IRKÇILIĞA VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU (ECRI)

Antisemitizmle Mücadele

9 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı: Ana Başlıklar
Birçok Yahudi Avrupa çapında
yükselen antisemitizm nedeniyle
kendini güvensiz hissediyor ve
bunun sonucunda çok sayıda
Yahudi kıtayı terk etti.
Hükümetler antisemitizmle mücadeleyi
ciddiye almalı, sorunu çözmek
için etkili kanunlar çıkarmalı ve
yürürlüğe koymalı, ve farkındalık
yaratmak ve davranışlarda olumlu
bir değişimi teşvik etmek amacıyla
sivil toplumla birlikte çalışmalıdır.
ECRI’nin antisemitizmle mücadele için
kılavuz ilkeleri hükümetlere bu tür ciddi
ırkçılık biçimlerinin üzerine eğilme
konusunda pratik tavsiyeler sunar.

TEMEL MESAJ
Hükümetler toplumun her düzeyinde antisemitizle mücadele etmek için etkili politikalar geliştirmek zorundadır.
■

Kasıtlı antisemitik eylemler suç teşkil eden fiillerdir ve
antisemitik söylem nefret söylemidir.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

SEÇİLMİŞ TAVSİYE KARARLARI
1. Gerçek Yahudilere ya da Yahudi
“zannedilenlere” karşı, aşağıdaki hususlar da
dahil olmak üzere her türlü kasıtlı antisemitik
eylemi cezalandıran etkili antisemitizm
yasaları çıkarmak ve yürürlüğe koymak:
►► Toplumu

şiddete, nefrete ya da ayrımcılık yapmaya
kışkırtmak;
►► Toplum içinde aşağılamak ve hakaret etmek;
►► Toplum içinde Holokostu inkar etmek, önemsizleştirmek,
meşrulaştırmak ya da onaylamak; ve
►► Yahudi din kurumlarına ve anıtlarına saygısızlık etmek.

2. Antisemitik eylem kurbanlarının ortaya
çıkmalarını teşvik etmek ve şikayetlerin
dikkate alınmasını sağlamak için etkili bir bilgi
toplama ve izleme sistemini devreye sokmak.

3. Siyasal partiler de dahil olmak üzere,
antisemitizmi teşvik eden örgütlere aşağıdakiler
aracılığıyla yaptırımlar uygulamak:
►► Kamu

bünyesindeki bu tür örgütlerden mali ve diğer
destekleri çekmek; ve/veya

►► Bu tür örgütleri yasaklamak ve kapatmak.

4. Ulusal müfredata ırkçılık karşıtı
eğitimi dahil etmek.
Bu, antisemitizmi, onun tarihini ve mevcut biçimlerini ele
alan bir içeriği kapsamalıdır.
■

Öğretmenlerin bu içeriği güvenle aktarmaları için gerekli
eğitimi almalarını sağlamak.
■

5. Medya mensuplarını, sivil toplum ve dini
cemaatleri antisemitizmle mücadelede
aktif bir rol oynamaya teşvik etmek.
Bu aktörlerin karşılıklı saygının teşvik edilmesi ve antisemitik klişeleştirmeler ve önyargılarla mücadelede oynayacağı
pozitif rolü desteklemek.

■

ECRI – FAYDALI LINKLER

OLGULAR VE BULGULAR
“Avrupa’da bir önceki yıl boyunca birçok
ülkede zaten zirve noktasına ulaşmış olan
antisemitizm ve antisemitik saldırılar 2015
yılında daha da arttı.” 2015 ECRI Yıllık Raporu.
“Bazı ülkelerde, aşırı sağa karşı yeniden
canlanan bir sempatiyle birlikte II. Dünya
Savaşı’nın işbirlikçi rejimlerini ve onların
icraatlarını yeniden saygınlığına kavuşturma
veya önemsizleştirme girişimleri kaydedilmiştir.
Bunun sonucu olarak işgal devletlerinin Holokost
makinesindeki suç ortaklığını inkar etme ya da
bu ortaklığı kamuoyu önünde konuşmaktan
kaçınma yönünde giderek artan bir eğilim
ortaya çıkmıştır.” 2014 ECRI Yıllık Raporu.
“Birçok ülkede Müslüman göçmen cemaatler
arasında, özellikle de genç nesillerde giderek
artan antisemitik eğilimler gözlenmektedir.
Ortadoğu’nun çatışmalı bölgelerinde yaşanan
her yeni şiddet olayının ertesinde gerginlikler
yükseliyor ve bu bütün Yahudilere yönelik
kapsamlı genellemelere yol açıyor [….]. Ardından
kamuoyundaki söylemlerde, İsrail’in eylemlerine
–İsrail herhangi bir devletle aynı standartlarda
tutulduğu ölçüde- yönelik eleştirilerle Yahudi
halkına yöneltilen genel ırkçılık ve nefret
ifadesi arasında ayrım yapma gereği yeterince
vurgulanmadı.” 2014 ECRI Yıllık Raporu.

9 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı:
Antisemitizmle Mücadele
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-09-2004-037-ENG
7 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı: Irkçılık
ve Irka Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal
Mevzuatı
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC07rev-2003-008-ENG

Uluslararası Holokost Anma Birliği’ne üye
devletlerin üzerinde mutabık oldukları
Antisemitizm Tanımı:
https://www.holocaustremembrance.com/mediaroom/stories/working-definition-antisemitism

►►►

http://www.coe.int/ecri
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15 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı: Nefret
Söylemiyle Mücadele
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-15-2016-015-ENG

