
 

 

 

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRASOWE 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście:  
Jednolity front przeciwko wszelkim formom rasizmu 

 
Bruksela, 27 stycznia 2014r. – Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. Organizacje 
antyrasistowskie1 poważnie zaniepokojone występowaniem antysemityzmu w Europie jednoczą siły, aby ukrócić 
wszelkie formy rasizmu w społeczeństwie europejskim.  
 
Mimo obietnicy „Nigdy więcej” złożonej po Holokauście, ostatnie badanie przeprowadzone przez Europejską Agencję 
Praw Podstawowych pokazuje, że w ośmiu krajach, w których prowadzono badania (Francja, Belgia, Niemcy, Włochy, 
Węgry, Łotwa, Szwecja i Wielka Brytania) poziom dyskryminacji i przemocy powodowanej nienawiścią wobec 
społeczności żydowskich jest znaczny. Na przykład: większość respondentów (66%) uznała antysemityzm za główny 
problem w ich krajach, a 33% respondentów wyraziło lęk, że mogą stać się ofiarami przemocy fizycznej w ciągu 
następnego roku.  
Ponadto wciąż rośnie popularność partie polityczne promujące rasistowskie i ksenofobiczne dyskursy skierowane 
przciwko różnym grupom mniejszości etnicznych i religijnych. Członkowie ultraprawicowych partii Jobbik na Węgrzech i 
Złoty Świt w Grecji i reprezentujący je parlamentarzyści, zaprzeczają że Holokaust miał miejsce i często otwarcie szerzą 
nienawiść wobec Żydów, Romów, Muzułmanów, Czarnych Europejczyków. 

                                                           
1
 European Network Against Racism (ENAR); African Diaspora Youth Network in Europe (ADYNE); Zentralrat der Juden in Deutschland; European 

Roma Information Office (ERIO); European Jewish Congress (EJC); Subjective Values Foundation; Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Xénophobie (MRAX); Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA); European Muslim Initiative for Social Cohesion (Emisco); 
Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD); European Roma Rights Centre (ERRC); Israelitische Kultusgemeinde Wien; European Roma 
Grassroots Organizations Network (ERGO); Community Security Trust (CST); CEJI, a Jewish contribution to an inclusive Europe; Zentralrat der 
Muslime (ZMD); Swedish Muslims for Peace and Justice; Afrikaans Platform;  Open Republic Association against Anti-Semitism and Xenophobia 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed


Tutaj w Europie, pół wieku po tragedii Holokaustu i Porajmos (ludobójstwo Romów), Żydzi, Romowie i inne mniejszości 
nadal są ofiarami przemocy werbalnej i fizycznej tylko dlatego, kim są. Liczba ocaleńców z Holokaustu, świadków i 
zbrodniarzy maleje z każdym rokiem: niestety to samo wydaje się dotyczyć lekcji, którą Europa przysięgła przerobić i na 
zawsze zapamietać. 
 
W tym kontekście sprawą kluczową dla organizowania skutecznego oporu przeciwko mowie nienawiści i przemocy jest 
budowanie silnych koalicji pomiędzy społecznościami Żydów, Muzułmanów, Romów i osób o afrykańskich korzeniach. 
Pełną równość wszystkich grup walczących o poszanowanie ich praw może zapewnić jedynie solidarne połączenie sił w 
dążeniu do realizowania zasady równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. 
 
Solidarność dyskryminowanych grup jest szczególnie ważna w przededniu wyborów europejskich. Ich wystąpienie w 
jednolitym froncie zahamuje wzrost i atrakcyjność ultraprawicowych idei i działań, zapobiegnie odwoływaniu się do 
stereotypów służących polaryzacji postaw i nastrojów wobec różnych społeczności mniejszościowych. Członkowie ENAR i 
inne organizacje chcą odegrać kluczową rolę w procesie budowania solidarności.  
 
Więcej informacji, skontaktuj się z: 
Georgina Siklossy, ENAR Communication and Press Officer 
Tel: +32 (0)2 229 35 70 - Mobile: +32 (0)473 490 531 - E-mail: georgina@enar-eu.org - Web: www.enar-eu.org 
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