EURÓPSKA KOMISIA PROTI RASIZMU A INTOLERANCII (ECRI)

Boj proti antisemitizmu

Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 9: Kľúčové Témy
Pre nárast antisemitizmu
v celej Európe sa mnohí Židia
necítia bezpečne, v dôsledku čoho
veľký počet Židov emigroval.
Vlády musia brať boj proti
antisemitizmu vážne a na riešenie
tohto problému musia prijímať
a presadzovať účinné právne
predpisy a úzko spolupracovať s
občianskou spoločnosťou s cieľom
zvýšiť povedomie a podporovať
pozitívnu zmenu postojov.
Usmernenia ECRI na boj proti
antisemitizmu ponúkajú vládam
praktické odporúčania na riešenie
tejto závažnej formy rasizmu.

KĽÚČOVÉ POSOLSTVO
Vlády musia vypracovať účinné politiky boja proti antisemitizmu na všetkých úrovniach spoločnosti.
■

Úmyselné akty antisemitizmu sú trestnými činmi a antisemitský diskurz je nenávistným prejavom.

■

►►►

http://www.coe.int/ecri

VYBRANÉ ODPORÚČANIA
1. Prijímať a vykonávať účinné právne
predpisy ustanovujúce tresty za všetky
úmyselné antisemitské činy proti skutočným
alebo „pravdepodobným“ Židom, vrátane:
►► verejného

podnecovania k násiliu, nenávisti alebo
diskriminácii;
►► urážok a osočovania na verejnosti;
►► verejného popierania, zľahčovania, ospravedlňovania
alebo schvaľovania holokaustu; a
►► znesväcovania židovských náboženských inštitúcií a
pamiatok.

2. Povzbudzovať obete antisemitských činov,
aby sa prihlásili, a zaviesť účinný systém
zhromažďovania údajov a monitorovania s
cieľom zabezpečiť, že ich sťažnosti sa budú riešiť.

3. Ukladať sankcie proti organizáciám
podporujúcim antisemitizmus,
vrátane politických strán:
►► zastaviť

poskytovanie finančnej a inej formy podpory
týmto organizáciám od verejných orgánov, a/alebo

►► zakázať a rozpustiť takéto organizácie.

4. Začleniť vzdelávanie proti rasizmu
do celoštátnych učebných osnov.
Výučba by mala zahŕňať obsah venovaný problematike
antisemitizmu, jeho histórii a súčasným podobám.

■

Zabezpečiť potrebnú odbornú prípravu učiteľov, aby boli
odborne spôsobilí vyučovať tento obsah.
■

5. Povzbudzovať príslušníkov mediálnych
profesií, mimovládne organizácie a
náboženské spoločenstvá, aby hrali aktívnu
úlohu v boji proti antisemitizmu.
Podporovať pozitívnu úlohu, ktorú majú zohrávať pri
posilňovaní vzájomného rešpektovania a v boji proti antisemitským stereotypom a predsudkom.
■

ECRI – UŽITOČNÉ ODKAZY

FAKTY A ZISTENIA
„Stupeň antisemitizmu a antisemitských
útokov v Európe sa v roku 2015 opäť
zvýšil po tom, ako v mnohých krajinách
dosiahol vrchol už v predchádzajúcom
roku.“ Výročná správa ECRI 2015.
„V niektorých krajinách boli zaznamenané
snahy o rehabilitáciu alebo zľahčovanie
kolaborantských režimov a ich aktivít počas
druhej svetovej vojny, ako aj oživovanie sympatií
ku krajnej pravici. V dôsledku toho narastá trend
popierania alebo vyhýbania sa verejnej diskusii
o spoluúčasti vlád okupovaných štátov na
mašinérii holokaustu.“ Výročná správa ECRI 2014.
„V mnohých krajinách sa pozoruje silnejúci
antisemitský trend medzi moslimskými
prisťahovaleckými komunitami, najmä v
mladej generácii. Po každej novej vlne násilia v
blízkovýchodnom konflikte narastá napätie, ktoré
vedie k širokým zovšeobecneniam proti všetkým
Židom [....]. V následnej verejnej diskusii sa
nekládol dostatočný dôraz na potrebu rozlišovať
medzi kritikou konania Izraela – v súvislosti s
povinnosťou Izraela dodržiavať rovnaké normy
ako ktorýkoľvek iný štát – a verejnými prejavmi
rasizmu a nenávisti voči židovskému národu
vo všeobecnosti“. Výročná správa ECRI 2014.

Všeobecné politické odporúčanie ECRI č.9 o boji
proti antisemitizmu
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-09-2004-037-ENG
Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 7 o
vnútroštátnej legislatíve na boj proti rasizmu a
rasovej diskriminácii
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC07rev-2003-008-ENG

Pracovná definícia antisemitizmu dohodnutá
členskými štátmi Medzinárodnej aliancie pre
pripomínanie si holokaustu:
https://www.holocaustremembrance.com/mediaroom/stories/working-definition-antisemitism

►►►

http://www.coe.int/ecri
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Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 15 o boji
proti nenávistným prejavom
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-15-2016-015-ENG

