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המאבק . האנטישמיות היא רעל לחברה שלנו. שוויון, חופש דת, אנושיות: מכיוון שהאנטישמיות מכה בלב הערכים שלנו"

 ."ולמגר אותה. למנוע אותה. של כולנו -בה הוא בנפשנו ובידינו 

 נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין -
 2021בפברואר  3, בריסל

אנו טועים טעות מרה אם אנו חושבים שאנטישמיות היא . השנאה המתחילה ביהודים לעולם אינה מסתיימת ביהודים"

 ".שנדרשו מאות שנים כדי לזכות בהן, החירויותעל אירופה ועל , בראש ובראשונה, זהו איום. איום על יהודים בלבד

 ן זקס'ונת'הרב ג -
 2016בספטמבר  27, הפרלמנט האירופי

 צועדים קדימה לעבר איחוד אירופי חף מאנטישמיות

המדעי והתרבותי של , הכלכלי, הפוליטי, יהודים וקהילות יהודיות באירופה תרמו וממשיכים לתרום לפיתוח החברתי

מגוסטב מאהלר ועד זיגמונד . והם מהווים חלק בלתי נפרד מזהותה של אירופה, למעלה מאלפיים שנהאירופה במשך 

 .האינטלקטואלית והדתית של אירופה, יהודים העשירו את המורשת התרבותית, מחנה ארנדט ועד סימון וייל, פרויד

שהגיעו , ברדיפות ובפוגרומים, גירושהיא באה לידי ביטוי ב. האנטישמיות קיימת באירופה מאות בשנים, יחד עם זאת

ומחקה מהעולם חיים יהודיים ומורשת יהודית בחלקים רבים , כתם בל יימחה בהיסטוריה של אירופה, לשיא בשואה

והאירופאים מחויבים באופן , שורשיו ההיסטוריים של האיחוד האירופי נעוצים במלחמת העולם השנייה. של היבשת

 .כאלה לעולם לא יתרחשו שוב נחרץ וברור להבטיח שזוועות

האנטישמיות נמצאת בעלייה , 1דורות לאחר סיום השואה. האנטישמיות לא עברה מן העולם יחד עם השואה, אולם

 .באירופה ומחוצה לה, מדאיגה

, שלטון החוק וכיבוד זכויות אדם, שוויון, דמוקרטיה, כיבוד כבוד האדם וחירותוערכי האיחוד האירופי מושתת על 

, הוא יוצא ללא עוררין נגד כל גילויי השנאה והאפליה על רקע כלשהו. ל זה זכויות אנשים המשתייכים למיעוטיםובכל

 .גיל או נכות, נטייה מינית, מגדר, דת או אמונה, בין אם על רקע גזעי ובין אם על רקע מוצא אתני

לא רק על הקהילות היהודיות ועל החיים היא מייצגת איום . האנטישמיות מנוגדת לחלוטין לערכי הליבה של אירופה

האיחוד האירופי נחוש להביא . על הדמוקרטיה ועל דרך החיים האירופית, אלא גם על חברה פתוחה ומגוונת, היהודיים

 .לקיצה

 .שהאנטישמיות היא בעיהסבור כל אירופאי שני 

 .בארצם האנטישמיות התגברהסבורים ש תשעה מתוך עשרה יהודים

 .2בעיה חמורההיא  האנטישמיותסבורים ש מהיהודים %85

החל מדברי שנאה במרחב המקוון דרך פשעי שנאה : ישנות וחדשות, אנטישמיות עכשווית מתרחשת בצורות רבות

בתי עלמין ומצבות , וכלה בחילול בתי כנסת, השחתת רכוש יהודי והתקפות על מוסדות יהודיים, ותקיפות נגד יהודים

בשיחות , י היומיום של יהודים בצורה של הערות אגביות או מעשים מזדמנים במקום העבודההיא מתרחשת בחי. זיכרון

. או כאשר יהודים מקיימים את מצוות הדת, בפעילויות ספורט ותרבות, בכלי התקשרות, במקומות ציבוריים, פרטיות

ליהודים ובשנאת יהודים ואנשים בהתייחסות סטריאוטיפית , האנטישמיות באה לידי ביטוי באפליה על רקע גזעי או דתי

היא עלולה להוביל להתקפות אלימות וקטלניות כמו אלה שאירעו בבית הספר אוצר התורה בטולוז . שנראים יהודים

או בבית הכנסת בהאלה , 2015כשר בפריז בשנת -במרכול היפר, 2014במוזאון היהודי בבריסל בשנת , 2012בשנת 

 .2019שבגרמניה בשנת 

                     

 '.לחלוטין שרוף זבח' שפירושה היוונית מהמילה נגזרת Holocaust המילה ואילו, לקטסטרופה העברית המילה היא שואה 1

between -difference-the-is-https://aboutholocaust.org/en/facts/what- .המונחים בשני שימוש ייעשה זו באסטרטגיה 

holocaust-and-shoah. 

 נגד שנאה ופשע אפליה בנושא שני סקר אנטישמיות של ותפיסות תוהתנסויו 2019 ינואר, אנטישמיות של תפיסות :484 יורוברומטר 2

 .(FRA 2018 של שני סקר) 2018, האירופי באיחוד יהודים

https://aboutholocaust.org/en/facts/what-is-the-difference-between-holocaust-and-shoah
https://aboutholocaust.org/en/facts/what-is-the-difference-between-holocaust-and-shoah
https://aboutholocaust.org/en/facts/what-is-the-difference-between-holocaust-and-shoah
https://aboutholocaust.org/en/facts/what-is-the-difference-between-holocaust-and-shoah
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2220
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
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הקורונה הוכיחה עד כמה דעות קדומות אנטישמיות עתיקות יומין יכולות להתפרץ שוב ולהצית תאוריות  מגפת, בנוסף

היהודים הם אחת הקהילות המותקפות ביותר במהלך . קונספירציה חדשות וגילויי שנאה במרחב המקוון ובשטח

להתקפות אלה מצטרפות . 3ת רווחהם מואשמים שלא בצדק ביצירת הנגיף ובפיתוח תרכיבי חיסון נגדו למטרו; המגפה

השוואות אלה עושות  4.השוואות בין אמצעים הננקטים למיגור המגפה לבין מדיניויות שהובילו לרצח העם היהודי

 .5מעוצמתןעוול לקורבנות השואה ולשורדיה בכך שהן מגמדות את חוויותיהם וממעיטות 

אדישות הרווחות בחברה שלנו מהוות כר פורה להתפשטות אך בורות ו, דברי שנאה ואלימות ניתן אומנם לזהות בקלות

על כולנו מוטלת האחריות ללמד ולחנך ללא הרף את הצעירים ואת . אם לא תטופל, האנטישמיות ואף להתגברותה

, צורך זה מקבל משנה תוקף לאור העובדה שהדורות שחוו את השואה על בשרם נעלמו כמעט לחלוטין. המבוגרים

 .ר להעביר לדורות הבאים את החוויות ואת הלקחים ההכרחיים ממקור ראשוןדבר המקשה אף יות

 21-חיים יהודיים באיחוד האירופי במאה ה

שישה מיליון יהודים נרצחו באופן שיטתי . מיליון יהודים 9.5-לפני מלחמת העולם השנייה חיו באירופה כ, לפי הערכות
 .6איש 1.5-סייה היהודית באיחוד האירופי לא יותר מכיום מונה האוכלו. בשואה על ידי הנאצים ועוזריהם

במהלך העשורים האחרונים היו מדינות אירופאיות רבות עדות . החיים היהודיים ברחבי אירופה שוקקים שוב, כיום

והיא מהווה היום חלק בלתי נפרד מהחברה , הזהות היהודית התחזקה. לתחייתם של חיים יהודיים ותרבות יהודית

ונקיטת  8גובר גם פחדן של הקהילות היהודיות, 7עקב הריבוי במספר התקיפות האנטישמיות, עם זאת .האירופאית

 .אמצעי ביטחון נוספים במבנים יהודיים הפכה להיות צו השעה

. 9בעיקר עקב הגירה רבה אל מחוץ לאיחוד האירופי, בשנים האחרונות מידלדלת האוכלוסייה היהודית באיחוד האירופי

נחישותן של חלק מהממשלות לטפל -יוכן למה שנתפס כא, במיוחד לדאגות ביטחון, 10למספר גורמיםהדבר קשור 

 .ולפוליטיזציה של דיונים ציבוריים בנושא מנהגים יהודיים ומסורות יהודיות 11באנטישמיות

 האצת המאבק באנטישמיות

לאור העלייה . 12גזענותהתמודדות עם האיחוד האירופי למפעולות השנים האחרונות טופלה האנטישמיות כחלק  20-ב

                     

 .2021(, הקהילה לביטחון ארגון) Community Security Trust ,האנטישמיות ומגפת הקורונה נגיף 3

 .עבריות אותיות המזכירות באותיות' מחוסן לא' כתוב שעליו, דוד מגן בצורת הצהוב הטלאי ענידת ידי על לדוגמה 4

 .2021 יוני ,ובגרמנית בצרפתית מחקר - הקורונה מגפת במהלך המקוון במרחב האנטישמיות התגברות 5

 קהילותה ואילו, בצרפת חיים יהודים מיליון כחצי. למדינה ממדינה מאוד שונה האירופי באיחוד החברות במדינות היהודיות הקהילות גודל 6

 .השואה בגלל לרוב עדיין, איש מאות כמה אף ולעיתים בלבד אלפים כמה מונות ביותר הקטנות

trends and estimatesJews in Europe at the turn of the Millennium. Population  (האלף של סיפו על באירופה יהודים 

 לחקר המכון של אירופית-יהודית לדמוגרפיה היחידה, סטצקי ודניאל פרגולה לה דה יו'סרג מאת (האוכלוסייה של והערכות מגמות. השלישי

 .2020 אוקטובר(, JPR) יהודית מדיניות

7 2019-Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2009 (אנטישמיות :

 האירופי האיחוד של יסוד לזכויות ותהסוכנ מאת ,(2019-2009 בשנים האירופי באיחוד שנרשמו אנטישמיות תקריות של כללית סקירה

(FRA.) 

 ופשעי אפליה. '%40-ל זה חשש עלה 2018 בשנת. פיזית למתקפה קורבן ליפול חוששים שהם אמרו מהמשיבים %33, 2013 בשנת 8

 סקר); (FRA 2013 של ראשון סקר) 2013', אנטישמיות של ותפיסות התנסויות: האירופי באיחוד החברות במדינות יהודים כנגד שנאה

 .(FRA 2018 של שני

9 Are Jews leaving Europe( ?אירופה את עוזבים יהודים האם)?, ה של דוח, סטצקי דניאל מאת-JPR ,2017 ינואר. 

10 International Migration of Jews (יהודים של בינלאומית הגירה) 2007, פרגולה לה דה יו'סרג מאת. 

 .ביעילות באנטישמיות נאבקת אינה שלהם במדינה שהממשלה מאמינים FRA 2018 של השני בסקר מהמשיבים %70 11

 דרג רם ייעודי כנס, האירופית הנציבות נשיא, פרודי זימן, 2000 בשנת תעסוקתי ושוויון גזעי שוויון בנושא ההנחיות אימוץ לאחר 12

 זרים ושנאת גזענות לניטור האירופי המרכז פיתח שנה באותה". גיוון של איחוד למען אנטישמיות נגד, אירופה" בשם 2004 בשנת שנערך

(EUMC )הבסיס את היוותה יותר מאוחר אשר, לאנטישמיות עבודה הגדרת 

 (.IHRA) השואה זכר להנצחת הבינלאומי המשימה כוח של לאנטישמיות העבודה להגדרת

https://cst.org.uk/data/file/d/9/Coronavirus%20and%20the%20plague%20of%20antisemitism.1586276450.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
https://www.jpr.org.uk/documents/JPR_2020.Jews_in_Europe_at_the_turn_of_the_Millennium.pdf
https://www.jpr.org.uk/documents/JPR_2020.Jews_in_Europe_at_the_turn_of_the_Millennium.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-discrimination-hate-crime-against-jews-eu-member-states-0_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://jpr.org.uk/publication?id=4821
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
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והמאבק באנטישמיות הועבר לראש , הוגברו בשנים האחרונות מאמצי הטיפול בה, המשמעותית בממדי האנטישמיות

מאבק למתאם בפעם הראשונה מינתה הנציבות האירופית  2015בשנת . סדר היום הפוליטי של האיחוד האירופי

, 13אימץ הפרלמנט האירופי החלטה בנושא המאבק באנטישמיות 2017יוני ב. טיפוח חיים יהודייםלבאנטישמיות ו

הקימה הנציבות , כדי לתמוך ביישום ההצהרה. 14אימצה המועצה הצהרה על המאבק באנטישמיות 2018ובדצמבר 

הקהילות והמדינות החברות באיחוד האירופי המורכבת מ, 15האירופית קבוצת עבודה אד הוק לשם מאבק באנטישמיות

הפך המאבק באנטישמיות לחלק מתוכנית העבודה של סגן נשיאת הנציבות האירופית  2019בדצמבר . ודיותהיה

לשים בראש סדר העדיפויות את של האיחוד האירופי ובכך סימן את כוונתו , לטיפוח דרך החיים האירופית שלנו

המאבק באנטישמיות לנושא  אימצה הנציבות הצהרה נוספת שהתמקדה בהפיכת 2020בדצמבר . הטיפול במאבק זה

צעד זה קיבל חיזוק באימוץ סדרת אסטרטגיות המטפחות חבילת איחוד של שוויון דרך . 16מרכזי בכל תחומי המדיניות

 .17עדשה של הצטלביות

באמצעות . אי היעלמותה ואף התגברותה של האנטישמיות מחייבים תגובה עוצמתית יותר ברמת האיחוד האירופי

הנציבות נחושה להאיץ משמעותית את המאבק באנטישמיות ולעזור ליצור חברה מכילה , נה מסוגהראשו, אסטרטגיה זו

 .כדי להבטיח פרספקטיבה הולמת לעתיד היהודים באירופה, המבוססת על שוויון וכבוד

ת הנציבות האירופית מזמינה את מוסדו. עם בעלי עניין רלוונטיים 18אסטרטגיה זו מבוססת על התייעצויות נרחבות

ארגונים בינלאומיים ואת כל ממלאי התפקידים בחברה האזרחית ואזרחים , המדינות החברות בו, האיחוד האירופי

הנציבות תקיים דיאלוג קבוע עם הפרלמנט האירופי . להתחייב לעתיד חף מאנטישמיות באיחוד האירופי ומחוצה לו

לעודד חידוש פעולות למאבק באנטישמיות ולטיפוח  כדי, ועם פרלמנטים לאומיים של מדינות החברות באיחוד האירופי

אסטרטגיה זו קובעת , הלאומיות של כל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לסמכויותמתוך כבוד . חיים יהודיים

ומטרתה לתמוך בשיתוף פעולה בין מדינות אלה לבין בעלי העניין , 2021-2030את מסגרת המדיניות לנציבות לשנים 

 .ותוולעודד א

-ולנקוט עמדה פרו, הנקודה החשובה ביותר היא שאסטרטגיה זו שואפת להשתחרר מעמדת תגובה לאנטישמיות

ולהבטיח שחיים יהודיים ימשיכו לשגשג באיחוד , אקטיבית כדי למנוע את כל גילוייה ולהיאבק בהם הלכה למעשה

 :האסטרטגיה בנויה משלושה יסודות. האירופי כמקום מכיל המאפשר גיוון

 מניעת אנטישמיות מכל צורה וסוג ומאבק בה - 1

 הגנה על חיים יהודיים באיחוד האירופי וטיפוחם - 2

 מחקר וזכר השואה, חינוך - 3

אסטרטגיה זו גם שואפת להעמיד את האיחוד האירופי בחוד החנית כגוף הנחוש להוביל את המאבק העולמי 

עם מאמצים בינלאומיים ליישום כל שלושת היסודות תוך נקיטת אמצעים משלימים באיחוד בשילוב , באנטישמיות

 .ל"הנ

אסטרטגיה . והם אינם עולים בקנה אחד עם מה שהאיחוד האירופי מייצג, כל גילויי השנאה מחלישים את ערכו של אדם

היא משלימה את תוכנית הפעולה . האפליה והגזענות, זו היא חלק ממאמציה של הנציבות להיאבק בכל גילויי השנאה

, אפליה ושנאה בתחומים אחרים, מכיוון שניתן לשלב בין גזענות, 2020-2025של האיחוד האירופי נגד גזענות לשנים 

כדי באמת לסלול את הדרך לעבר איחוד  19תחומית-רביש לקחת בחשבון צרכים אלה בגישה . ובכלל זה דת ואמונה

ח חיים יהודיים על כל גוניהם ולהביא לשיפורים ממשיים למען היהודים ולמען אירופי חף מאנטישמיות תוך טיפו

                     

 .באנטישמיות המאבק בנושא 2017 ביוני 1-ב האירופי הפרלמנט החלטת 13

 .2018 בדצמבר 6, באנטישמיות המאבק בנושא האירופית המועצה הצהרת 14

 .באנטישמיות המאבק בנושא האירופית הנציבות עבודת 15

 .2020 בדצמבר 2 ,התחומים בכל מרכזי לנושא באנטישמיות המאבק הפיכת על האירופית המועצה הצהרת 16

 האסטרטגית המסגרת(, 2025-2020) גזענות למניעת הפעולה תוכנית(, 2025-2020) המגדרי השוויון אסטרטגיית: 2020 משנת 17

 לזכויות האסטרטגיה(, 2020-2025) קים"הלהטבא למען השוויון אסטרטגיית(, 2020-2030) הצוענים למען והשתתפות הכללה, לשוויון

 .גזענות למניעת מתאם ומינתה, שוויון בנושא משימה כוח האירופית המועצה הקימה בנוסף(. 2021-2030) נכים

 וחוקרים מומחים, יהודיים וארגונים יהודיות קהילות, ודתיות לאומיות רשויות עם זה ובכלל רחבה התייעצות על מבוססת זו אסטרטגיה 18

 .(כאן סיכום דוח ראה) אחרים עניין ובעלי, בינלאומיים ארגונים, FRA, תלויים בלתי

 של וההתנהגויות התפיסות, ההתנסויות האם :האנטישמית השנאה פשע את יותר טוב להבין"., Boyd, J-ו. Graham, D, לדוגמה, ראה 19

 .2017, יהודית מדיניות לחקר המכון -" ?הדתיות ורמת גיל, מגדר לפי משתנות אירופה יהודי

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13068-Strategy-on-combating-antisemitism-and-fostering-Jewish-life-in-the-EU_en
https://ec.europa.eu/info/files/summary-report-feedback-roadmap-eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life_en
https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22404
https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22404
https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/22404
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אסטרטגיה זו תציין את המשותף בין חוויית האפליה של יהודים לבין זו של , במקרים ספציפיים. עתידם באירופה

 .מיעוטים אתניים או דתיים אחרים

I. מניעת אנטישמיות מכל צורה וסוג ומאבק בה 

 ".לא אכזריות העריץ אלא שתיקת הצופים מהצדזה כואב לקורבן הכי מה ש: בואו נזכור"

 אלי ויזל -

שמאלניות או כאלה , בעלי דעות ימניות, אנטישמיות עכשווית ניתן למצוא בקבוצות רדיקליות ובקבוצות שוליים

. 20במרכז החברהאך ניתן למצוא אותה גם , ציונות-היא יכולה להסתתר מאחורי אנטי; הדוגלות בקיצוניות אסלאמית

אנטישמיות . מודעים ובלתי מודעים, והתנהגות אנטישמית יכולים להיות גלויים או מוצנעים ותאנטישמיהתבטאויות 

גילויי . יכולה להתבטא בפעולות בלתי חוקיות שניתן להעניש עליהם במסגרת החוק באיחוד האירופי והחוק במדינה

גילוי האנטישמיות הנפוץ ביותר שבו נתקלים היום יהודים , 21ישראלאנטישמיות עלולים לכלול אנטישמיות הקשורה ל

תאוריות קונספירציה אנטישמיות עתיקות יומין ומידע כוזב על רקע אנטישמי אינם . 22באירופה מצוי במרחב המקוון

, יההם מנציחים דעות קדומות וסטריאוטיפים ויכולים להוביל לאפל. אך גורמים עדיין נזק, בהכרח בלתי חוקיים

 .להקצנה ולפשעי שנאה, לדחיקה לשוליים

שקבע כוח המשימה הבינלאומי , משתמשת הנציבות האירופית בהגדרת העבודה שאינה מחייבת משפטית 2017משנת 

ככלי מנחה מעשי וכבסיס לעבודתה למאבק  23(IHRAהגדרת )למונח אנטישמיות  להנצחת זכר השואה

בינואר . 25ה לקידום גישה המבוססת על זכויות ושבמרכזה הקורבןהיא אמת המיד IHRA-הגדרת ה. 24באנטישמיות

למונח  IHRAהמדריך לשימוש מעשי בהגדרת העבודה שקבע את  IHRAפרסמה הנציבות בשיתוף פעולה עם  2021

אירופה על השימוש בהגדרה שקבעו ארגונים בכל המספק סקירה כללית של דרכי פעולה נאותות , 26אנטישמיות

 .27חברה אזרחית וקהילות יהודיות, ממשלים לאומיים, בינלאומיים

 מאבק באנטישמיות בכל תחומי המדיניות והקצאת כספי האיחוד האירופי למטרת זו .1.1

ריבוי גילויי האנטישמיות ושכיחותם בכל הקשת החברתית והפוליטית מחייב . טיפול באנטישמיות הוא אתגר מורכב

ועד מדיניויות , דרך היבטים של ביטחון, היטבהנאכפת בה וחזקה יצי תממסגרת חוקי, למשל, החל, תגובה מקיפה

 .בנושא חינוך והכלה

, תוכניות חקיקה ומימון, בחשבון את המאבק באנטישמיות בעת פיתוח מדיניויותתיקח הנציבות האירופית לפיכך, 

להפיכת מאבק זה לנושא ותזמין מוסדות אחרים של האיחוד האירופי לשתף פעולה בחיזוק הכלים ודרכי הפעולה 

מדינות החברות באיחוד האירופי כבר התחייבו למנוע כל סוג וצורה של גילויי אנטישמיות ולהיאבק , בנוסף. מרכזי

                     

 .FRA 2018 של שני סקר ראה, אנטישמיות פושעי על נוסף למידע 20

(: IHRA) השואה זכר להנצחת הבינלאומי המשימה כוח הגדרת פי על, רבים עניין בעלי משתמשים שבהם למונחים דוגמאות להלן 21

 של לאינטרסים מאשר, בעולם היהודים של העדיפויות לסדרי, לכאורה, או, לישראל יותר נאמנים היותם על יהודיים אזרחים האשמת

 .היהודים על ישראל מדינת של עולותיהלפ הקולקטיבית האחריות הטלת; גזעני מאמץ הוא ישראל מדינת של שקיומה הטענה; שלהם המדינות

 על משפיע ישראלי-הערבי שהסכסוך אומרים %69. ישראל מדינת ידי על שנעשה במשהו מואשמים מרגישים אירופה מיהודי %79 22

 .(FRA 2018-ה של שני סקר) הביטחון תחושת

 כלפי כשנאה לבטאה שניתן, יהודים על מסוימת תפיסה היא אנטישמיות: ההגדרה לשון זו 23

 יהודים לא או יהודים כלפי מכוונים אנטישמיות של ופיזיים רטוריים ביטויים .יהודים

 .להמחשה דוגמאות כמה כוללת IHRA-ה הגדרת. דתיים מתקנים וכלפי היהודית הקהילה של מוסדות כלפי ,רכושם כלפי או/ו

, לחינוך משמשת היא. 2017 ביוני 1-ב האירופי הפרלמנט ובהחלטת 2020-ו 2018 בשנים המועצה בהצהרות אושרה IHRA-ה הגדרת24

 נגיעה כל לה ואין, האנטישמיות ולחשיפת רכהלהד

, חוקית בלתי אפליה יהוו דיבור או התנהגות מידה באיזו הקובעות, שבמדינה בחוק המעוגנות להגדרות או האירופי האיחוד של להגדרות

 .חוקיים בלתי אנטישמיות גילויי או שנאה פשע לביצוע מוטה מניע, שנאה דברי

 (.2021) אנטישמיות על ירושלים והצהרת( 2020) נקסוס מסמך כמו, לאנטישמיות אחרות הגדרות לאחרונה פותחו 25

 .לאנטישמיות IHRA של העבודה בהגדרת מעשי לשימוש המדריך 26

 נציבות ידי על שפורסמו, בה ומאבק אנטישמיות מניעת בנושא מדיניות לקביעת הכלליות ההמלצות  27

 .שימושי מקור לשמש הן גם יכולות, 2021 בספטמבר 14-ב( ECRI) גזענות נגד אירופה מועצת

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3006107-519b-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en
https://rm.coe.int/rec-09rev-2021-028-en/1680a3c141
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או תוכניות /בהם באמצעות אסטרטגיות לאומיות חדשות או באמצעות צעדים במסגרת אסטרטגיות לאומיות קיימות ו

על אסטרטגיות אלה לכלול , כדי שתהיה להן השפעה. 28נה וקיצוניות אלימההקצ, שנאת זרים, פעולה למניעת גזענות

ומינוי משלחות או מתאמים על ידי כל  29IHRA-אימוץ הגדרת ה. פעולות ממוקדות מטרה ולהיתמך במימון הולם

 .המדינות החברות באיחוד האירופי מהווים גם הם צעדים הכרחיים לנקיטת פעולה יעילה ברמה לאומית

. מוגברת מצד ארגונים של החברה האזרחית ומצד הקהילות היהודיות היא צעד הכרחי להצלחת האסטרטגיה מעורבות

ולהעניק להם תמיכה כספית לטובת היוזמות בכל , הנציבות שמה לה למטרה להגביר את שיתוף הפעולה הפעיל איתם

 .התחומים הכלולים באסטרטגיה

התוכנית , במיוחד, 30רחב של תוכניות מימון של האיחוד האירופי פעולות ממוקדות מטרה יבוצעו באמצעות מגוון

מיליארד אירו מהווה את תוכנית המימון  1.55אשר בתקציב של , 31(CERV)שוויון זכויות וערכים , אזרחים

פעולות רלוונטיות יזכו לתמיכה דרך תוכניות של האיחוד , בנוסף. הגדולה ביותר אי פעם לקידום זכויות יסוד

כספי , הקרן לביטחון פנים+, תוכנית ארסמוס, Horizon Europe ,Creative Europe, כמו תוכנית צדק האירופי

והמכשיר לסיוע קדם הצטרפות (, NDICI)פיתוח ושיתוף פעולה בינלאומי , לשכנותהמכשיר , מדיניות הלכידות

(IPA .)לממן רפורמות מבניות במדינות החברות  יכולה טכנית הנציבותהתמיכה הבאמצעות מכשיר , יתרה מכך

כדי להגביר את שיתוף הפעולה ולהסתמך על דרכי הפעולה המומלצות , לרבות על בסיס רב מדינתי, באיחוד האירופי

 .במאבק נגד אפליה ואנטישמיות

לוטין את עליהן לכבד לח, בכל הפעולות שנוקטות המדינות החברות באיחוד האירופי באמצעות כספי האיחוד האירופי

, בין היתר, האוסרת אפליה כלשהי המבוססת, במיוחד את אמנת זכויות היסוד של האיחוד האירופיו, עקרון אי האפליה

הדיווח וההערכה , הניטור, היישום, יש לכבד לאורך כל תהליכי ההכנהאותם , על דת או אמונה, על מוצא גזע או אתני

ובכלל זה אפליית יהודים על רקע דתם או , ה של האיחוד האירופיבמקרה של הפרת כללי אי האפלי. של התוכניות

הנציבות והמדינות החברות באיחוד האירופי מנטרות את כיבוד הכללים האלה בכל . המימון יושעה, מוצאם האתני

 .התוכניות הממומנות על ידי האיחוד

תגבש הנציבות , ת באיחוד האירופיוכדי לסייע בתיאום מאמצי המדינות החברו, כדי לתמוך ביישום אסטרטגיה זו

כמבנה קבוע שיפגיש יחד נציגים של המדינות החברות , לצורך מאבק באנטישמיות אד הוקקבוצת עבודה רשמית 

 .נוספים של הקהילות היהודיות ושל בעלי עניין, באיחוד האירופי

י ובמדינות החברות בו בכל הנוגע באיחוד האירופגם היא תתמוך ( FRA)הסוכנות לזכויות יסוד של האיחוד האירופי 

סיוע ומומחיות בעת ניטור היישום של אסטרטגיה זו ושל אסטרטגיות לאומיות או תוכניות פעולה למאבק , לעדויות

 .באנטישמיות

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

מהנציבות שבו תפגיש נציגים , פורום שנתי של החברה האזרחית בנושא מאבק באנטישמיותתארגן  •

כדי ליצור קשרים ולמקסם את השפעת , מהחברה האזרחית ומבעלי עניין אחרים, ומהקהילות היהודיות

 .הפעולות המשותפות והמימון של האיחוד האירופי

 בכינונן וביישומן של אסטרטגיות לאומיותתתמוך במאמציהן של המדינות החברות באיחוד האירופי  •

 .2023ותעריך אותן עד סוף שנת  32טכניתהתמיכה האמצעות מכשיר ב  ,למאבק באנטישמיות או באפליה

 

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

או לכלול בתוכניות הפעולה , 2022למאבק באנטישמיות עד סוף שנת  לפתח אסטרטגיות לאומיות •
 .ליישומן מימון מספיקולספק , הלאומיות שלהן אמצעים נגד גזענות

                     

 .2020 בדצמבר 2 ,התחומים בכל מרכזי לנושא באנטישמיות המאבק הפיכת על האירופית המועצה הצהרת 28

, יוון, הגרמני, כיה'צ, קפריסין, בולגריה, בלגיה, אוסטריה :IHRA-ה הגדרת את אישרו או אימצו שכבר האירופי באיחוד החברות מדינות 29

 .וסלובניה סלובקיה, שוודיה, רומניה, הולנד, לוקסמבורג, ליטא, איטליה, הונגריה, צרפת, ספרד

 .2027-2021 לשנים הנוכחית שנתית-הרב הכספים במסגרת 30

31 C(2021 )2699 תתוכני ;סופי CERV. 

 .2021/240( EU) תקנה 32

https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism/adoption-endorsement
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_2699_f1_commission_implementing_decision_en_v3_p1_1177590.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_2699_f1_commission_implementing_decision_en_v3_p1_1177590.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/240
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ערים , אזורים, ולעודד את רשויות מקומיות, לאנטישמיות ולהשתמש בה IHRA-הגדרת הלאמץ את  •
 .כןומוסדות וארגונים אחרים לעשות 

 .למאבק באנטישמיות ולטיפוח חיים יהודיים מתאמים מיוחדים/למנות משלחות מיוחדות •

 מאבק בדברי שנאה ובפשעי שנאה אנטישמיים.1.2

גילויים רטוריים ופיזיים , אולם. 33ים על רקע של דעות קדומות אנטישמיותיהודים הם היעד העיקרי לפשעים המבוצע
  .34של אנטישמיות יכולים להיות מכוונים גם כלפי לא יהודים

                     

  incidents recorded in the European Union 2009Antisemitism: Overview of antisemitic-2019 מהמאמר 33

 באיחוד החברות מדינות כי עולה (2019-2009 בשנים האירופי באיחוד שנרשמו אנטישמיות תקריות של כללית מסקירה: אנטישמיות)

 .בשטח הפועלים האזרחית החברה ארגוני גם וכך, שנה בכל רשמי באופן שנרשמו תקריות אלפי רשמו האירופי

 .לאנטישמיות IHRA-ה הגדרת פי על 34

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
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נושאים על עצמם או מציגים פריטים שיכולים לזהותם  שלעיתיםמהיהודים  71%

 .36מכך לפחות מדי פעםנמנעים , כיהודים

מהווה  37 החלטת המסגרת של האיחוד האירופי בנושא המאבק בגזענות ובשנאת זרים באמצעות החוק הפלילי

הכחשתה , ובכלל זה אי גינוי פומבי של השואה, מסגרת משפטית חזקה למאבק בפשעי שנאה ובדברי שנאה אנטישמיים

הנציבות מעלה לראש סדר העדיפויות . תה לאלימות ולשנאהאו המעטה גורפת בחשיבותה באופן שסביר שיגרום להס

ת המשפט ממלאות תפקיד מכריע ביישומה ות אכיפת החוק ומערכירשו. 38שלה את שינוי החקיקה באופן מלא ונכון

כדי לחזק . ובהגנה על זכויות הקורבנות( לרבות החלטת המסגרת)היעיל של החקיקה בנושא דברי שנאה ופשעי שנאה 

הפשעים על פי 'יוזמה להארכת רשימת  2021תציג הנציבות האירופית בשנת , את המסגרת המשפטיתעוד יותר 

 .39כך שתכלול פשעי שנאה ודברי שנאה', האיחוד האירופי

בשנאת זרים , הנציבות תומכת במדינות החברות באיחוד האירופי באמצעות קבוצה רמת דרג שמטרתה מאבק בגזענות

(, CEPOL)ומשתפת פעולה עם סוכנות אכיפת החוק של האיחוד האירופי  40סובלנותובגילויים אחרים של חוסר 
41FRA , עם רשת ההדרכה של מערכת המשפט האירופית(EJTN ,) עם מדינות החברות באיחוד האירופי ועם ארגונים

ם לשפר את רישו, אכיפת החוק והמשפטשל מערכות  לפתח הדרכה ובניית יכולותבמטרה , של החברה האזרחית

ולעודד את הקורבנות לדווח על פשטי שנאה ולחזק את שיתוף הפעולה בין רשות , פשעי השנאה ואת איסוף הנתונים

 .אכיפת החוק לקהילות היהודיות

, היא להבטיח שקורבנות פשע 42(2025-2020)מטרת האסטרטגיה של האיחוד האירופי בנושא זכויות הקורבנות 

. 43ת משניתּולו לסמוך באופן מלא על זכויותיהם ולהיות מוגנים מפני קורבניוכ, ובכלל זה פשעי שנאה אנטישמיים

אנו מעודדים את המדינות  .מבני תמיכה לקורבנות של תקריות אנטישמיות ברחבי אירופה לעיתים אינם מספקים

, פגיעיםלטיפול בקורבנות , החברות באיחוד האירופי להקים שירותי תמיכה משולבים וייעודיים שיאוישו במומחים

עליהן להבטיח לספק הדרכה ספציפית בנושא אי אפליה , כמו כן. ובכלל זה קורבנות של פשעי שנאה אנטישמיים

 .לשוטרים ולגורמים אחרים הבאים במגע עם קורבנות פשעי שנאה אנטישמיים

ל זכויותיהם של כיישמרו המבטיחה ש, 44הנחיית זכויות הקורבנותהנציבות האירופית תמשיך לנטר את יישום 

ובכלל זה גישה לשירותי תמיכה של מומחים ואמצעי הגנה התואמים לצרכים האישיים ולמידת , קורבנות הפשע

הנציבות תומכת , 2024-202145 אסטרטגיית ההדרכה של מערכת המשפט האירופיתבעזרת  .הפגיעות שלהם

חלה נכונה של חוקי האיחוד האירופי כדי להבטיח ה, באנשי המקצוע המספקים את ההדרכה של מערכת המשפט

בפיתוח הדרכות וחומרים בנושא הנציבות האירופית תתמוך גם . ושאנשי המקצוע יהיו בעלי הכישורים הרלוונטיים

                     

 .FRA ,2019 ,אנטישמיות של והתנסויות תפיסות: הצעירים אירופה יהודי 35

 .FRA 2018 של שני סקר 36

 2008 בנובמבר JHA 28/2008/913 האירופית המועצה של המסגרת החלטת 37

 פי על האירופי באיחוד החברות המדינות מצד ונכון מלא חקיקה שינוי להבטיח כדי, הפרה בהליכי הנציבות פתחה 2020 אוקטובר מאז 38

 .המסגרת החלטת

 .TFEU 83 בסעיף 39

40 https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/51025/en 

 .FRA, 2021 ,אחרות ורשויות החוק אכיפת רשות תפקיד - שנאה פשעי דיווח עידוד 41

42 COM(2020 )258 סופי. 

 חשיפת זה ובכלל, פליליים בהליכים מהשתתפותם להיגרם שעלולות, לקורבנות שליליות כהשלכות להגדיר ניתן משנית קורבנות 43

 .הכללי הציבור עם או/ו השיפוט רשויות עם, הפשע מבצעי עם למגע הקורבנות

 .EU/2012/29 הנחיה 44

45 COM(2020) 713 סופי. 

  .35חוו הטרדה אנטישמיתמיהודי אירופה הצעירים  %44

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/51025/en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-hate-crime-reporting_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_en_act_part1_v4_0.pdf
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בעזרת . של פורטל המשפטים האירופי המקוון 46'פלטפורמת ההדרכה האירופית'ותעלה אותם ל, אנטישמיות

הנציבות שמה לה למטרה להפוך את זכויות הילד בכל המדיניויות , 47הילד אסטרטגיית האיחוד האירופי על זכויות

ובכלל זה אפליה המבוססת , כדי להגן טוב יותר על ילדים שהם קורבנות אפליה, של האיחוד האירופי לנושא המרכזי

 .על דת או אמונה

פשטות האנטישמיות הוא קריטי להערכת הת על תקריות אנטישמיותהשוואה -וברינתונים אמינים קיומם של 

מכיוון שהמדינות החברות באיחוד , רישום התקריות שדווחו אינו עקבי ברוב המקרים. 48באירופה ולטיפול יעיל בה

במסגרת הקבוצה רמת הדרג בנושא . האירופי משתמשות במתודולוגיות שונות ולכן לא ניתן להשוות בין הנתונים

נות החברות באיחוד האירופי לשפר את המתודולוגיות שלהן תעזור למדי FRA-ה, מאבק בגזענות ובשנאת זרים

 .ובכלל זה על אנטישמיות, ולהתאימן לצורך רישום ואיסוף של נתונים על פשעי שנאה

מהיהודים שנסקרו לא דיווחו לשום ארגון על התקרית האנטישמית החמורה ביותר שהייתה  79%: דיווח הוא אתגר-תת

החברות באיחוד האירופי לסייע לקורבנות פשעי השנאה ודברי השנאה האנטישמיים על המדינות , בהקשר זה. 49להם

 .במטרה להגביר את רמת הדיווח ולשפר את הרישום של תקריות כאלה, על ידי הצעת מגוון ערוצים, לדווח על תקריות

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

שנאה ובפשעי שנאה אנטישמיים וברישומם בהתבטאויות תתמוך בארגונים ובפרויקטים במאבק  •
 .CERV באמצעות תוכנית

יהיו זמינים  שירותי תמיכה משולבים וייעודייםתסייע למדינות החברות באיחוד האירופי להבטיח ש •

 .ובכלל זה באמצעות מימון של האיחוד האירופי, ונגישים לקורבנות פשעי השנאה האנטישמיים

ובפעילויות לבניית יכולות בטיפול באנטישמיות עבור אנשי  בתוכניות הדרכהתגביר את התמיכה  •

לרבות באמצעות רשת ההדרכה של מערכת המשפט האירופית , מערכת המשפט ורשות אכיפת החוק

(EJTN ) וסוכנות האיחוד האירופי להדרכה בנושא אכיפת החוק(CEPOL.) 

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

בנושא המאבק בגזענות ובשנאת  שינוי החקיקה ואת היישום של החלטת המסגרתלהשלים במהירות את  •
זרים ולהעמיד לדין על תקריות של דברי שנאה ופשעי שנאה אנטישמיים בהתאם לחוקי האיחוד האירופי 

 .וחוקי המדינה

לטיפול  הדרכהפעילויות ולתאם אם ארגוני החברה האזרחית  CEPOLועם  EJTNלתאם מקרוב עם  •
 .באנטישמיות

 

 טיפול באנטישמיות במרחב המקוון .1.3

 .ועלולה להביא להקצנה ולתקיפות פיזיות 50האנטישמיות רווחת במרחב המקוון

נחשב לעבירה פלילית על פי החלטת המסגרת  ,המסית לאלימות ולשנאה -במרחב המקוון ובשטח  -דיבור אנטישמי 

תאוריות קונספירציה אנטישמיות ומידע כוזב על רקע , יאוטיפים אנטישמייםסטר. בנושא מאבק בגזענות ובשנאת זרים

 51עלייה חדהמתחילת מגיפת הקורונה ניכרת . אך גורמים בהחלט גורמים נזק, אנטישמי אינם בהכרח בלתי חוקיים

                     

 .(ETP) האירופית ההדרכה פלטפורמת 46

47 COM(2021 )142 סופי. 

 על המוסכמת מתודולוגיה באמצעות אנטישמיות תקריות שרושמים (NGO) ממשלתיים הבלתי הארגונים את מממנות ובריטניה גרמניה 48

 .המשטרה של הרשמיים הסטטיסטיים לנתונים ותורמים היהודית הקהילה למבני קשורים אלה ממשלתיים בלתי ארגונים. המשטרה

 .FRA 2018 של שני סקר 49

 ש אומרים %80 כאשר, המקוון במרחב ביותר הגדולה הבעיה היא שאנטישמיות סבורים שנסקרו אירופה מיהודי %89 50

 (.,FRA 2018 של שני סקר) .נתקלו הם שבה ביותר הנפוצה הרעילה השפה היו אנטישמיות אמירות

 בהתאם, מהמקרים 27.9% עד 6.3%) המקוון במרחב רעילה לשפה מרכזי יעד מהווים היהודים

 .2021 ,לעזאזל ושעירים גיבורים :מחקר .(לפלטפורמה

 אנטישמיים פוסטים בשליחת שבעה פי של עלייה נמצאה הקורונה מגפת במהלך המקוון במרחב באנטישמיות עלייה 51 על שנערך במחקר

https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142&from=en
https://www.report-antisemitism.de/
https://www.report-antisemitism.de/
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/49e2ecf2-eae9-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
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יע למרחב דרוש מידע נוסף על האופן שבו תוכן אנטישמי מג, כדי לטפל בבעיה זו ביעילות. באנטישמיות באינטרנט

יש למצוא שיטות חדשות וחדשניות לטיפול באפליה , כמו כן. ומהם הרקע והמניעים של משתפי תוכן זה, המקוון

 .ובשנאה אנטישמית באינטרנט

הצגה . או לדגמים והעתקים שלהם וספרות הקשורים לנאצים מזכרות, לסמליםבמרחב המקוון ניתן לגשת בקלות 

, להוות דברי שנאה על פי החוקים הלאומיים המהווים יישום של החלטת המסגרתומכירה של מוצרים כאלה עשויות 

זמינותם במרחב המקוון עלולה להנציח , גם אם לא זה המקרה, אולם. אם יש בהם כדי להסית בפומבי לשנאה ולאלימות

ענפי התעשייה יש לחזק את הדיאלוג עם . תרבויות אנטישמיות-את האידאולוגיה הנאצית ולהביא להתפתחות של תת

ולהסתמך על הניסיון שנרכש מקוד ההתנהגות לגבי הטיפול בדברי שנאה בלתי חוקיים , IT-השונים ועם חברות ה

 .או מכירה של פריטים כאלה/כדי להבטיח את שיתוף הפעולה בכל הנוגע למניעת הצגה ו, במרחב המקוון

ת באיחוד האירופי יבטיחו שספקי פלטפורמות שהמדינות החברומחייבת  52שירותי מדיה אורקוליתההנחיה בנושא 

לשיתוף סרטונים ינקטו צעדים הולמים כדי להגן על הציבור הרחב מפני תוכן אורקולי ומפני תקשורת מסחרית המכילה 

קובעת התחייבויות  53חוק שירותי הדיגיטלההצעה לחקיקת . ובכלל זה תוכן אנטישמי, הסתה לאלימות או לשנאה

ובכלל זה נוהלי התראות ופעולות לגבי תוכן ומוצרים בלתי , תות מאוחדת לפלטפורמות מקוונותברורות לבדיקת נאו

בכל הנוגע לפלטפורמות מקוונות , בנוסף. ועידוד המשתמשים לדווח על דברי שנאה בצורה קלה ויעילה, חוקיים

, זיקות במרחב המקווןההצעה מתמקדת בטיפול בפערים שנותרו המאפשרים התנהגויות בלתי חוקיות ומ, גדולות

 .במיוחד נגד קבוצות פגיעות

הוא שיתוף פעולה המתקיים מתוך רצון  54קוד ההתנהגות לגבי הטיפול בדברי שנאה בלתי חוקיים במרחב המקוון

כדי . במטרה למנוע את התפשטותם של דברי שנאה אנטישמיים בלתי חוקיים ITחופשי בין הנציבות לבין חברות 

המדינות החברות באיחוד האירופי לתפיסת קבוצות ואנשים המפיצים תוכן של שנאה של משולבת לפעולה לסייע 

היורופול מתאם ימי פעולה בכל אירופה במטרה ליירט במרחב המקוון דברי שנאה גזעניים , וטרור במרחב המקוון

 .זה תוכן אנטישמי ובכלל, ותוכן מקוון של מחבלים ושל גורמים קיצוניים ואלימים 55המונעים משנאת זרים

 EEAS-הנציבות ו 57תוכנית הפעולה לגבי הדמוקרטיה האירופיתו 56תוכנית הפעולה על מידע מטעהבמסגרת 

הסתה , דברי שנאה, ימשיכו להעניק תשומת לב ספציפית לניתוח הקמפיינים של מידע כוזב( שירות החוץ האירופי)

. EEAS East StratComל זה באמצעות כוח המשימה ובכל, לאלימות ולרטוריקה קיצונית ולמתן תגובה עליהם

וכן גם תורם למאבק מוצלח יותר באנטישמיות במרחב , 59מתחזק 58ההתנהלות בכל הנוגע למידע כוזב קוד, בנוסף

ארגוני החברה האזרחית פועלים בצמוד לנציבות ולפלטפורמות מקוונות כדי להחיל את קוד ההתנהגות ואת . המקוון

 .קוד ההתנהלות

אך גם מחריפות את האפליה ומגבירות את , טכנולוגיות חדשות מביאות איתן הזדמנויות חדשות לשיפור חיי האדם

שם לו למטרה למנוע  60(AI) חוק הבינה המלאכותית. ובכלל זה תוכן אנטישמי, היקף התוכן המזיק במרחב המקוון

באלגוריתמים של בינה מלאכותית . אנטישמית ובכלל זה שנאה, בסיכון גבוה להפיץ אפליה ודעה קדומה AIממערכות 

, ניתן להשתמש גם לחיזוק הודעות חיוביות ונרטיבים נגדיים על ידי הפגשת מומחים על מנת לטפל באנטישמיות

 .בתאוריות הקונספירציה ובהכחשת השואה ועיוותה במרחב המקוון

 :פעולות עיקריות

                     

 .הגרמנית בשפה פוסטים בשליחת 13 מפי יותר של ועלייה, הצרפתית בשפה בחשבונות

 .EU/2010/13 הנחיה 52

53 COM(2020) 825 סופי. 

 .המקוון במרחב חוקיים בלתי שנאה בדברי הטיפול לגבי ההתנהגות קוד 54

 .2020 בנומבר 5, אירופה לכלל הראשון הפעולה יום את מתאם היורופול :המקוון במרחב השנאה דברי עצירת 55

56 JOIN(2018) 36 סופי. 

57 COM(2020) 790 סופי. 

 .כוזב למידע הנוגע בכל התנהלות קוד 58

59 COM(2021 )262 סופי. 

60 COM(2021 )206 סופי. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/stopping-hate-speech-online-europol-coordinates-first-europe-wide-action-day
file:///C:/Users/SCHNUKA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0I3GEHD/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf%20(europa.eu)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0262&qid=1632411257186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN


10 

 

 :הנציבות האירופית

רשת כלל אירופאית של מתייגים מהימנים וונת על ידי תמיכה בהקמת תחזק את המאבק באנטישמיות המק •

תתמוך במרכז המדיה הדיגיטלית האירופית היא , כמו כן. בהתאם לקוד ההתנהגותושל ארגונים יהודיים 

ותפעל עם , בנושא מידע כוזב להגביר את קיבולת בודקי העובדות שלהםובמרכזים הארציים שלו כדי 

 .מדוברות ב באיחוד האירופישאינן ובכלל זה בשפות , נרטיבים נגדייםלפיתוח  ארגונים בלתי תלויים

תארגן הקאתון כדי לסייע בחילופי ידע בין מומחים במטרה לפתח דרכים חדשניות כדי לטפל באנטישמיות  •
 .בסביבה המקוונת והדיגיטלית

, מכירתם של סמלים למנוע את הצגתם ואתכדי  ITתשתף פעולה עם ענפי תעשייה שונים ועם חברות  •
 .במרחב המקוון פרטי ממורביליה וספרות הקשורים לנאצים

באיזה אופן , כדי להבין טוב יותר את התפשטות האנטישמיות במרחב המקוון, ניתוח נתונים מקיףתבצע  •
 .היא עוברת ממקום למקום ואיך היא מתרחבת

אינטרנט טוב יותר קרוב על המעודכנת שתהיה מוכנה ב באסטרטגיהתטפל בדברי שנאה אנטישמיים  •

 .לילדים

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

במידע כוזב , במאבק בדברי שנאה אנטישמיים בארגוני החברה האזרחית, כולל בתמיכה כספית, לתמוך •
 .ובתאוריות קונספירציה במרחב המקוון בשפות רלוונטיות

כדי להעמיד לדין על דברי , של רשות אכיפת החוק הלאומי ושל רשויות מערכת המשפט לחזק את הסמכות •
 .שנאה במרחב המקוון

 מאבק באפליה אנטישמית.1.4

כשהם חובשים כיפה או עונדים שרשרת , כלומר, במיוחד כשניתן לזהותם כיהודים, יהודים מסתכנים בחוויית אפליה

הם עלולים להיות נתונים לסכנת אפליה כשהם . ל זהותם היהודיתעם תליון מגן דוד או כשהם מדברים בפתיחות ע

החוק של האיחוד . בריאות או דיור, ובתחומים אחרים כמו חינוך, או בעבודה עצמה, מגישים את מועמדותם לעבודה

מוצע , באופן מיוחד. ובכלל זה אנטישמיות, דת או אמונה, האירופי אוסר אפליה על רקע של מוצא גזעי או אתני

בתחומי חיים ' מוצא גזעי או אתני'על רקע ( ובכלל זה הטרדה)להגן על יהודים מפני אפליה  61הנחיה על שוויון גזעיב

מוצע להגן על יהודים מפני אפליה או הטרדה על רקע דת או אמונה  63הנחיה על שוויון בתעסוקהוב 62מסוימים

 .בתחום התעסוקה

תציע הנציבות האירופית  2022עד שנת . מנטרים יחס שוויוני ותומכים בו, מנתחים, מקדמים גופי שוויון לאומיים

אמנות הגיוון מעודדות ארגונים לפתח וליישם מדיניויות של שונות והכלה במקום . חקיקה חדשה לחיזוק תפקידם

יתופים פלטפורמת אמנות הגיוון של האיחוד האירופי הוקמה כדי לאפשר לאמנות קיימות לבצע חילופים וש. העבודה

עליהן גם לתת מענה שיטתי לאתגרים ספציפיים של זיהוי אנטישמיות במקום העבודה . 64בניסיון ובדרכי פעולה נאותות

 .ומאבק בה

הרגישות הקיימת באיסוף נתונים המבוססים על מוצא גזעי או , עקב המתייחסים ליהודים דלים יחסית נתוני שוויון

מכיוון שיהודי אירופה , מינות פחותה של הנתונים המצטברים מסקרים גדוליםסיבה נוספת היא ז. דת או אמונה, אתני

באמצעות תת קבוצה , שוויון וגיוון, הקבוצה רמת הדרג של האיחוד האירופי בנושא אי אפליה. מהווים קבוצה די קטנה

תוך כיבוד של , ויוןכדי לסייע בניתוח מצב השו, תומכת במדינות החברות באיחוד האירופי באיסוף נתונים, ייעודית

הנציגות תבצע סדרת פעולות כדי לטפל בסטריאוטיפים הגזעיים והאתניים יחד עם כלי , יתרה מכך. 65זכויות יסוד

גישה עקבית להבטחת ותשיק פעולה , עם החברה האזרחית ועם נציגי מיעוטים על רקע גזעי או אתני, התקשורת

                     

 .EC/2000/43 הנחיה 61

, ולאספקתם, ולשירותים למצרכים וגישה, חינוך, חברתיים יתרונות, חברתי ביטחון זה ובכלל, חברתית הגנה, מקצועית והכשרה תעסוקה 62

 .דיור זה ובכלל

 .EC/2000/78 הנחיה 63

 האירופי האיחוד של הגיוון אמנות פלטפורמת 64

 .FRA ,2019, שוויון נתוני על קבוצה תת 65

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en
https://fra.europa.eu/en/project/2019/subgroup-equality-data
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 .66ים המופרדים על פי מוצא גזעי או אתניבמיוחד בכל הנוגע לנתונ, לאיסוף נתוני שוויון

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

ועם גופי  67Equinetותשתף פעולה עם , 2022עד שנת  סטנדרטים מחייבים לגופי שוויון לאומייםתציע  •

 .כדי להעשיר את הידע שלהם על אנטישמיות, שוויון

שמטרתן לטפל באפליה בבתי הספר , וביישום של רפורמותתתמוך במדינות החברות באיחוד האירופי בתכנון  •

-לרבות על בסיס רב –תוך כדי שימוש במכשיר התמיכה הטכנית  –ובאנטישמיות בפרט  -באופן כללי 

 .כדי לסייע בהגברת שיתוף הפעולה ולהסתמך על דרכי הפעולה המומלצות, מדינתי

איסוף נתוני השוויון והשימוש ירופי במסגרת תכלול נתונים הקשורים לאנטישמיות וליהודים באיחוד הא •

 .על בסיס מוצא גזעי או אתני ודת או אמונה בהם

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

להבטיח שתקריות של אפליה אנטישמית יטופלו וידווחו  גופי השוויון הלאומיים יהיו הכליםלהבטיח של •
 .באופן הולם

בריאות ודיור באמצעות פעולות , תעסוקה, לרבות חינוך והדרכה, בכל התחומים לטפל באפליה אנטישמית •

 .ייעודיות כמו הדרכה והעלאת מודעות

 דוגמה  מובילה ומהווההנציבות האירופית  .1.5

חפה  68סביבת עבודה מכילה ומגוונתתמשיך הנציבות לשאוף ל, כחלק מאסטרטגיית משאבי האנוש שלה

היא , במיוחד. אפליה וגזענות מכל סוג, ושוויון שימנעו הטרדה ויות של גיווןזאת באמצעות מדיני, מאנטישמיות

ולהגביר את הבנת החיים היהודיים , תמשיך להעלות את המודעות בקרב עובדיה בנושא אנטישמיות וכיצד להיאבק בה

. ת מיעוטיםכמו כבוד כלפי קבוצו, לרבות כחלק מהתמקדות כללית בערכי הליבה האירופיים, והתרבות היהודית

הנציבות . ובכלל זה אלה המבוססות על תפיסות של דת או אמונה, ההדרכה תכלול גם דעות קדומות בלתי מודעות

את לארח ותמשיך , תמשיך לציין את השואה במסגרת אירועים ויוזמות פנימיים להעלאת המודעות בקרב עובדיה

מזמינה את מוסדות האיחוד האירופי האחרים גם הנציבות . בגיוון בקרב העובדיםלהכיר כדי  69 68חנוכה-אירוע אירו

 :פעולות עיקריות .צעדים לטיפוח גיוון והכלהאצלם לנקוט גם 

 :הנציבות האירופית

באמצעות הגדרת , בתוך הנציבות גישה של אפס סובלנות כלפי תקריות של אנטישמיותתמשיך לשאוף ל •
 .כנקודת ייחוס IHRA-ה

, IHRA-כדי לזהות אנטישמיות על סמך הגדרת ה, כמו אנשי משאבי אנוש ייעודייםהדרכה לעובדים תספק  •

 .לדוגמה בישראל, ותארגן ביקורים לימודיים לפי הצורך

 .כדי לאפשר לעובדיה לקיים חגים דתיים, גמישים הסדרי עבודהתעודד את השימוש ב •

על השואה ועל , היהודיים באירופה תזמין את בתי הספר האירופיים כדי לוודא שהתלמידים ילמדו על החיים •

 .כולל על ידי ביקורים פוטנציאליים באתרי זיכרון, יציינו את יום השואה הבינלאומיו, אנטישמיות

II. הגנה על חיים יהודיים באיחוד האירופי וטיפוחם 

 ".אך מסתבר שהם היו רק רדומים, אני חוששת שחייתי די שנים כדי לראות דברים שחשבתי שהם נחלת העבר'

 (שורדת שואה)ליליאנה סגרה  -

                     

 .סופיCOM(565 ), גזענות נגד פעולה תוכנית 66

 .שוויון גופי של אירופאית רשת 67

 .2020 בנובמבר משלה והכלה לגיוון משרד הקימה האירופית הנציבות 68

 .היהודי האורים חג 69

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_en.pdf
https://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/4203685/jewish/What-Does-Chanukah-Actually-Mean.htm
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, אך עדיין. חשוב ביותר שהם ירגישו בטוחים ומוגנים, כדי שיהודים יוכלו להשתתף באופן מלא בחיים אירופיים

מכיוון שאינם מרגישים בטוחים , מהיהודים שקלו להגר %38. 70ביטחון הוא הדאגה המרכזית בקהילה היהודית

 .71כיהודים באיחוד האירופי

, מהיהודים נמנעים מביקורים באירועים או באתרים יהודיים לפחות מדי פעם (34%)שליש 
 .72לשםבדרכם או  שהם אינם מרגישים בטוחים שםמכיוון 

על אף . מספר התקפות טרור רצחניות ברחבי אירופה הוכיחו שמבנים יהודיים אינם מוגנים תמיד במידה מספקת

רוב הקהילות היהודיות וארגוני החברה האזרחית , מוטלת על הרשויות הלאומיותשהאחריות להגנה על כל האזרחים 

 .כספים רבים כדי לנקוט אמצעי אבטחה משלהםהיו צריכים להשקיע 

 מאבק בקיצוניות אלימה ובטרור המכוון נגד יהודים .2.1

לכל אחד  לבטחון שלשמה לה למטרה לדאוג  2025-202073לשנים אסטרטגיית האיחוד האירופי בנושא אבטחה 

את מאיצה  202074נגד טרור לשנת  התכנית. בהתאם לערכים ולעקרונות של האיחוד האירופי, באיחוד האירופי

 .את החוסן של האיחוד האירופי נגד איומי טרור ההמאבק בטרור ובהקצנה האלימה ומגביר

פותחו על ידי , 75פולחן דתילרבות אתרי , לתמיכה בהגנה על מקומות ציבוריים 2017במסגרת תוכנית הפעולה לשנת 

כדי לתמוך בעבודתן של המדינות החברות באיחוד האירופי ושל  77כלים והדרכות, 76הנציבות חומרי הנחיה שונים

הדגישו שאתרי פולחן  78לגבי הגנה על מקומות ציבוריים 2021מסקנות הנציבות מיוני . קהילות מאותה דת בתחום זה

 .דתי מחייבים אמצעי הגנה ספציפיים

לרבות מנהיגי דת יהודיים , יש לחזק עוד את שיתוף הפעולה בין רשויות ציבוריות לבין מנהיגי דת וקהילות דתיות

כדי לשפר את רמת המודעות לאבטחה ולהגביר את מעורבות הקהילה ואת חוסנה באמצעות פעילויות , וקהילות יהודיות

שהפכו יותר ויותר ליעד , א הגנה על אתרי פולחן דתיצעד זה יקדם דרכי פעולה נאותות והדרכה בנוש. בונות אמון

 .בנושא הגנה על קהילות יהודיות באיחוד האירופי תארגן כנס רם דרג גםהנציבות האירופית . להתקפות טרור

חיזוק ההגנה על אתרי הנציבות האירופית תמשיך לתמוך במדינות החברות באיחוד האירופי ובקהילות יהודיות ב

 .כחלק מתמיכתה בהגנה על מקומות ציבוריים פולחן דתי

יחד עם , הנציבות .מיליון אירו 24-הכולל ל ותעלה את הסכום, 2022הקריאה הבאה למתן הצעות תתפרסם בשנת  

שהאיחוד האירופי יבצע הערכות קבועות תברר אם קיימת אפשרות , מרכז המודיעין והמצב של האיחוד האירופי

כדי להבין טוב יותר את סיכוני , על קהילות יהודיות ועל אתרי פולחן דתי, ודיםעל איומים ספציפיים על יה

 .להגן מפניהם ולתת להם מענה, למנוע אותם, האבטחה הספציפיים

חשוב במיוחד לחזק את החברות הדמוקרטיות שלנו ולהגביר את החוסן החברתי כנגד , כדי להילחם בקיצוניות האלימה

יהאד ועד לקיצוניות 'החל מתנועת הג, ישמיות קיימת בכל קשת האידאולוגיות הקיצוניותאנט. אידאולוגיות קיצוניות

. גיוס פעילי טרור והכנה להתקפות טרור מתרחשים לעיתים קרובות במרחב המקוון, הקצנה. האלימה של מפלגות הימין

                     

 %40-ו, אנטישמי רקע על להטרדה או מילולית להעלבה קורבן ליפול חוששים אירופה מיהודי %47 70

 (FRA 2018 של שני סקר) .הקרובים חודשיםה-12 ב פיזיות מתקיפות חוששים

 .FRA 2018 של שני סקר 71

 .FRA 2018 של שני סקר 72

73 COM(2020) 605 סופי. 

74 COM(2020) 795 סופי. 

75 COM(2017) 612 סופי. 

 .JRC ,2020 ,היקפית הגנה בניית - הנחיות 76

 מקהילות המגיעים למשתתפים ציבוריים מקומות על הגנה בנושא סמינר בשנה פעם לקיים מציעה הנציבות 77

 .דתיות

 .2021 ביוני 7 ,ציבוריים מקומות על הגנה לגבי הנציבות מסקנות 78

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-12/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0612
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d7e5311-f7c3-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9545-2021-INIT/en/pdf
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רישה מפלטפורמות מטפלת בכך על ידי ד 79התקנה בנושא מתן מענה להפצת תוכן העוסק בטרור במרחב המקוון

 .מקוונות למלא תפקיד פעיל באיתור תוכן זה ובהסרתו תוך שעה אחת לכל היותר

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

בהגנה על מקומות ציבוריים תספק את כספי האיחוד האירופי המיועדים לתמוך בפרויקטים המתמקדים  •

את אמצעי הביטחון , המדינות החברות באיחוד האירופיבשיתוף פעולה עם , ותמפה, ועל אתרי פולחן דתי

 .הלאומי וההגנה הקיימים

במטרה להבין את , Horizon Europeבעיקר באמצעות תוכנית , פעילויות מחקר וחדשנותתמשיך לממן  •

 .כדי למנוע אותם ביעילות ולתת להם מענה יעיל, מגמות ההקצנה העכשוויות ואת האמצעים והדפוסים שלהן

במדינות החברות באיחוד האירופי ובקהילות היהודיות על ידי מתן הדרכה  התמיכה הביצועיתתאיץ את  •

במדינות בנושא שירותי אבטחה ביקורי יועצים של האיחוד האירופי  הדבר יכלול. בנושא אמצעי אבטחה

 בנושא הגנה על אתרי פולחן דתי. רשת של מדריכיםבמטרה להקים , החברות

את הרלוונטיות וההשלכות הספציפיות של האנטישמיות בעבודתה  רשת המודעות להקצנהתזהה באמצעות  •

 .למניעת קיצוניות אלימה ולמאבק בה

ובכלל זה עם היחידה ללוחמה בטרור באינטרנט של האיחוד , תשתף פעולה באופן הדוק עם היורופול •

על ידי נקיטת פעולות נגד , קווןבמטרה להיאבק בטרור האנטישמי ובקיצוניות האלימה במרחב המ, האירופי

יישום מהיר של התקנה בדבר תוכן טרור ולהבטיח , קבוצות ובודדים המפיצים ברשת תוכן על טרור

 .באינטרנט

 .ובכלל זה על הקיר הדיגיטלי של הקורבנות, קורבנות התקפות הטרורתתמוך בהנצחת  •

 

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

, האמצעים שיש לנקוט כדי להבטיח את ביטחונם של המבנים היהודיים ולספק תמיכה מספקתלאמץ את  •

קרן ביטחון הפנים של האיחוד לרבות בתמיכת התוכניות השנתיות הלאומיות של , כספית או אחרת

 .משטרה -האירופי 

כחלק מהאסטרטגיות  הגנה על אתרי פולחן דתיבנושא  80לשלב וליישם כלים והנחיות של האיחוד האירופי •
 .הלאומיות שלו בנושא אנטישמיות

, ולחקירות רלוונטיות, במרחב המקוון ובשטח להיעזר בתמיכת היורופול בכל הנוגע לפעילויות נגד טרור •

 .שנאת זרים ואנטישמיות, ובכלל זה אלה הקשורות לגזענות

 טיפוח חיים יהודיים וחופש דת או אמונה.2.2

, אגנוסטיים, רפורמיים, ליברליים, יהודים יכולים להיות חילוניים. של האיחוד האירופי חיים יהודיים הם חלק מהגיוון

, שורשיהם יכולים להיות ממדינות ברית המועצות לשעבר; הם עשויים להיות אשכנזים או ספרדים; דתיים או חרדים

ובכך הם , ת מעורבותיהודים רבים שייכים למשפחו. מאפריקה ומכל מקום אחר, ממרכז אסיה, מהמזרח התיכון

ידע יש לאנשים , למרות נוכחותם ארוכת השנים של יהודים באירופה, אולם. 81מגדילים את גיוון מוצאם ואמונתם

את ההיסטוריה היהודית ואת ' שהם מכירים היטב'מהאירופאים מרגישים  3%רק . זעום על חיים יהודיים ועל יהדות

כדי להיפטר מדעות קדומות ולהשיג . 82'שהם אינם מכירים'אומרים  %68ואילו , מנהגיהם והלכות חייהם של היהודים

יש להגביר את המודעות להיסטוריה היהודית ולתרבות , בחיים יהודיים כחלק מהחברה האירופיתהכרה מלאה 

 .83היהודית ולהעשיר את הידע עליהן בקרב הציבור הרחב

                     

 .0212/784( EU) תקנה 79

 .דתי פולחן אתרי על בהגנה לתמיכה המקוצר והמדריך פגיעות להערכת הכלי, לדוגמה 80

81 Jews in Europe at the turn of the millennium: population trends and estimates (של סיפו על באירופה יהודים 

, JPR/אירופית-יהודית לדמוגרפיה היחידה, סטצקי ודניאל פרגולה לה דה יו'סרג מאת (האוכלוסייה של והערכות מגמות: השלישי האלף

2020. 

 2019 ינואר, אנטישמיות של תפיסות: 484 יורוברומטר 82

 שני סקר) בעיה יהווה מסורתית שחיטה איסור %69 ועבור בעיה יהווה המילה( ברית) איסור, האירופי באיחוד מהיהודים %82 עבור 83

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0784&from=EN
http://www.comece.eu/dl/mMmlJKJKkLmoJqx4KJK/EU_Quick_Guide_to_support_the_protection_of_Places_of_Worship_May_2021_HL.pdf
https://www.jpr.org.uk/documents/JPR_2020.Jews_in_Europe_at_the_turn_of_the_Millennium.pdf
https://www.jpr.org.uk/documents/JPR_2020.Jews_in_Europe_at_the_turn_of_the_Millennium.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2220
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
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שבאמצעותם הם נזכרים , מסורתיים ודתיים ספציפיים ,יהודים מבטאים את יהדותם על ידי קיום מנהגים תרבותיים

ו "ט -אחד המנהגים האלה הוא ראש השנה לאילנות . בהיסטוריה שלהם ומלמדים את הדורות הבאים שיעורים ולקחים

 .ושאותו חוגגים בנטיעת עצים, חג יהודי המקודש לשמירת טבע, בשבט

של האיחוד ( CJEU)בפסק הדין שקבע בית הדין האירופי לצדק . של בעלי חיים היא דוגמה נוספת 84שחיטה כשרה

המדינות החברות באיחוד האירופי רשאיות לאמץ כללים ש הוא אישר, 85על שחיטה כשרה 2020האירופי בדצמבר 

על ידי מציאת איזון הולם , 86של האמנה( 1)10תוך הקפדה על כיבוד סעיף , אחרים המבוססים על ההקשר המקומי

 .87ופש דת לבין הגנה על רווחת בעלי חייםבין כיבוד ח

ובכלל זה , המושתתת על יחסי אמון חזקים עם קהילות אחרות, חיים יהודיים יכולים לשגשג רק בתוך חברה מכילה

ממוזיקה ועד קולנוע . תרבות יכולה למלא תפקיד חשוב בפיתוח חברה מכילה. במיוחד ברמה המקומית, אנשים חדשים

הנציבות תומכת בתרבות . התרבותי הוא כוח עצום לקידום הכלה ולמאבק בכל גילויי האפליה המגזר, ואומנות הבמה

 Creative Europeכמו התוכנית , באמצעות תוכניות מימון של האיחוד האירופי יהודית ובאמנות יהודית

 .בחברה האירופית -ובכלל זה על יהודים  -ששמה לה למטרה להילחם בסטריאוטיפים , 

חלק מהאיגודים ומהמועדונים הארציים , בכדורגל. בטיפוח הכלהספורט וכלי תקשורת ממלאים גם הם תפקיד חשוב 

הנציבות האירופית תהיה מעורבת ביוזמות של החברה האזרחית . כבר מטפלים בהתנהגויות ובתקריות אנטישמיות

באנטישמיות ובגזענות בכדורגל בהסדרי ותקיים קשר הדוק עם פעילים רלוונטיים אחרים במטרה לחזק את המאבק 

ולטפל באנטישמיות בספורט באופן כללי בשיתוף פעולה עם UEFA (2022-2024 )שיתוף הפעולה הקרבים עם 

סטריאוטיפים קיימים גם בכלי . לרבות באמצעות קמפיינים חברתיים של כלי התקשורת, ארגונים שותפים אחרים

בכל הנוגע לזיהוי כל  בהדרכת עיתונאיםהנציבות האירופית תתמוך , ונותבמקביל לתמיכתה בחופש העית. התקשורת

 .סוגי האנטישמיות וחשיפת דעות קדומות אנטישמיות בדיווחים

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

תרחיב את הידע ואת ההבנה על החיים היהודיים בקרב הציבור הרחב באמצעות קמפיין להעלאת מודעות  •

ודיאלוגים בין תרבותיים ובין לרבות באמצעות פעילויות , מוד עם קהילות יהודיותבשיתוף פעולה צ

 .דתיים

, ובכלל זה על ידי תלמידי בתי הספר, ו בשבט"טב המסורת היהודית של נטיעת עציםתטפח קשרים בין  •

האסטרטגיה ליצירת גיוון במסגרת  מיליארד עצים נוספים 3מחויבותו של האיחוד האירופי לטעת לבין 

 .88ובכך להעלות את המודעות ואת הנראות ההדדית ,2030ביולוגי ושימור יערות לשנת 

בין הרשויות הציבוריות לבין הקהילות היהודיות והמוסלמיות בכל הנוגע  בחילופי ידע על מנהגיםתסייע  •

הארגון , ם"על סמך ניסיונם של ארגונים בינלאומיים כמו האו, לשחיטה המבוססת על מסורות דתיות

( OSCE-ODIHR)הלשכה למוסדות דמוקרטיים וזכויות אדם  -לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה 

 .ומועצת אירופה

ובכלל זה על ידי מיפוי , ברמה האזורית והמקומיתען מאבק באנטישמיות ותטפח חיים יהודיים תפעל למ •
עבור ארגונים הפועלים ברמה האזורית  מדריך לדרכי פעולה נאותות ותוכנית הדרכהופיתוח של 

 .והמקומית

המהגרים שדרכה ילמדו , רשת השילוב האירופיתתתמוך בחילופי ידע על דרכי פעולה נאותות באמצעות  •
לדוגמה על ידי עבודה עם מהגרים כשגרירים של , ובכלל זה מאבק באנטישמיות, על ערכי האיחוד האירופי

                     

 .(FRA 2018 של

, מהיהודים %69 עבור. מזון ייצור לצורך הנהוג המנהג של בהקשר חיים בעלי של כשרה שחיטה של המנהג היא מסורתית ששחיטה 84

 .(FRA 2018 של שני סקר) בעיה יהווה מסורתית שחיטה איסור

85 CentraalIsraelitisch Consistorie van Belgie_336/19;-C Case 2020 בדצמבר 17 ,ואחרים. 

 ללא ורעיונות מידע ולמסור ולקבל בדעות להחזיק החופש את לכלול זו זכות על. ביטוי לחופש הזכות עומדת אחד לכל(: '1) 10 סעיף 86

 '.לגבולות קשר ובלי ציבורית רשות של הפרעה

 ידי על נדרשת היא עוד על מותרת מסורתית שחיטה, 1099/2009' מס( EC) האירופית המועצה תקנת פי על. הדין פסק של 71 סעיף 87

 .האירופי באיחוד החברות המדינות ידי על שייקבעו יותר קפדניים כללים הולם ופןבא להצדיק ויש, בדבר הנוגעות הדתיות הקהילות

88 COM(2020) 380 סופי. 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
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 .ערכי האיחוד האירופי

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

 יוכלו לחיות את חייהם, לרבות יהודים, שקבוצות או קהילות דתיות מדיניות וחוקיםלהבטיח באמצעות  •

 .בהתאם למסורות הדתיות והתרבותיות שלהן

ובכלל זה על ידי ציון , לחיים היהודיים ולמסורות היהודיותבקרב הציבור הרחב  להעלות את המודעות •

 .ועל ידי מימון פרויקטים וניהול קמפיינים, פומבי של ימים שהם רלוונטיים לעם היהודי

 הגנה על המורשת היהודית .2.3

השמדת הקהילות היהודיות במהלך השואה שינתה . חלק בלתי נפרד מהתרבות האירופית מורשת תרבותית יהודית היא

מורשת . 'בתי עלמין ואתרי מורשת יהודית אחרים ללא השגחה או שימוש, והותירה בניינים רבים, את פניה של אירופה

 .זו נמצאת כעת לרוב במצב גרוע או בסכנת התפוררות' מיותמת

כוללת דרך פעולה ספציפית לבתי עלמין יהודיים  89בנושא המורשת התרבותיתהמסגרת האירופית לפעולה 

תוכניות , נתמכת על ידי מגוון של מדיניויות, ובכלל זה המורשת היהודית, המורשת התרבותית של אירופה. באירופה

 CERV+, וסארסמ, Creative Europe ,Horizon Europeראויות לציון הן התוכניות ; וכספים של האיחוד האירופי

 90(אמנת פארו)אמנת המסגרת של מועצת אירופה בנושא ערך המורשת התרבותית לחברה . וכספי מדיניות הלכידות

והיא מקדמת הבנה רחבה יותר , מתייחסים לזכויות אדם ולדמוקרטיההמדגישה את ההיבטים החשובים של המורשת  

השואה ועל סוגיות הקשורות  ם מתקופת ל נכסיהצהרת טרזין ע. 91של המורשת ושל הקשר שלה לקהילות ולחברה

מתווה מספר אמצעים להשבת הצדק , 93על ידי כל המדינות החברות באיחוד האירופי 2009שנחתמה בשנת , 92לכך

אנו מעודדים מטיילים צעירים , 94DiscoverEUבמסגרת התוכנית . על כנו עבור קורבנות רדיפות הנאצים וצאצאיהם

 .כדי לחזק את המודעות שלהם למורשת התרבותית של אירופה, יתלבקר באתרי מורשת תרבות

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

בזמן , ובכלל זה ההיסטוריה של הקהילה היהודית, תזמן ערים להצגת ההיסטוריה של המיעוטים שלהן •
 .בירת התרבות האירופיתשיגישו את מועמדותן לקבלת התואר 

שנועדה , יוזמה משותפת של מועצת אירופה והנציבות האירופית, אירופית ימי מורשתתנצל אירועים כמו  •
 .להסב את תשומת הלב למורשת היהודית ברחבי אירופה

ששם לו למטרה לפתח מסד נתונים מקיף של , 95פרויקט הדיגיטלי להשבת נכסי תרבות יהודייםתעסוק ב •

בץ יחד דרכי פעולה נאותות ולהציע לק, מידע על נכסי תרבות בבעלות יהודית שנבזזו על ידי הנאצים

 .פעילויות להעלאת מודעות

תוך הדגשת תוצאותיהם של שני , תחל בפעולת הכנה בנושא הגנה על בתי העלמין היהודיים של אירופה •

בנושא זה וטיפוח קשרים בין הקבוצות המעוניינות  96פרויקטים ניסויים קודמים של הפרלמנט האירופי

 .יםבשימור אתרי קבורה יהודי

 .DiscoverEUהמטיילים באירופה באתרי מורשת יהודיים בהקשר של  ביקורי צעיריםתקדם  •

 

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

                     

 .התרבותית המורשת בנושא לפעולה האירופית המסגרת 89

 באיחוד החברות המדינות של לחתימתן נפתחה, 2005 באוקטובר 13-ב אירופה מועצת של השרים ועדת ידי על אומצה פארו אמנת 90

 .2011 ביוני 1-ב לתוקף ונכנסה, 2005 באוקטובר 27-ב האירופי

 .(2019) 2309 החלטה 91

 .2009 טרזין הצהרת 92

 .2009 ביוני 29-ב שנחתמה, האירופי באיחוד כיה'צ ונשיאות האירופית הנציבות של משותפת הצהרה :גם ראה 93

94 https://europa.eu/youth/discovereu_en 

 demo.jdcrp.org-https://pilot :כאן זמין הפרויקט של הראשון השלב במהלך שהופק הנתונים מסד 95

96 surveys.org-https://www.esjf/. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1
https://www.coe.int/en/web/venice/faro-convention
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28247&lang=en
https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/terezin_declaration/index.html
https://www.lootedart.com/web_images/pdf2018/1.1.3%20Joint_Declaration_EU_CZ_final.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://pilot-demo.jdcrp.org/
https://www.esjf-surveys.org/
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, המורשת היהודית בהקשר הלאומיעל ידי הדגשת , לעודד את קיומם של ימי מורשת אירופית ולתמוך בהם •
 .פסטיבלים ועבודות אמנות במימון המדינה, ובכלל זה בתוך מוזיאונים לאומיים

 .על פי אמנת פארו בשימור המורשת היהודית ובהגנה עליהלתמוך  •

כדי להגן על המורשת , כספי מדיניות הלכידותובכלל זה , להיעזר בהזדמנויות המימון של האיחוד האירופי •
 .היהודית

 .2009משנת  ליישם את הצהרת טרזין •

III. מחקר וזיכרון, חינוך 

 '.העולםנפלא שאין צורך להמתין אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את כמה '’

 אנה פרנק -

חשוב ביותר להכיר את החיים היהודיים ולדעת . אנשים צריכים להבין את עברה, כדי לעצב את עתידה של אירופה

כדי להבין את , אירופהעל האנטישמיות באירופה לאורך מאות בשנים ועל השפעת השואה על העם היהודי ועל יבשת 

 אנטישמיות והשואהה, חיים יהודייםהחינוך ומחקר על . האנטישמיות היום ולמנוע את הישנותן של זוועות כאלה

 .אלא גם בתרומה היהודית לחברה האירופית, ואסור שיתמקדו רק בשואה, הם חיוניים מבחינה זו

, עוסקים בסוגיות של הכלה 98האירופי החדש תחום המחקרואת  97תחום החינוך האירופיחומרים המסקרים את 

הנציבות גם הציעה ששוויון הזדמנויות יהווה ערך שאותו ישתפו המדינות החברות באיחוד האירופי . שוויון ואי אפליה

 .ההסכם הקרב למחקר ולחדשנותבהקשר של , במחקר ובחדשנות

ול במידע כוזב ובקידום אוריינות דיגיטלית מתמקדת בחשיבות הטיפ( 2021-2027) תוכנית הפעולה לחינוך דיגיטלי

סובלנות וקידום העצמה , בחינוך ובהדרכה באמצעות פיתוח הנחיות למורים ולמחנכים במטרה לטפח חשיבה ביקורתית

, קראו שוב ושוב לקדם תוכניות חינוך במדינות המשתתפות OSCE/ODIHR-ו ו"אונסק, יתרה מכך. במרחב המקוון

. בקרב צעירים' כבוד הדדי והבנה'כדי להעלות את המודעות לערך , ות באיחוד האירופיובכלל זה מדינות החבר

ובכלל , המבטיח גישה שיטתית ,מעודדות חינוך בנושא אנטישמיות OSCE/ODIHRו ושל "מחויבויותיהם של אונסק

 .99זה פיתוח תוכניות לימוד ושימוש בהן לשם מתן מענה לגילויי אנטישמיות עכשוויים

 מחקר על אנטישמיות וחיים יהודייםינוך וח .3.1

לחזק חינוך יכול . כל ילד צריך ללמוד על החיים היהודיים ועל אנטישמיות כחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של אירופה

ומפני כל גילויי אי הסובלנות  את החוסן הנפשי של צעירים מפני רעיונות אנטישמיים ואידאולוגיות אנטישמיות

מעורבות בקהילות היהודיות ובחבריהן וכן במיעוטים אחרים ובקבוצות דתיות אחרות לוי לגיהזדמנויות . והאפליה

בתי ספר . תציע הזדמנויות חדשות בהקשר זה 2022שנת הנוער האירופית . עשויות גם הן לטפח הבנה הדדית

חיים יהודיים ב, בשואה, יש להסמיך מורים לעסוק באנטישמיות. וקמפוסים חייבים להיות מקומות בטוחים לכולם

 .ובהיסטוריה יהודית גם בכיתות רב תרבותיות

עבור  ואירופה  Horizon 2020חיים יהודיים והשואה דרך התוכניות , הנציבות תומכת במחקר בנושא אנטישמיות

הקתדרות של , אולם. CERV-ו Horizon Europe100והיא תמשיך לתמוך בו במסגרת תוכניות ההמשך , אזרחים

מרכז מחקר  אין. בנושא אנטישמיות ולימודי יהדות באיחוד האירופי קשורות לכך באופן רופף בלבדהאוניברסיטאות 

יש להרחיב ולצרף את מאמצי המחקר על כל ההיבטים של אנטישמיות וחיים  .ל"אחד הכולל את כל הנושאים הנ

 .יהודיים באירופה כך שייכללו בחקר השואה

בנושא  FRAהסקר של . וואתיים על התנסויות ותפיסות אנטישמיותהאיחוד האירופי מוביל בהשגת נתונים הש

היורוברומטר על סקר . ובהמשך בהפרשי זמן קבועים 2023ייערך שוב בשנת התנסויות אנטישמיות בקרב יהודים 

                     

97 COM(2020) 625 סופי. 

98 COM(2020) 628 סופי. 

99 ODIHR לרבות, סובלנות אי של אחרות וצורות אנטישמיות, שנאה פשעי, לאפליה מודעות להעלאת ותוכניות משאבים של אוסף מפתחת 

 ובני נוצרים, מוסלמים נגד

 .OSCE/ODIHR של האינטרנט באתר למצוא ניתן נוסף מידע .אחרות ותאמונ או דתות

 בחשבון שייקחו, זרים ושנאת גזענות של שונות מבניות צורות על מחקרים יממנו אירופה אופק של הראשונות הקריאות, לדוגמה 100

 .והצטלביות לאומית תספציפיו

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://www.osce.org/odihr/tolerance-and-non-discrimination
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כדי להמשיך . שנים 5ולאחר מכן כל  2024בקרב הציבור הרחב ייערך בפעם השנייה בשנת  תפיסות של אנטישמיות

דרושים מחקרים נוספים על דעות קדומות אנטישמיות בקרב , בהתוויית מדיניות המבוססת על עדויות ולסייע

 .האוכלוסייה הכללית

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

מרכז חקר אירופי בנושא אנטישמיות הקמת , בשיתוף פעולה עם המדינות החברות באיחוד האירופי, תעודד •

ותממן מחקרים באמצעות , תוך טיפוח מחקר רב תחומי ברחבי אירופה, יהודייםעכשווית וחיים ותרבות 

שייקחו בחשבון ספציפיות , על צורות מבניות שונות של גזענות ושנאת זרים Horizon Europeהתוכנית 

 .לאומית והצטלביות

ברסיטאות באוני, בבתי הספר שגרירים אירופאים צעירים לקידום זיכרון השואהתתמוך בפיתוח רשת של  •

 .ובמוסדות לימוד והדרכה מקצועיים

באוכלוסייה הכללית של המדינות  האיחוד האירופי על דעות קדומות אנטישמיות ברמתתממן סקר  •
 .שיכלול גם צעירים, החברות באיחוד האירופי

תתמוך במדינות החברות באיחוד האירופי בהאצת מאמציהן לקידום ערכים משותפים וחינוך מכיל וליישום  •

קבוצת באמצעות  101חינוך מכיל וממד ההוראה האירופי, המלצת המועצה לגבי קידום ערכים משותפים

 .לרבות בנושא חיים יהודיים ומסורות יהודיות, עבודה חדשה העוסקת בשוויון ובערכים בחינוך ובהדרכה

פיים ולהיאבק במטרה לקדם ערכים אירו, וחיל הסולידריות האירופי+ באמצעות ארסמוס, תתמוך בפעילויות •

על ידי טיפוח חינוך לאזרחות והשתתפות הנוער , לרבות אנטישמיות, בכל גילויי האפליה ואי הסובלנות

 .בחיים דמוקרטיים

על סמך הנחיותיהם , OSCE-ODIHRו ועם "בשיתוף פעולה עם אונסק בהכשרת עובדי חינוךתתמוך  •

 .בהתאמה, מדיניות ועבור מוסדות להכשרת מוריםעבור מתווי ', טיפול באנטישמיות באמצעות חינוך'בנושא 

וביישום של רפורמות תמיכה טכנית בתכנון לתתמוך במדינות החברות באיחוד האירופי באמצעות המכשיר  •

 .שמטרתן לטפל באפליה באופן כללי ובאנטישמיות באופן מיוחד, בבתי ספר

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

ולעודד , באמצעות חינוך ומחקר על אנטישמיות ועל השואה, ידע על החיים היהודייםהקניית לקדם  •

 .כשהדבר מתאפשר, חילופי ידע עם קהילות מקומיות

 .לדווח ולרשום תקריות של אפליה אנטישמית בבתי ספר ולתמוך במנהלי בתי ספר ובמורים בטיפול בהן •

 מחקר וזיכרון על השואה, חינוך .3.2

נשים וגברים , אשר במהלכה נרצחו שישה מיליון ילדים, המגדירה את ההיסטוריה האירופיתהשואה היא המורשת 

, ובכלל זה צוענים, אך גם קבוצות אחרות נרדפו, המשטר הנאציאלה היו אומנם המטרה המועדפת על . יהודיים

 .קים ומתנגדים פוליטיים"להטבא, עדי יהווה, סלבים, נכים

. הזדקנו או נפטרוכל השורדים , אך היום. הזיכרוןה את סיפוריהם כחלק ממסורת במשך עשורים שיתפו שורדי השוא

ושהזיכרונות שלהם מהשואה היו הברורים והמדויקים ביותר אינם , אלה שהיו מבוגרים בזמן מלחמת העולם השנייה

, ושוב בצורה מדויקתויסופרו שוב , תוך הקפדה על כך שסיפוריהם לא יישכחו, שימור מורשתם וכיבודה. כבר בינינו

 .ומציאת צורות זיכרון חדשות הם האתגרים והחובה המוטלים על הדור הזה ועל דורות עתידיים של אירופאים

ופחות ממחצית מהאירופאים חושבים שמלמדים , אירופאים מעולם לא שמעו על השואה 20אחד מכל , נכון להיום

 .תפקיד מרכזי בהעלאת המודעות לשואה ממלאים חינוך ומחקר. 102אותה במידה מספקת בבתי הספר

מחקר על כל היבטי השואה חשוב גם הוא להעמקת . פתוח ובלתי תלוי הוא ערך ליבה של דמוקרטיות, מחקר חופשי

                     

 .2018 במאי 22 ,(C 195/01/2018) המועצה המלצת 101

 כאלה שזוועות להבטיח עוזרת השואה שהנצחת משוכנעים מהאירופאים שלישים שני 102

 (.2018, אירופה פני על צל - באירופה אנטישמיות: CNN של משאל) .שוב יתרחשו לא

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
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התשתית , 103(2024-2010)מיליון אירו  25במימון של . ההבנה על השאלה איך הייתה השואה אפשרית באירופה

מאגדת את קהילת  -וזמת המחקר הגדולה ביותר במימון האיחוד האירופי י - 104(EHRI)האירופית לחקר השואה 

בהקשר זה תרחיב . המחקר בכך שהיא מעמידה לרשותה בכל אירופה ומחוצה לה מקורות שונים הקשורים לשואה

EHRI את מוקד המחקר שלה בגילויי אנטישמיות שהובילו לשואה. 

 -' שבהם התרחשה השואה'שבו מקומות , ד בהקשר המקומיבמיוח, יש לפתח גם דרכים חדשות להעלאת המודעות

אחת הדרכים יכולה . ןאינם תמיד גלויים לעי -ממקומות מסתור ועד גיאיות הריגה , מבתי כנסת ועד אתרי תרבות

למורים ולאנשי מקצוע ולציבור הרחב לעקוב אחר המשכיות  ,המאפשרת לתלמידי בתי הספר רשתלכלול 

 .ולסייע ביוזמות מקומיות כמו ביקור באתרי תרבות וזיכרון ושחזורם לאורך מאות בשנים באירופההנוכחות היהודית 

על חשיבות השואה מבחינת ( במפגשים ציבורייםבמרחב המקוון או ) דיון ציבוריתעודד הנציבות האירופית , כמו כן

, שתוקם בבריסל ואת אירופהאנדרטה לזכר שותתמוך ביצירה רבת משתתפים של , גיוונו של האיחוד האירופי

 .האירופי ותהיה קשורה ליצירות אמנות בבירות של מדינות האיחוד

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

 .בשיתוף פעולה עם קהילות מקומיות, 'שבהם התרחשה השואה'ביצירת רשת אתרים , גם כספית, תתמוך •

לצורך הנצחת השואה שתיעשה גם על ידי  CERVשל תוכנית תקצה כספי פרויקטים מתקציב הזיכרון  •

 .תהליך דיגיטליזציה של ארכיונים ושל עדויות של שורדי שואה

הן ברמת האיחוד האירופי והן ברמת , בימי השואה ובאירועים להנצחתהתמשיך להפגין נוכחות ולתמוך  •

האירופי ובמשלחות בשיתוף פעולה עם נציגויות של הנציבות האירופית במדינות החברות באיחוד , המדינה

 .של האיחוד

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

ובכלל זה במעורבות של , בשיתוף פעולה צמוד עם הקהילה היהודיתלהנציח את השואה בפומבי  •
 .הפרלמנטים הלאומיים

, ולהעריך את יעילות הלימוד שהאוניברסליות של השואה תבוא לידי ביטוי במערכת החינוךלהבטיח  •

 .ובכלל זה בכיתות מעורבות ומגוונות מבחינה אתנית

 .ובכלל זה באמצעות תרומות כספיות, EHRI להפוך להיות שותפות פעילות ביישום התשתית של •

 עיוותה והמעטה בחשיבותה, הכחשת השואה.3.3

מהאירופאים  53%. בסימן עלייהעיוותה והמעטה בחשיבותה נמצאים למרבה הצער , גילויים של הכחשת השואה

יהודים הטוענים -לא, לפחות מדי פעם, מהיהודים ראו או שמעו %62. 105סבורים שהכחשת השואה היא בעיה בארצם

עיוותה והמעטה בחשיבותה משמשים לעיתים תכופות , הכחשת השואה. 106שהשואה היא סיפור אגדה או תיאור מוגזם

אין להמעיט בערכן של ההשפעות ההרסניות . ההיסטוריה האירופית והיהודיתלזריעת שנאה נגד יהודים ולשכתוב 

ויש לטפל בהן באופן , על הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי ועל החוסן והלכידות של החברות הדמוקרטיות שלנוהללו 

י החלטת על פאסורות הכחשתה או המעטה גורפת בחשיבותה , לאי גינוי השואההקשורות שנאה התבטאויות . ספציפי

 .107המסגרת בנושא המאבק בגזענות ובשנאת זרים

תוך , השותפות הבינלאומית הקבועה שלהבאמצעות  IHRAהנציבות משתפת פעולה עם , כדי לחנך ולהעלות מודעות

דוגמה לכך היא הקמפיין להעלאת . כדי להיאבק בתופעה זו, 108להכחשת השואה ועיוותה IHRA-שימוש בהגדרת ה

                     

103 EHRI ,תהליך כעת עוברת, האירופי האיחוד של וחדשנות מחקר תשתיות של מתוכניות הממומנת 

 .האירופי באיחוד החברות מהמדינות משותף מימון על המבוססת טווח ארוכת אירופית לתשתית הפיכה של

104 project.eu-https://www.ehri/. 

 .2019 ינואר, אנטישמיות של תפיסות: 484 יורוברומטר 105

 .FRA 2018 של שני סקר 106

 .2008 בנובמבר JHA 28/2008/913 האירופית המועצה של המסגרת החלטת 107

 .ועיוותה השואה להכחשת IHRA של העבודה הגדרת 108

https://www.ehri-project.eu/
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2220
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-holocaust-denial-and-distortion
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, ו"ועם אונסק IHRAהשותפות עם בזכות . המתמקד בהתנגדות לעיוות השואה, #109heFactsProtectTהמודעות 

בנושא זיהוי עיוות השואה והתנגדות  IHRAהמלצת 'הנציבות האירופית לפתח יוזמות נוספות המבוססות על תמשיך 

 .110'לתופעה זו

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות האירופית

 .חינוך והעלאת מודעות לצורכי להכחשת השואה ועיוותה IHRA-תקדם את השימוש בהגדרת ה •

בעיוותה ובהמעטה , ספר הדרכה שבו יפורטו דרכי הפעולה המומלצות למאבק בהכחשת השואה תפתח •

 .בחשיבותה

ועם שותפים  IHRAעם , ו"ותחזק אותם יחד עם אונסק קמפיינים של הרשתות החברתיותתתמוך ב •

, במטרה להעלות את המודעות להכחשת השואה ולעיוותה, בינלאומיים אחרים ועם קבוצות בחברה האזרחית

 .וכדי להיאבק בתופעה באופן פעיל

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

 .בחשיבותהלעיוותה ולהמעטה , להכחשת השואה בקמפיינים להעלאת המודעותמעורבות פעילה להפגין  •

IV. הובלת המאבק העולמי באנטישמיות 

 '.לא ניתן לשנות את העולם בלי לשנות את החשיבה שלנו. כפי שיצרנו אותו הוא תהליך של החשיבה שלנוהעולם ''

 אלברט איינשטיין -

חיים מיליון  6.9או  %45, מתוכם. 111מיליון איש 15.2-האוכלוסייה היהודית בכל העולם מונה כיום כ, לפי הערכות

 1.5-בנוסף ל  זוהי הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם .מיליון יהודים 6-ארצות הברית מהווה בית לכ. בישראל

 .112האוכלוסיות היהודיות הנותרות פזורות בעולם בכל היבשות המיושבות, מיליון היהודים החיים באיחוד האירופי

 

, בנושא עמדות ודעות על יהודים 113מחקר של הליגה נגד השמצהעל פי . דעות קדומות אנטישמיות רווחות בכל העולם

אף על פי שניתן לציין גם סימנים , צפון אפריקה מחזיקים בעמדות אנטישמיות/המזרח התיכון מהאנשים באזור 74%

 116במערב אירופה 115 .114מספר מדינות באזור כמו הנורמליזציה שנוצרת לאחרונה ביחסים בין ישראל לבין, חיוביים

 -באסיה , 19%הוא עומד על ( צפונית ודרומית)ואילו באמריקה , 34%על  -ובמזרח אירופה  24%ר עומד על המספ

מצב הקהילות היהודיות וגודלן משתנה באופן ניכר ממדינה . 23%על  -ובמדינות אפריקה שמדרום לסהרה  22%על 

דעות קדומות אנטישמיות ניתן  .העולם יהודים נמצאים בסיכון וחווים התקפות ותקריות אנטישמיות בכל. למדינה

 .למצוא גם במדינות שאין בהן קהילות יהודיות

 

כל . הנציבות האירופית מדגישה בתוקף את מחויבותה האיתנה והברורה למאבק העולמי באנטישמיות, בהקשר זה

אינו מתקבל על הדעת ואינו תואם לערכים ולמטרות של האיחוד  הסתה לשנאה או לאלימות, גילוי של אנטישמיות

                     

109 www.againstholocaustdistortion.org https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/700272/default;. 

 .'זו לתופעה והתנגדות השואה עיוות זיהוי בנושא IHRA המלצת' 110

111 5782-population-https ://www.jewishagency.org/j ewish/. 

112 World Jewish Population (העולם יהדות אוכלוסיית )מ ואירה דשפסקי ארנולד בעריכת, פרגולה לה דה יו'סרג מאת ,2019 .

 American Jewish Year Book 2019, The Annual Record of the North American Jewish Communities, שסקין

since 1899 (1900 משנת אמריקה בצפון היהודיות הקהילות של השנתי הרישום, אמריקה ליהודי השנה ספר ;)העולם יהדות אוכלוסיית 

 .הארץ, נפש מיליון 14.7 - השנה ראש בערב

113 https://global100.adl.org/map. 

 (.2021 ינואר) מרוקו ובעקבותיהן(, 2020) בהתאמה וסודאן בחריין, הערביות האמירויות איחוד 114

 .טובה דוגמה היא האמירויות באיחוד כנסת בית של בנייתו התחלת 115

 אינה' אירופה מערב' הקטגוריה, כן כמו; האירופי האיחוד על ממוצעים נתונים נכללו לא, השמצה לאי הליגה של שבמחקר לציין יש 116

 .אינטרנט אתר ראה, האירופי באיחוד החברה מדינה לפי לנתונים. האירופי האיחוד מדינות כל את כוללת

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/700272/default
https://www.holocaustremembrance.com/resources/reports/recognizing-countering-holocaust-distortion-recommendations
https://www.jewishagency.org/jewish-population-5782/
https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/2019_World_Jewish_Population_(AJYB,_DellaPergola)_DataBank_Final.pdf
https://www.haaretz.com/jewish/.premium-world-jewish-population-on-eve-of-new-year-14-7-million-1.6464812
https://www.haaretz.com/jewish/.premium-world-jewish-population-on-eve-of-new-year-14-7-million-1.6464812
https://global100.adl.org/map
https://global100.adl.org/map
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עקרונות . יש לטפל בהם ביד קשה הן ברמה הכלל אירופית והן ברמה הלאומית .המדינות החברות בו האירופי ושל

חשוב ביותר להפוך את מניעת , לאור האמור לעיל. אלה אינם נתונים למשא ומתן מבחינת הנציבות האירופית

 .וההתנגדות לה לנושא מרכזי בכל תחומי המדיניות, על כל צורותיה וגילוייה, תהאנטישמיו

 

 שימוש בכל המכשירים לטיפול באנטישמיות באמצעות פעולות חוץ של האיחוד האירופי. 4.1

. דמוקרטיה ושלטון החוק בכל העולם ולהגנה עליהם, האיחוד האירופי מושתת על מחויבות חזקה לקידום זכויות האדם

של האיחוד האירופי ולמדיניויות שלו כלפי מדינות השכנות מחויבות זו מהווה בסיס למדיניות ההרחבה ולמדיניות 

, לרבות יהודים, על כל המדינות להגן על זכויותיו של כל אדם. עם ארגונים בינלאומייםו וכלפי עבודת ושאינן חברות ב

להפגין , ו להחזיק או לא להחזיק באמונה כלשהי או לשנותהא, כך שיוכלו להשתייך או לא להשתייך לדת או לשנותה

לרדיפות או לאלימות על רקע דת או אמונה או על רקע , ולא להיות נתונים לאפליה, בפומבי את דתם או את אמונתם

 2020-2024לשנים  תוכנית הפעולה של האיחוד האירופי בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה. מוצא גזעי או אתני

ביחס למדינות , רמת השאיפה ואת סדר העדיפויות של האיחוד האירופי ושל המדינות החברות בו בתחום זה קובעת את

 2013117ההנחיות בנושא חופש דת או אמונה מחוץ לאיחוד האירופי לשנת . שאינן חברות באיחוד האירופי

זרוע החיצונית של מפרטות את הכלים שבהם על ה 2019118חוץ לשנת במדיניות ההנחיות בנושא אי אפליה ו

 .119ובכלל זה נגד יהודים, האיחוד האירופי להשתמש כדי לטפל בהפרות של חופש דת או אמונה ולהיאבק באפליה

כדי לקרוא למדינות שותפות להיאבק באנטישמיות  בכל הכלים העומדים לרשותוהאיחוד האירופי יעשה שימוש 

בדיאלוגים הפוליטיים ודיאלוגים על זכויות אדם , 120לאנטישמיות IHRA-תוך התייחסות להגדרת ה, באופן פעיל

אוגרפיות ועל ינקודה זו נתמכת על ידי התוכניות הנושאיות והג. ובשיתוף הפעולה הרחב יותר עם המדינות השותפות

 .והאסוסיאציהלרבות בתהליכי הייצוב , ומדיניות ההרחבה של האיחוד האירופיהשכנות ידי מדיניות 

עם מועצת אירופה ועם , "םבמיוחד עם האו, פעולה באופן אקטיבי עם ארגונים בינלאומיים האיחוד האירופי ישתף

פעולות משותפות למאבק ב 121וכן עם ארגונים אזוריים(, OSCE)הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה 

וכן חומרי מצב שבו תהאיחוד האירופי יאיץ את הפעולות במגזר החינוך וימשיך לקדם . באפליה ובאנטישמיות

מתוך שיתוף , דו קיום ואי אלימות, סובלנות, בנושא שלום ו"הלימוד יעמוד באופן מלא בסטנדרטים של אונסק

, כל חומר היוצא נגד סטנדרטים אלה עלול להמעיט בערכים של שלום ודו קיום. פעולה בחינוך עם המדינות השותפות

 .מקום בספרי הלימוד או בכיתותלו ואין 

לזכויות אדם של האיחוד האירופי והמשלחת המיוחדת לחופש דת או אמונה מחוץ לאיחוד האירופי  הנציג המיוחד

יחזק את שיתוף הפעולה האיחוד האירופי , בנוסף. ימשיכו לטפל באנטישמיות באופן שיטתי במסגרת עבודתם

 .בנושא המאבק באנטישמיות הגלובלי של משלחות מיוחדות ומתאמים

האיחוד האירופי יפעל לתגבור . כולל במאבק העולמי באנטישמיות, ית של האיחוד האירופיישראל היא שותפה מרכז

הנערך פעם , בשנאת זרים ובאנטישמיות, בנושא המאבק בגזענות הסמינר רם הדרג של האיחוד האירופי וישראל

 .תוך שימת דגש על מעקב ביצועים, בשנה ומאורגן על ידי שני הצדדים

על  122NDICIשל  הכלל אירופיתק באנטישמיות ניתן לתמוך באמצעות התוכנית הנושאית בפעולות שמטרתן להיאב

כחלק מההדרכה בנושא זכויות אדם עבור צוות העובדים . יוזמות בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה לטיפול באי אפליה

לרבות מאבק , ונההאיחוד האירופי יכלול מפגשים ספציפיים בנושא חופש דת או אמ, במשלחות ובמשרדים הראשיים

 .באנטישמיות

 :פעולות עיקריות

                     

117 https://eeas.europa.eu/sites/default/files/06 hr guidelines religion en.pdf. 

118 https://eeas.europa.eu/sites/default/files/11 hr guidelines external action en.pdf. 

 לשלב האירופי האיחוד עובדי את מנחה אדם זכויות בסיס על לפיתוח גישה בנושא האירופית הנציבות עובדי של העבודה מסמך, בנוסף 119

 .2021 ביוני 30-ב אומץ. התחומים בכל אפליה אי הפרויקטים במעגל

, קנדה, בחריין, ארגנטינה, אוסטרליה, אלבניה: האירופי באיחוד חברות שאינן מדינות ידי על אומצה או אושרה כבר IHRA-ה הגדרת 120

 .ואורוגוואי, הברית ארצות, בריטניה, קוריאה דרום, סרביה, מקדוניה צפון, מולדובה, ישראל, גואטמלה

 .אסלאמי פעולה לשיתוף והארגון( באנטישמיות למאבק מיוחדת למשלחת תקן יצר 2021 ביוני אשר) אמריקה מדינות ארגון כולל 121

 .בינלאומי פעולה ושיתוף פיתוח, שכונה המכשיר 122

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/06_hr_guidelines_religion_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/11_hr_guidelines_external_action_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism/adoption-endorsement
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 :הנציבות והנציג הגבוה

בדיאלוגים פוליטיים ובדיאלוגים בנושא , אנטישמיותלרבות , באפליה דתית ואתניתהמאבק יקדמו את  •

 .ובשיתוף פעולה רחב יותר עם מדינות שותפות מחוץ לאיחוד האירופי, זכויות אדם

 ,ויתחייבו לקיים דיאלוג בין תרבותי עבור הגורמים הרלוונטיים זכויות יסודהדרכות בנושא יקפידו לקיים  •
 .ובכלל זה מורים מחוץ לאיחוד האירופי

לפעילויות  לא יוקצווש, עומדים בדרישות הקיימות, שמקורם מחוץ לאיחוד האירופי שהכספיםיוודאו  •
 .123יהודים ובכלל זה נגד, המסיתות לשנאה ולאלימות

מצב שבו תוכן חומרי הלימוד יעמוד באופן מלא יאיצו את המעורבות במגזר החינוך כדי לקדם  •

 .לפי הצורך, דו קיום ואי אלימות, סובלנות, בנושא שלום ו"בסטנדרטים של אונסק

כדי לטפל בפעולות האנטישמיות , ועם ארגונים דתיים המעורבות עם החברה האזרחית היהודיתיעמיקו את  •

 .דרך רשת המשלחות והמשרדים הראשיים של האיחוד האירופי, ל חופש הדת או האמונהובהגבלות ע

כדי , של האיחוד האירופי ומחוצה לה ותבשכונ פרויקטים חדשים במימון האיחוד האירופיישקלו להתחיל  •
 .ולטפח חיים יהודיים, למנוע אנטישמיות ולהילחם בה

דיווחים על תקריות אנטישמיות במדינות שאינן חברות לכלול יעודדו את משלחות האיחוד האירופי  •

 .במסגרת הדיווחים הפוליטיים הקבועים שלהן, באיחוד האירופי

לחזק עוד יותר את שיתוף הפעולה בינו לבין ישראל יתגברו את הסמינר של האיחוד האירופי וישראל כדי  •
 .במאבק נגד אנטישמיות

 :ירופיאנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד הא

באמצעות ארגונים  לטפל יחד באנטישמיותכדי , לשתף פעולה באופן הדוק ברמת האיחוד האירופי •
 .בינלאומיים

ולהביא לידי , המאבק באנטישמיות בכל האסטרטגיות והמדיניויות שלהם בנושא זכויות אדםלכלול את  •
 .לאנטישמיות IHRA-ביטוי את הגדרת ה

 .הנאבקים באנטישמיות והמטפחים חיים יהודיים בפרויקטים ובארגוניםלתמוך  •

 הגנה על המורשת התרבותית היהודית והנצחת השואה .4.2

ואלה , באסיה ובמקומות אחרים בעולם, המורשת התרבותית היהודית בולטת לעין במקומות רבים במזרח התיכון

מכיוון , ם במורשת זו מיותמיםחלקים גדולי. משמשים עדות לנוכחות ההיסטורית של קהילות יהודיות באותם אזורים

היא ביטוי משותף וחשוב לגיוון , כמו כל מורשת, מורשת תרבותית יהודית. שקהילות יהודים אינן מתגוררות בהם עוד

האיחוד האירופי יחד עם המדינות החברות בו ממלא תפקיד חשוב ביותר . וראוי להגנה ייעודית בכל העולם, תרבותי

פיתוח , להגן על המורשת התרבותית באמצעות הדרכה, אזוריים ובינלאומיים, קומייםבכך שהוא מסייע לשותפים מ

דתי יזכה לתמיכת האיחוד -תרבותי ובין-דיאלוג בין. 124כמו גם שיתוף פעולה מוגבר, מיומנויות ופעילויות להקניית ידע

תוך בניית , וזיכרון משותפיםכדי להגביר את ההגנות על המורשת התרבותית באמצעות עבודה על היסטוריה , האירופי

האיחוד האירופי ימשיך לקדם את זיכרון השואה . הבסיס לקהילות כך שיוכלו לחיות יחד בשלום בהקשר רב תרבותי

, עיוותה והמעטה בחשיבותה במדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, ברמה הבינלאומית ולזעוק נגד הכחשת השואה

 .לרבות בפורומים הבינלאומיים

 :פעולות עיקריות

 :הנציבות והנציג הגבוה

ובכלל זה של , או מופשטתמוחשית , שיקומה והחייאתה מחדש של כל מורשת, שמירתהאת ויבטיחו יקדמו  •

למען כינון קשרי תרבות בינלאומיים , בהתאם למדיניויות שלהם, ויתמכו בפעולות אלה, המורשת היהודית

                     

 של מסוימים ובביטויים בגילויים המאבק בנושא 2008 בנובמבר 28-מ המועצה של JHA/2008/913 המסגרת להחלטת בהתאם 123

 למניעת ביצועיות הנחיות' הוספת ידי על 2018 בשנת שהושלמה, הכספים בתקנת 136 סעיף, הפלילי החוק פי על זרים ושנאת גזענות

 '.ולאלימות לשנאה הסתה

 של האסטרטגית הגישה על המועצה מסקנותו בינלאומיים תרבותיים יחסים לכינון האירופי האיחוד של אסטרטגיה לקראת המסמך 124

 הבסיס את מהווים, שלו הייעודי והרעיון ,ומשבר סכסוך במצבי תרבותית מורשת כלפי האירופי האיחוד

 .האירופי האיחוד לעבודת

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
https://www.consilium.europa.eu/media/50557/st09837-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50557/st09837-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50557/st09837-en21.pdf
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 .ומורשת תרבותית

 .תי ובין דתי בהתערבויות במורשת התרבותיתדיאלוג בין תרבוישלבו  •

 .בתוכניות בשכונה ומחוצה לה שימור המורשת היהודיתיחפשו הזדמנויות לכלול את  •

 .ולהשתתף בהם( יום השואה, הנצחות)ימשיכו לארגן אירועים רמי דרג סביב זיכרון קורבנות השואה  •

 :אנו מעודדים את המדינות החברות באיחוד האירופי

ובכלל , להגנה על המורשת התרבותית בכל העולם, ם"יחד עם האיחוד האירופי בהקשר של האו, לתרום •

בהתאם למסקנות המועצה בנושא הגישה האסטרטגית של האיחוד האירופי כלפי , זה המורשת היהודית
 .מורשת תרבותית במצבי סכסוך ומשבר

דרך השגרירויות שלהן , בשיתוף פעולה עם משלחות האיחוד האירופי יום השואה הבינלאומילציין את  •
 .במדינות צד שלישי ובארגונים בינלאומיים

V. מימוש האסטרטגיה 

המאבק מחייב מאמצים ופעולות משותפים בכל . האחריות למאבק באנטישמיות באיחוד האירופי היא אחריות משותפת

ארגונים יהודיים , ארגונים בינלאומיים, המדינות החברות בו, המוסדות והסוכנויות של האיחוד האירופי. הרמות

פעול להגשמת על כל אלה מוטל התפקיד ל, גורמים הפועלים למען זכויות אדם והחברה האזרחית, והקהילות היהודיות

את המועצה ואת המדינות החברות באיחוד האירופי , הנציבות מזמינה את הפרלמנט האירופי. מטרות האסטרטגיה

הנציבות קוראת לכנס את ועדת האזורים ואת הוועדה הכלכלית והחברתית . עול יחד למען מימוש האסטרטגיהלפ

, ובכל זה שותפים חברתיים, האירופית במטרה לקדם דיאלוג עם הרשויות המקומיות והאזוריות ועם החברה האזרחית

 .בשאלה כיצד להתקדם לעבר חברה אירופית חפה מאנטישמיות

והיא מזמינה , רופית תתמוך באופן פעיל ביישום אמצעי המדיניות המוצעים דרך הזדמנויות מימון שונותהנציבות האי

וכן גורמים של החברה האזרחית להיעזר , ארגונים יהודיים וקהילות יהודיות, את המדינות החברות באיחוד האירופי

 .בתוכניות של האיחוד האירופי

אלה יתבססו על . 2029-וב 2024-חות יישום מקיפים יפורסמו ב"דו. 2021-2030האסטרטגיה תיושם לאורך השנים 

. גם בכל הנוגע ליישום האסטרטגיות והמדיניויות הלאומיות שלהן, הנתונים שיספקו המדינות החברות באיחוד האירופי

וייקחו , הלאומיתחות אלה יכללו ניטור התקדמות ברמה "דו, בתמיכת הסוכנות לזכויות יסוד של האיחוד האירופי

 .2020-ו 2018בחשבון את המחויבויות המופיעות בהצהרות הנציבות בנושא אנטישמיות לשנים 
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 סיכום

היא מסמלת שינוי מגמה במעורבותה . אסטרטגיה זו היא מחויבותנו לעתיד למען חיים יהודיים באירופה ומחוצה לה

, למען חברה פתוחה; אנטישמיות ומכל גילוי של אפליההפוליטית של הנציבות האירופית למען איחוד אירופי חף מ

גם לאחר , היא משקפת את מחויבותה של אירופה לשמר את זיכרון השואה חי. מכילה ושוויונית באיחוד האירופי

 .שאחרוני שורדי השואה יעברו מן העולם

, היא קרתה: 'השואה פרימו לויכפי שאמר שורד . ריסון מכת האנטישמיות עתיקת היומין חייב להיות מאמץ תמידי

כל התזכורת הדרושה כדי להראות היא התקפות האנטישמיות ה עלייה המסוכנת במספרה'. ולכן היא יכולה לקרות שוב

חיים יהודיים לא , מעבר לכך. שלא תוכל להיות הפוגה במאמצינו הקולקטיביים העיקשים למען המאבק באנטישמיות

 .לאפשר להם לשגשג בכל גיווניהם רק ראויים להיות מוגנים אלא יש

 .אירופה תוכל לשגשג רק כאשר הקהילות היהודיות שלה ישגשגו גם הן


