannak,
ami gyakran a történelmük és hagyományaik különbözőségét, illetve az
elmúlt évtizedek bevándorlási mintáinak eltérő alakulását mutatja.
Például:
 Az Egyesült Királyságban a válaszadók 9%-a nyilatkozta azt, hogy
gyakran hallja „a zsidók tehetnek a jelenlegi gazdasági válságról”
kijelentést, ezzel szemben Magyarországon ez az arány elérte az 59%-ot.
 A felmérés szerint Lettországban csak a válaszadók 8%-a állította, hogy
az izraeli–arab konfliktus nagymértékben befolyásolja a biztonságérzetét,
Németországban viszont 28%, Franciaországban pedig már 73% volt ez
az arány.
A felmérés eredményeire reagálva a FRA több ajánlást is
megfogalmazott a döntéshozók felé, köztük az alábbiakat:
 Az EU-tagállamoknak hatékonyan és átfogóan kell nyilvántartásba
venniük a zsidó személyeket érő alapjogi sérelmeket.
 A közszereplőknek nyilvánosan el kell ítélniük az antiszemita
kijelentéseket.
 Az EU-nak és tagállamainak sürgősen foglalkozniuk kell azzal, hogy
hatékony módszert találjanak az online antiszemitizmus növekvő
jelenségével szembeni fellépésre, például meg kell vizsgálniuk azt a
megoldást, hogy speciális rendőri egységeket hoznak létre az interneten
elkövetett gyűlölet-bűncselekmények megfigyelésére és felderítésére,
valamint ösztönzik az antiszemita webes tartalmak rendőrségnek történő
bejelentését.
Háttér: gyűlölet-bűncselekmények
Az antiszemita támadások a gyűlölet-bűncselekmények egyik formájának
minősülnek. A mai felmérési jelentés a FRA antiszemitizmusról szóló éves
áttekintésével együtt jelenik meg, amely az antiszemita esetekről szóló,
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kormányzati és nem kormányzati források által összegyűjtött statisztikai
adatokat mutatja be. A két jelentés együttesen kiegészíti az ügynökség jelentős
mennyiségű,
gyűlölet-bűncselekményekkel
foglalkozó
munkáját.
Ebbe
beletartoznak az olyan csoportok tapasztalatairól szóló adatok, mint a
leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek, romák és más etnikai
kisebbségek. A FRA 2013. november 12–13-án Vilniusban tartandó éves alapjogi
konferenciájának központi témája a gyűlölet-bűncselekmény lesz.
Az online sajtócsomag tartalmazza az alábbi jelentéseket, az online
adatismertetőt (ahol az eredményeket országok szerint lehet megtekinteni), a
médiafeljegyzést, a módszertani kérdéseket és válaszokat, a videókat és az
áldozatoktól származó idézeteket.


Zsidókkal szembeni megkülönböztetés és gyűlölet-bűncselekmények az
EU-tagállamokban: Tapasztalt és érzékelt antiszemitizmus



Antiszemitizmus: Összefoglaló áttekintés az EU-ban fennálló helyzetről,
2001–2012

További információk:
media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
Megjegyzések a szerkesztőnek




A felmérésben 5847 zsidó származású, legalább 16 éves személy vett
részt. Az eredmények arra a nyolc tagállamra vonatkoznak, ahol a
becslések szerint az EU zsidó lakosságának mintegy 90%-a él.
A felmérés online módon, a szakértői ajánlásoknak megfelelően zajlott.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy
bizonyítékokon alapuló tanácsadással segítse az uniós és nemzeti szintű
döntéshozókat, ezáltal hozzájárulva az alapvető jogokkal kapcsolatos
tájékozottabb, célzottabb vitákhoz és szakpolitikákhoz.
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