EUROPOS KOMISIJA KOVAI SU RASIZMU IR NETOLERANCIJA (ECRI)
KOVA SU ANTISEMITIZMU
Europos Komisijos kovos su rasizmu ir netolerancija
(ECRI) bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 9:
Pagrindinės temos
„Daug žydų išvyksta iš Europos, nes nesijaučia saugūs dėl
žemyne kylančių antisemitinių nuotaikų.
Kovodamos su antisemitizmu, vyriausybės privalo imtis rimtų priemonių – priimti griežtus tiesės
aktus ir užtikrinti jų vykdymą, o glaudžiai bendradarbiaudamos su pilietine visuomene, stiprinti
informuotumą ir skatinti požiūrio pokyčius teigiama linkme.
Savo parengtose kovos su antisemitizmu gairėse ECRI pateikia vyriausybėms praktines
rekomendacijas, kaip spręsti šią rimtą rasizmo problemą.“
PAGRINDINĖS NUOSTATOS
Vyriausybės privalo vykdyti veiksmingą kovos su antisemitizmu politiką visuose visuomenės
lygmenyse.
Tyčiniai antisemitiniai veiksmai – tai kriminalinė veika, o antisemitinis diskursas prilygsta
neapykantos kalbai.
ATRINKTOS REKOMENDACIJOS
1. Priimti ir įgyvendinti griežtus kovos su antisemitizmu teisės aktus, numatančius bausmę už
bet kokią tyčinę antisemitinę veiklą, nukreiptą prieš faktinius arba numanomus žydų
kilmės asmenis, įskaitant:
- viešą smurto, neapykantos ir diskriminacijos kurstymą;
- viešą įžeidinėjimą ir šmeižtą;
- viešą holokausto neigimą, menkinimą, pateisinimą ar toleravimą; ir
- žydų religinių institucijų bei monumentų išniekinimą.
2. Skatinti antisemitizmo aukas netylėti, pasisakyti, o taip pat įdiegti veiksmingą duomenų
rinkimo ir stebėsenos sistemą, kad būtų garantuojamas skundų nagrinėjimas.
3. Taikyti sankcijas organizacijoms, įskaitant politines partijas, skatinančioms
antisemitizmą:
- atšaukti valstybės įstaigų finansinę ir kitokio pobūdžio paramą tokioms organizacijoms;
ir/arba
- uždrausti ir likviduoti tokias organizacijas.

http://www.coe.int/ecri

4. Įvesti antirasistinį ugdymą nacionalinėse mokymo programose.
- programos turinyje turi būti kalbama apie antisemitizmą, jo istoriją ir esamas formas.
- užtikrinti, kad mokytojai būtų tinkamai apmokyti suteikiant jiems būtinas žinias šiuo klausimu
ir tokiu būdu užtikrinant jų pasitikėjimą savo žiniomis darbo mokykloje metu.
5. Skatinti žiniasklaidos, nevyriausybinių ir religinių bendruomenių aktyvų dalyvavimą
kovoje su antisemitizmu.
- remti jų pozityvų vaidmenį abipusės pagarbos puoselėjimo ir kovos su antisemitiniais
stereotipais bei išankstine nuomone srityse.
ECRI NAUDINGOS NUORODOS
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 9: Kova su antisemitizmu
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N9/Recommendati
on_9_en.asp
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 7: Nacionalinių įstatymų leidyba kovai su rasizmu ir
rasine diskriminacija
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N7/Recommendati
on_7_en.asp
ECRI bendrosios politinės rekomendacijos Nr. 15: Kova su neapykantos kalba
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/default_en.asp
Antisemitizmo sąvokos apibrėžimas, dėl kurio sutarė Tarptautinio holokausto atminimo aljanso šalys
narės:
https://www.holocaustremembrance.com/media-room/stories/working-definition-antisemitism
FAKTAI IR IŠVADOS
„2015 metais Europoje vėl išaugo antisemitizmo ir antisemitinių išpuolių lygis, daugelyje šalių
praėjusiais metais pasiekęs aukščiausią tašką.“ ECRI metinė ataskaita 2015.
„Kai kuriose šalyse jaučiami bandymai reabilituoti ar sumenkinti Antrojo pasaulinio karo
kolaboracinius režimus ir jų veiksmus, o taip pat atgaivinti simpatijas kraštutinėms dešiniosioms
jėgoms. Ryškėja neigimo arba vengimo viešai diskutuoti apie okupacinių vyriausybių
bendrininkavimą per Holokaustą tendencijos.“ ECRI metinė ataskaita 2014.
„Daugelyje šalių, kylančios antisemitinės nuotaikos stebimos musulmonų migrantų bendruomenėse,
ypač tarp jaunosios kartos atstovų. Po bet kokių smurtinių konfliktų Vidurio Rytuose kyla įtampos,
bendrai nukreiptos prieš žydus [...]. Viešajame diskurse nepakankamai pabrėžiamas poreikis atskirti
kritiką dėl Izraelio valstybės veiksmų, kai šiai valstybei yra taikomi vienodi kaip ir kitai valstybei
standartai, nuo viešosios nuomonės apie rasizmą bei neapykantos žydų tautybės žmonėms išraišką
bendrąja prasme.“ ECRI metinė ataskaita 2014.
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