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Ανακοίνωση του
EJC

Στις 8.11.2013 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
παρουσίασε τα πρώτα συγκριτικά στοιχεία εμπειριών εβραίων από αντισημιτικές
παρενοχλήσεις, διακρίσεις και εγκλήματα μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Έκθεση
καλύπτει απαντήσεις 5.847 εβραίων πολιτών σε οκτώ χώρες στις οποίες κατοικεί το 90%
περίπου του υπολογιζομένου εβραϊκού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία και Σουηδία). Τα ευρήματα θα
παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην ετήσια «Επισκόπηση του Αντισημιτισμού» του
Οργανισμού FRA, που συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία επί αντισημιτικών επεισοδίων
καταγεγραμμένων από κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές πηγές.
Στην ιστοσελίδα του
FRA
θα βρείτε το
πλήρες υλικό των εκθέσεων
,
δελτίων τύπου, ανακοινώσεων ΜΜΕ
και
εξερεύνησης στοιχείων
, καθώς και το
οπτικοακουστικό υλικό
από τη Συνέντευξη Τύπου που παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της έρευνας.

Κύρια σημεία των συμπερασμάτων της έρευνας:
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Το 66% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν τον αντισημιτισμό ως
μέγιστο ζήτημα
στις χώρες τους, ενώ
το 76% διευκρίνισε ότι η κατάσταση έχει οξυνθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Το 21% των ερωτηθέντων είχε υποστεί αντισημιτικό επεισόδιο ή επεισόδια
σχετιζόμενα με λεκτική προσβολή, παρενόχληση ή σωματική βλάβη στο διάστημα των 12
μηνών που προηγήθηκαν της έρευνας. Το 2% των ερωτηθέντων είχε υπάρξει θύμα επίθεσης
κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Μη Καταγραφή: Το 76% των θυμάτων αντισημιτικής παρενόχλησης δεν
κατήγγειλαν
το σημαντικότερο επεισόδιο που τους συνέβη ούτε στην αστυνομία ούτε σε άλλον
οργανισμό.
Μη Καταγραφή: Οι περιορισμένοι μηχανισμοί συλλογής στοιχείων σε πολλές
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις παραμένουν
μη καταγεγραμμένες.
Ο αντισημιτισμός θεωρείται ως το τέταρτο σε σειρά σπουδαιότητας πιο
επιτακτικό κοινωνικό ή πολιτικό ζήτημα
στις χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα (Βλ. πίνακα 1 στην
Έκθεση, σ. 16
).
Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων θεωρούν πρόβλημα τον διαδικτυακό
αντισημιτισμό

.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς να αναπτυχθούν
στοχευμένα νομικά και στρατηγικά μέτρα και σκοπό της έχει να αποτελέσει ένα ζωτικό
εργαλείο για τους διαμορφωτές αποφάσεων της Ε.Ε. και τις κοινοτικές ομάδες.
Ανακοίνωση του EJC
για την Έκθεση του
FRA για τον Αντισημιτισμό

Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC)
κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα θεσμικά όργανά της να λάβουν
τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη τους τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε για τον αντισημιτισμό από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA), η οποία παρουσιάζει ραγδαία αύξηση
αντισημιτικών επιθέσεων.
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Η έρευνα, που διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2013 και στην οποία
συμμετείχαν περίπου 6.000 άτομα από τη Σουηδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αγγλία, την
Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Λετονία, δείχνει ότι το ένα τέταρτο των
ερωτηθέντων απάντησαν πως αποφεύγουν να επισκέπτονται χώρους εβραϊκού
ενδιαφέροντος και να φορούν σύμβολα που προσδιορίζουν το θρήσκευμά τους επειδή
φοβούνται τον αντισημιτισμό.
«Είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία του FRA να διεξάγει αυτή τη σοβαρή και σε βάθος έρευνα
σχετικά με ένα ζήτημα μεγίστης σημασίας», δήλωσε ο πρόεδρος του EJC κ. Μοσέ Κάντορ.
«Ωστόσο το γεγονός πως το ένα τέταρτο των Εβραίων φοβάται να εκφράσει τα
θρησκευτικά του πιστεύω είναι μία κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή
Ένωση».

«Ο Εβραϊσμός της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και οι Αρχές πρέπει να
αντιμετωπίσουν περιστατικά μίσους και μισαλλοδοξίας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
ώστε να καταπολεμηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις πριν να είναι πολύ αργά».
«Θα θέλαμε να δούμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα περιλαμβάνουν τη
δημιουργία ειδικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού,
την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων επιβολής των νόμων και τη διασφάλιση της μηδενικής
ανοχής
στον αντισημιτισμό. Αυτή η νομοθεσία θα πρέπει ίσως να επιβάλλεται ακόμα και στους
διαμορφωτές της κοινής γνώμης όταν αυτοί εμπλέκονται σε τέτοιες μορφές μίσους».

Περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι
ο αριθμός των καταγεγραμμένων αντισημιτικών περιστατικών είναι πολύ μικρότερος από
τον πραγματικό αριθμό και αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των
ερωτηθέντων παραδέχθηκε ότι δεν ανέφεραν τα πιο σοβαρά περιστατικά σε καμία Αρχή ή
Οργανισμό. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τέτοιου είδους
περιστατικά είτε γιατί «δεν άξιζε τον κόπο» ή γιατί πίστευαν ότι δεν θα είχε κανένα
αποτέλεσμα.

«Αυτή είναι η πιο καταδικαστέα καταγγελία της έρευνας», δήλωσε ο κ. Κάντορ. «Ο
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Εβραϊσμός της Ευρώπης έχει απλά λίγη πίστη και χαμηλή εμπιστοσύνη στις διαδικασίες
επιβολής των νόμων, καθώς και στις νομοθετικές και δικαστικές διαδικασίες στα
μεγαλύτερα τμήματα της Ηπείρου».
«Πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερες ενέργειες σε ό,τι αφορά στη μόρφωση σχετικά με
την ανεκτικότητα και το σεβασμό προς τους άλλους. Η άνοδος του εξτρεμισμού δείχνει ότι
η δημοκρατία πρέπει να θωρακίσει τον εαυτό της και οι Κυβερνήσεις οφείλουν να δώσουν
προτεραιότητα στη δημοκρατία, όπως έγινε με την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία διέκοψε
την κρατική χρηματοδότηση προς το νεοναζιστικό κόμμα της «Χρυσής Αυγής». Αυτό δεν
είναι πρόβλημα μόνο των Εβραίων, αλλά είναι πρόβλημα όλων των Ευρωπαίων, καθώς η
ταυτότητα και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτόνται από τη λήψη αυτών των
μέτρων».

Για αυτή την έρευνα το EJC συνεργάστηκε με το FRA, όπως έχει συνεργαστεί με τον
Οργανισμό και τον προκάτοχό του επί πολλά χρόνια. Ο γενικός γραμματέας του EJC κ.
Serge Cwajgenbaum, και ο αντιπρόεδρος του EJC Δρ Ariel Muzicant, συμμετείχαν στη
συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για την παρουσίαση των επίσημων αποτελεσμάτων της
έρευνας που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Εβραϊσμού.

Η επικεφαλής του Κέντρου Kantor για τη Μελέτη του Σύγχρονου Ευρωπαϊκού Εβραϊσμού,
του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, καθηγήτρια κα Ντίνα Ποράτ, η οποία εκδίδει ετησίως μία
έκθεση σχετικά με τον αντισημιτισμό παγκοσμίως και συγκεντρώνει όλες τις διεθνείς και
εγχώριες νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, σχολίασε το γεγονός του μεγάλου αριθμού μη
καταγεγραμμένων αντισημιτικών επιθέσεων: «Αυτός ο μεγάλος αριθμός μη
καταγεγραμμένων περιστατικών δείχνει πως έχουμε παραιτηθεί, πως δεν βλέπουμε κανένα
νόημα στο να αντισταθούμε, πως είναι μία χαμένη μάχη. Τα αισθήματα και τα συναισθήματα
είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν και να μετρηθούν, όμως, έγινε μία προσπάθεια να γίνει
ακριβώς αυτό», δήλωσε η κα Ποράτ.

Γραφείο Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2013
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ΒΡΕΙΤΕ το
ΥΛΙΚΟ της ΕΡΕΥΝΑΣ
του FRA
και
στους παρακάτω συνδέσμους
(αρχεία pdf):
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comprare viagra roma
diporto. Ma a causa della loro capacita,
viagra generico en farmacia
puo sentire un vero uomo a qualsiasi,
viagra generico farmacia italia
collaterali possono includere,
come acquistare viagra pfizer
nelle coppie in cui il sesso orale e,
comprare viagra generico line
testosterone e l'obesita. Altre,
viagra generico dove acquistare
coloro che vogliono acquistare 20mg o,
come si acquista viagra in farmacia
naturale", un concetto che combina la,
vendita viagra italia line
riproduttivi maschili, permettendo la,
costo viagra generico
Che viene prodotto e offerto Dalla,
acquistare viagra online
quando non e utilizzato, quindi e,
viagra vendita europa
ovviamente, si possono trovare valide,
acquistare viagra via internet
erettile (IIEF di cui acronimo), per un,
comprare viagra online
insieme. Le famiglie in cui i coniugi,
dove acquistare viagra in italia
salute di un campione di 39 uomini con,
comprare viagra pfizer
preso in associazione con nitrati (un,
prezzo viagra originale
che soffrono di disfunzione erettile e,
come acquistare viagra
esercizi che vengono chiamati dai,
comprare viagra in europa
rapporto di amore e fiducia reciproca.,
viagra generico dove comprare
classiche del bacio sulla guancia (e,
viagra naturale farmacia
di circa essere. Tuttavia IL cilia non,
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