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Komisja Europejska zaprezentowała 5 października 2021 pierwszą w
historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania
życia żydowskiego.
„Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie
reagowania na antysemityzm. Zobowiązujemy się dziś do wspierania
życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności.” – mówiła
przewodnicznąca Ursula von der Leyen.
Strategia zawiera szereg działań skupiających się wokół trzech
filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i
wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i
pamięci o Holokauście.
Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W
związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających
się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu,
ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań,
edukacji i pamięci o Holokauście. W strategii proponuje się działania
zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu
tępienia
antysemityzmu
w
internecie,
lepszej
ochrony
miejsc
publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad
współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których
dokonała się zagłada Żydów Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na
arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z
antysemityzmem.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła
: Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w
całej jego różnorodności. Chcemy widzieć ponowny rozkwit żydowskiego
życia w sercu naszych społeczności. Tak właśnie powinno być.
Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie
reagowania na antysemityzm. Europa może rozwijać się pomyślnie tylko
wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki
do rozwoju.
Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia
Margaritis Schinas stwierdził: Antysemityzm jest nie do pogodzenia z
wartościami Unii Europejskiej i naszym europejskim sposobem życia. Ta
strategia – pierwsza tego rodzaju w historii – jest wyrazem naszego
zobowiązania do jego zwalczania we wszelkich jego postaciach oraz do
zapewnienia przyszłości żydowskiego życia w Europie i poza nią.
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Jesteśmy to winni ofiarom Zagłady, jesteśmy
jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.

to

winni

ocalałym

i

Ku Unii Europejskiej wolnej od antysemityzmu
Działania ujęte w strategii służą następującym celom: (1) zapobieganiu
wszelkim formom antysemityzmu i zwalczaniu ich, (2) ochronie i
wspieraniu życia żydowskiego w UE oraz (3) edukacji, badaniom i
pamięci o Zagładzie. Uzupełnieniem tych działań będą kroki podejmowane
przez
UE
na
arenie
międzynarodowej
w
celu
przeciwdziałania
antysemityzmowi na całym świecie.
Oto niektóre z kluczowych działań przewidzianych w strategii:
• Zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu i zwalczanie ich
• Ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE
• Edukacja, badania naukowe i pamięć o Holokauście
UE
będzie
wszelkimi
dostępnymi
środkami
–
w
tym
poprzez
współpracę z organizacjami międzynarodowymi – wzywać kraje partnerskie
do zwalczania antysemityzmu w sąsiedztwie UE i na świecie. Zapewni
również, aby fundusze zewnętrzne UE nie mogły być wykorzystywane na
działania podżegające do nienawiści i przemocy, w tym skierowanej
przeciwko Żydom. UE zacieśni współpracę z Izraelem w zwalczaniu
antysemityzmu, a także będzie promować rewitalizację dziedzictwa
żydowskiego na całym świecie.
Dalsze działania
Strategia będzie realizowana w latach 2021-2030. Komisja zwraca się do
Parlamentu Europejskiego i Rady o wsparcie wdrażania strategii i
opublikuje kompleksowe sprawozdania z jej realizacji w latach 2024 i
2029. Państwa członkowskie zobowiązały się już do zapobiegania
wszelkim formom antysemityzmu i zwalczania ich poprzez nowe strategie
krajowe bądź też działania w ramach dotychczasowych krajowych
strategii
lub
planów
przeciwdziałania
rasizmowi,
ksenofobii,
radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi. Strategie krajowe
powinny zostać przyjęte do końca 2022 r., a do końca 2023 r. zostaną
poddane ocenie przez Komisję.
Źródło
: https://ec.europa.eu/poland/news/ku-unii-wolnej-od-antysemityzmu_pl
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-strategy-on-combating
-antisemitism-and-fostering-jewish-life_october2021_en.pdf
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