EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI (ECRI)

Walka z antysemityzmem

Zalecenie nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI: Kluczowe tematy
Wielu Żydów czuje się
niepewnie z powodu rosnącego
antysemityzmu w Europie, w wyniku
czego wielu Żydów wyjechało.
Rządy muszą podjąć poważną walkę
z antysemityzmem, przyjmując i
egzekwując silne przepisy w celu zajęcia
się problemem oraz pracując blisko
ze społeczeństwem obywatelskim,
by podnosić świadomość i budować
pozytywne zmiany postaw.
Wytycznie ECRI w sprawie zwalczania
antysemityzmu dają rządom
praktyczne zalecenia, jak zająć
się tą poważną formą rasizmu.

KLUCZOWY PRZEKAZ
Rządy muszą rozwinąć skuteczne polityki, by walczyć z
antysemityzmem na wszystkich szczeblach społeczeństwa.
■

Zamierzone działania antysemickie są czynami karalnymi,
a wypowiedzi antysemickie są mową nienawiści.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

WYBRANE ZALECENIA
1. Przyjąć i wprowadzić w życie silne przepisy
przeciwko antysemityzmowi, które penalizują
wszystkie zamierzone działania antysemickie
skierowane przeciwko rzeczywistym,
bądź “domniemanym” Żydom, w tym:
►► Publiczne

nawoływanie do przemocy, nienawiści, czy
dyskryminacji;
►► Publiczne obrażanie i zniesławianie;
►► Publiczne zaprzeczanie, umniejszanie, usprawiedliwianie,
czy przebaczanie Holocaustu; oraz
►► Desktrakcja żydowskich instytucji i zabytków religijnych.

2. Zachęcać ofiary działań antysemickich,
by o tym mówiły i uruchomić skuteczny
system zbierania danych i monitorowania,
by zapewnić procedowanie skarg.

3. Karać organizacje, w tym partie polityczne,
które promują antysemitizm przez:
►► Wycofanie publicznego finansowania i innych form wspar-

cia dla takich organizacji; i/lub
►► Zakazanie działania i rozwiązywanie takich organizacji.

4. Wprowadzić edukację antyrasistowską
do krajowego programu.
Powinna ona obejmować zawartość dotyczącą antysemityzmu, jego historii i aktualnych form.
■

Zapewnić, by nauczyciele byli odpowiednio przeszkoleni,
by w spsób wiarygodny przekazywali tę treść.
■

5. Zachęcać środowisko medialne, społeczności
pozarządowe i wspólnoty religijne do
odgrywania aktywnej roli w zwalczaniu
antysemityzmu.
Wspierać pozytywną rolę, jaką to odgrywa w promowaniu wzajemnego poszanowania i zwalczania antysemickich
stereotypów i uprzedzeń.
■

ECRI – PRZYDATNE LINKI
RZalecenie nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI:
Walka z antysemityzmem
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-09-2004037-POL

FAKTY I USTALENIA
“Poziom antysemityzmu i ataków antysemickich
w Europie ponownie wzrósł w 2015 r., podczas,
gdy już osiągnął szczyt w wielu krajach w
poprzednim roku”. Raport roczny ECRI 2015.
“Próby rehabilitacji, czy trywializowania
kolaborujących reżimów z czasów II Wojny
Światowej i ich działań, wraz z ożywionym
sympatyzowaniem ze skrajną prawicą, zostały
zauważone w niektórych krajach. W rezultacie
istnieje rosnący trend zaprzeczania, czy
unikania publicznego dyskutowania na temat
współuczestnictwa rządów okupacyjnych w
machinie Holocaustu.” Raport roczny ECRI 2014.
“W wielu krajach zaobserwowano rosnące
trendy antysemickie wśród społeczności
muzułmańskich imigrantów, w szczególności w
młodszym pokoleniu. Napięcia wzrastają wraz
z każdym nowym wydarzeniem związanym z
konfliktem na Bliskim Wschodzie i prowadzą do
całkowitej generalizacji przeciwko wszystkim
Żydom [….]. W wynikłej z tego publicznej
debacie położono niewystarczający nacisk na
potrzebę rozróżnienia pomiędzy krytycyzmem
działań Izraela – w takim zakresie, w jakim do
tego ostatniego stosuje się takie same standardy,
jak do każdego innego państwa - i publicznym
wyrażaniem rasizmu i nienawiści wobec
Żydów w ogóle”. Raport roczny ECRI 2014.

Zalecenie nr 7 dotyczące ogólnej polityki
ECRI: Prawo krajowe zwalczające rasism i
dyskryminację rasową
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-07rev-2003008-POL

Robocza definicja antysemityzmu uzgodniona
przez państwa członkowskie Międzynarodowego
Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście:
https://www.holocaustremembrance.com/
media-room/stories/working-definitionantisemitism

►►►

http://www.coe.int/ecri
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Zalecenie nr 15 dotyczące ogólnej polityki ECRI:
Zwalczanie mowy nienawiści
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-15-2016015-ENG

