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Pressmeddelande från FRA 

Wien den 8 november 2013 

 

 

Kampen mot antisemitismen: fler riktade åtgärder krävs 

FRA presenterar i dag de första jämförbara siffrorna om judars 
erfarenheter av trakasserier, diskriminering och hatbrott mot judar. Den 

8 november, dagen före årsdagen av de antijudiska pogromer som ägde 
rum för 75 år sedan, måste det uppmärksammas att fenomenet 
fortfarande är allmänt spritt, trots att EU-medlemsstaterna gör ständiga 

insatser för att bekämpa antisemitismen. Denna rapport, som omfattar 
intervjusvar från 5 847 judar i de åtta länder i vilka cirka 90 procent av 

den beräknade judiska befolkningen i EU bor, kommer därför att bli ett 
viktigt verktyg för beslutsfattare och samhällsgrupper i EU när de ska 

utveckla riktade rättsliga och politiska åtgärder. 
 
– Antisemitismen är ett otäckt exempel på hur fördomar kan leva kvar i 

århundraden, och den har ingen plats i vårt samhälle i dag. Det är särskilt 
oroväckande att se att internet, som bör vara ett verktyg för kommunikation och 

dialog, används som ett instrument för antisemitiska trakasserier. Samtidigt som 
många regeringar i EU-medlemsstaterna har gjort stora insatser för att bekämpa 
antisemitismen, krävs det fler riktade åtgärder, säger FRA:s direktör Morten 

Kjærum. 
 

Viktiga slutsatser: 
 66 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att antisemitism är 

ett stort problem i deras hemländer, samtidigt som 76 procent sade att 

läget har blivit mer akut under de senaste fem åren. 
 21 procent av alla tillfrågade hade varit med om en antisemitisk 

incident eller incidenter där det förekommit verbala 
förolämpningar, trakasserier eller ett fysiskt angrepp under 
tolvmånadersperioden före undersökningen. 2 procent av de tillfrågade 

hade utsatts för ett antisemitisk fysiskt angrepp under det gångna året. 
 För få anmälningar (”underrapportering”): 76 procent av de som 

utsatts för antisemitiska trakasserier anmälde inte den allvarligaste 
incidenten till polisen eller någon annan organisation.  

 För få registreringar (”underregistrering”): Begränsade mekanismer 

för uppgiftsinsamling i många EU-medlemsstater innebär att de 
antisemitiska angreppen fortfarande underregistreras, dvs. registreras i 

för liten utsträckning. 
 Antisemitism anses vara den fjärde mest trängande sociala eller 

politiska frågan i de länder där undersökningen ägde rum (se tabell 1 i 

rapporten). 
 Tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att antisemitism på internet 

är ett problem (se tabell nedan). 

 

Bedömning av antisemitiska uttryck i länderna som ingick i undersökningen 
(procentuell andel av de tillfrågade som sade att en given form av antisemitism 

är ”ett mycket stort problem” eller ”ett ganska stort problem” i landet) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
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 BE DE FR HU IT LV SE UK 

Genomsnitt 

av åtta 

länder 

Antisemitism på internet 85 67 85 86 87 52 68 64 75 

Antisemitism i medierna 70 40 71 73 59 37 54 52 59 

Fientliga uttryck mot judar på 

gatan eller på andra offentliga 

platser 74 48 84 72 30 16 51 35 54 

Skändning av judiska 

gravplatser 42 46 74 79 41 56 34 35 50 

Antisemitisk graffiti 52 30 69 69 61 21 29 26 45 

Vandalism av judiska byggnader 

och institutioner 54 33 78 52 43 23 30 31 45 

Antisemitism i det politiska livet 51 30 50 84 36 35 41 34 44 

 
Undersökningen visade också betydande skillnader mellan länderna, 
vilket ofta visar deras olika historia och traditioner samt även 

invandringsmönstren under de senaste årtiondena. Till exempel: 
 I Storbritannien sade 9 procent av de tillfrågade att de ofta hade hört 

uttalandet att ”Judar är ansvariga för den rådande ekonomiska krisen”, 
medan denna siffra steg till 59 procent för Ungern. 

 I undersökningen drogs slutsatsen att endast 8 procent av de lettiska 
tillfrågade sade att konflikten mellan Israel och arabländerna hade stor 
påverkan på hur trygga de kände sig, medan siffran steg till 28 procent 

för Tyskland och var så hög som 73 procent i Frankrike. 
 

Som gensvar på undersökningens slutsatser har FRA formulerat en rad 
förslag till beslutsfattarna, däribland följande: 

 EU-medlemsstaterna måste dokumentera den judiska befolkningens 

erfarenheter av överträdelser av de grundläggande rättigheterna på ett 
effektivt och omfattande sätt. 

 Offentliga personer bör offentligt fördöma antisemitiska uttalanden. 
 EU och dess medlemsstater måste arbeta snabbt för att hitta 

verkningsfulla sätt att bekämpa det växande fenomenet med antisemitism 

på internet, genom att såväl undersöka möjligheten att inrätta 
specialiserade polisenheter som övervakar och utreder hatbrott på 

internet, som uppmana till polisanmälan av antisemitiskt webbinnehåll. 
 
Bakgrund: hatbrott 

Antisemitiska angrepp är en form av hatbrott. Dagens undersökningsrapport har 
offentliggjorts tillsammans med FRA:s årliga överblick över antisemitism, vilka 

sammanför statistiska uppgifter om antisemitiska incidenter som har samlats in 
av statliga och icke-statliga organisationer. Tillsammans kompletterar de två 
rapporterna FRA:s omfattande databas med dokument om hatbrott. Denna 

innehåller uppgifter om erfarenheter från grupper som homo-, bi- och 
transsexuella personer, romer och andra etniska minoriteter. FRA:s konferens 

om grundläggande rättigheter i Vilnius den 12–13 november 2013 kommer att 
inriktas på hatbrott.  
 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-eu-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/event/2013/fundamental-rights-conference-2013
http://fra.europa.eu/en/event/2013/fundamental-rights-conference-2013
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Rapporterna nedan, visningen av uppgifterna på internet (där man kan se 

resultaten för respektive land), media-PM, frågor och svar om metoder, videor 

och uttalanden av brottsoffer finns i pressutskicket på internet. 

 Diskriminering och hatbrott mot judar i EU:s medlemsstater: Erfarenheter 

av och uppfattningar om antisemitism 

 Antisemitism: Sammanfattande översikt över situationen i EU 2001–2012 
 

För mer information, kontakta:  

media@fra.europa.eu  

Tfn: +43 1 580 30 642 

 

Meddelanden till redaktörerna 

 5 847 judar i åldern 16 år eller äldre deltog i undersökningen. Resultaten 

omfattar åtta EU-medlemsstater i vilka cirka 90 procent av den beräknade 
judiska befolkningen i EU bor. 

 Undersökningen genomfördes på internet i enlighet med 

rekommendationer från experter. 
 EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har mandat att erbjuda 

beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå evidensbaserade råd och 

därmed bidra till att debatt och politik inom området grundläggande 

rättigheter blir mer målinriktade och i högre grad grundas på kunskap. 

 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/survey-jewish-people-experiences
mailto:media@fra.europa.eu

