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1.

A Parlamenti Közgyűlés ismét aggodalmának ad hangot az antiszemita jelenségek megléte és
súlyosbodása miatt, valamint megállapítja, hogy egyetlen tagállama sem mentes vagy
sérthetetlen az emberi jogokat érintő eme komoly csapástól.

2.

Ezeket a jelenségeket, amelyek félelmet okoznak a személyek biztonságérzetében, és jelzik a
zsidó polgárok vallása iránti tisztelet hiányát, elfogadhatatlannak tartjuk az Európa Tanács
tagállamaiban.

3.

Ahelyett, hogy gyökerestül kipusztulna, az antiszemitizmus napjainkban erőteljesen fejlődik az
európai földrészen. Összetett, sokszor banalizált formában különböző fokozatai vannak jelen az
Európa Tanács összes tagállamában. Jelenlegi újraéledése arra kell, hogy ösztönözze az Európa
Tanács tagállamait, hogy fokozzák éberségüket, és szembeforduljanak az antiszemitizmus
fenyegetéseivel, amelyek nyomasztó súllyal nehezednek az Európa Tanács küldetése folytán
védelmezett alapvető értékekre.

4.

Az antiszemitizmust leggyakrabban – de nem kizárólagosan – a szélsőjobboldali mozgalmak, az
iszlámista ideológiák és a szélsőbaloldali politikai áramlatok terjesztik, amely a
zsidóellenességben, vallásuk, kultúrájuk és közösségi identitásuk elutasításában nyilatkozik
meg. Az ilyen ellenséges érzület, amely a nyílt gyűlöletig is elvezethet, sokféle magatartási és
cselekvési formában jelenik meg: szent helyek meggyalázása, vandalizmus, írások közzététele,
szitkozódás, fenyegetések, erőszakos fellépések, egészen a gyilkosságokig.

5.

A Közgyűlés sajnálattal állapítja meg a közel-keleti konfliktus hatását az antiszemitizmus
európai terjedésére. Bár nem az egyetlen forrás, az Izrael és a palesztinok között fennálló
konfliktus talajt ad az Európában megjelenő antiszemita erőszakos cselekményeknek. Ez a
helyzet különösen jellemző az európai városok nagyszámú bevándorolt lakosságának körében.
Ez az új antiszemitizmus idézi elő a dühös reakciókat a lakosság többségi csoportján belül, és
váltja ki a bevándorlók iránti gyűlöletet, ami általában és logikus módon az idegengyűlölethez
vezet.

6.

Az antiszemitizmus veszélyt jelent minden demokratikus állam számára, mert ürügyként
szolgál az erőszak alkalmazására és igazolására. Széttöri a nemzeti közösséget, szembeállítva
az emberek egyik csoportját a másikkal, az egyik vallást a másikkal. Súlyos támadást jelent az
alapvető jogok és szabadságjogok, valamint a demokrácia elvei ellen. A politika és a civil
társadalom intézményeinek ezért minden erejüket latba kell vetniük, hogy útját állják eme
veszély kifejlődésének.

7.

A Közgyűlés tudatában van annak, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem bizonyos dilemma
elé állítja a demokratikus államokat: egyfelől kötelesek garantálni a szólás, a gyülekezés és az
egyesülés szabadságát, lehetővé tenni a politikai felfogások teljes spektrumának létét és
politikai képviseletét, másfelől pedig védekezniük kell, és korlátokat kell állítaniuk a saját
alapvető értékeiket aláásó jelenségek elé.

8.

A Közgyűlés hivatkozik a rasszizmusról, az idegengyűlöletről, az antiszemitizmusról és az
intoleranciáról szóló 1222 (1993) számú ajánlására, valamint a rasszista, idegengyűlölő,
intoleráns politikai beszédre vonatkozó 1345 (2003) számú határozatára, és fenntartja
meggyőződését, hogy az államok kötelesek harcolni az antiszemitizmus alábecsülésének
minden formája ellen, és határozottan kell fellépniük ezek megjelenése ellen, felhasználva
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minden szükséges politikai és törvényadta eszközt, vagy létrehozni azokat, ha még nem
léteznek, hogy megvédjék a demokratikus szabályok és az emberi jogok tiszteletben tartásán
alapuló jogállamot.

9.

A Közgyűlés megállapítja továbbá, hogy a civil társadalom, amely életközeli tapasztalatokkal
rendelkezik, sok esetben elsőként állapítja meg az olyan jelenségek kifejlődését, mint az
antiszemitizmus, és fontos szerephez jut a nyilvánosság mozgósításában az ilyen jelenségek
megválaszolásához.

10. A

Közgyűlés úgy véli, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményében garantált jogelvek,
valamint az Egyesült Nemzetek által a faji diszkrimináció mindenfajta formájának
felszámolásáról elfogadott nemzetközi egyezmény és annak 4. cikke, a polgári és politikai
jogokra vonatkozó nemzetközi megállapodás, benne a 20. cikk, valamint a Rasszizmus és
Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) általános politikai ajánlásai, különösen az
antiszemitizmus elleni harcról szóló 9. számú ajánlása olyan meghatározó elemek, amelyekhez
az államoknak igazodniuk kell az antiszemitizmus ellen folytatott harcuk során.

11. A Közgyűlés határozottan támogatja az ECRI által megkezdett munkát, amely arra ösztönzi az
ügy valamennyi érdemi szereplőjét, hogy erőfeszítéseiket egyesítve hathatós és tartós
megoldást találjanak az antiszemitizmus problémájára a közigazgatás minden (nemzeti,
regionális és helyi) szintjén, illetve a különböző közösségek képviselőinek, a vallási vezetők, a
civil társadalom szervezeteinek és más meghatározó intézmények bevonásával.
12. Ezek alapján a Közgyűlés felhívja a tagállamok kormányait, hogy:
12.1. kellő határozottsággal és módszerességgel léptessenek életbe olyan törvényt, amely
büntetőjogi szintre emeli az antiszemita vagy gyűlölködő beszédet, kiemelten az erőszakra való
felszólítás minden formáját;
12.2. helyezzenek bírósági eljárás alá minden olyan pártot, amely működésével, programjában
vagy nyilvános írásaiban antiszemita tanokat hirdet;
12.3. emeljék büntetőjogi szabálysértés szintjére a népirtás, az emberiség elleni bűntettek,
illetve a háborús bűnök tagadását vagy durva alábecsülését, azok rasszista célzatú nyilvános
igazolását vagy dicsőítését, az ECRI 7. számú általános politikai ajánlásával összhangban;
12.4. függesszék fel vagy vonják meg a közpénzek juttatását az antiszemitizmust támogató
szervezetektől és egyesületektől, nemzeti és nemzetközi szinten;
12.5. törvényekkel erősítsék meg az antiszemita cselekmények büntetését, illetve az antiszemita
indítékot súlyosbító körülményként kezelje a büntetőjog;
12.6. írják alá és ratifikálják az Emberi Jogok Európai Egyezményének 12. számú kiegészítő
jegyzőkönyvét (ETS 177).
12.7. fokozottan fejlesszék a történelem és a kultúra, valamint a meghatározó vallások iskolai
tanítását, az oktatásról és a vallásról szóló 1720 (2005) számú ajánlás elvei szerint, hogy
fejleszteni tudják a tolerancia képességét, és harcoljanak tudatlanság ellen, ami gyakran
forrása az intoleráns magatartásnak, mivel az antiszemitizmus elkerüléséhez az oktatás és a
képzés mutatkozik a leginkább megalapozó és tartós eszköznek;
12.8. fordítsanak figyelmet arra, hogy az oktatási intézményekben, kiváltképp az egyetemeken
ne jelenhessen meg az antiszemitizmus vagy a zsidók elleni támadás;
12.9. támogassák a kultúrák és a vallások közötti párbeszéd folytatását a különböző
közösségek között;
12.10. vezessenek be olyan eszközöket, amelyek alkalmazásával büntetni tudják az Interneten
megjelenő antiszemita nyilatkozatokat, azaz írják alá és ratifikálják a számítástechnikai
bűnözésről szóló egyezménynek az informatikai rendszereken keresztül elkövetett rasszista és
idegengyűlölő cselekmények büntetőjogi hatályáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvét (ETS 189);
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12.11. ne adjanak támogatást emlékművek építéséhez és megemlékezések rendezéséhez a
népirtásban bűnös személyek vagy a második világháborúban emberiség ellen elkövetett
bűntett miatt elítéltek esetében;
12.12. lépjenek fel a sportéletben megnyilvánuló antiszemita jelenségekkel szemben, a
Miniszteri Bizottságnak a rasszizmus, az idegengyűlölet és a faji intolerancia megelőzéséről
szóló, Rec (2001) 6 számú ajánlásának megfelelően;
12.13. ösztönözzék a média önkontrollját, hogy tevékenységük a toleranciát, egymás kölcsönös
tiszteletét vigye előre, a káros beidegződések és a köznyelvben is megjelenő antiszemita
előítéletek legyőzése érdekében;
12.14. erősítsék meg a média önkontrolljának működési rendszerét, amelynek célja az
antiszemitizmus és a gyűlöletbeszéd minden formájának megakadályozása;
12.15. tegyenek további lépéseket a Miniszteri Bizottság Rec (2001) 15 számú ajánlásának
végrehajtása érdekében, hogy előkészítsék és iskoláikban megrendezzék „A Holocaust
emlékezetének és az emberiség elleni bűntettek megelőzésének Napját”, amelynek révén
részeseivé válnak a tolerancia, az emberi jogok és a rasszizmus minden formája elleni
küzdelem világméretű akciójának;
12.16. a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) közreműködésével
értesítsék a közjogi hatóságokat az antiszemita cselekményekről;
12.17. aktívabban együttműködést alakítsanak ki a civil társadalommal és szervezeteikkel,
valamint támogassák őket az antiszemitizmus ellen harcban;
12.18. támogassák az ECRI munkáját, amelynek küldetése a rasszizmus, az idegengyűlölet, az
antiszemitizmus és az intolerancia elleni harc egész Európában, illetve hogy meggyőződhessen
arról, hogy a tagállamok konkrét lépések formájában követik ajánlásait.
12.19. határozott és tevőleges formában ítéljenek el minden olyan államot, amelyik hirdeti az
antiszemitizmust, tagadja a Holocaust létét és a népirtásra buzdít.
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