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Gondoskodnunk kell az
európai polgárok jogainak biztosításáról és
védelméről.
A közelmúltban Európa-szerte egyre nagyobb terrorfenyegetettséggel néztek szembe a közterületek,
különösen az istentiszteleti helyek és
más, a hitközösségekhez kapcsolódó
helyszínek, például múzeumok vagy iskolák. Ez a fenyegetés minden vallást érint,
amint azt a franciaországi Notre-Dame
de Nice római katolikus székesegyház
ellen 2020 októberében elkövetett támadás, az egy évvel korábbi németországi
Halle-i zsinagóga elleni támadás, valamint a közelmúltban több tagállamban a
mecsetek ellen elkövetett támadások is
bizonyítják.

pa-szerte egyesítsék erőiket és együttműködjenek. Ezt hangsúlyozza az EU
biztonsági unióra vonatkozó stratégiája
és az EU terrorizmusellenes menetrendje. Ezen együttműködés előmozdítása és
az istentiszteleti helyek védelmének fokozása érdekében az Európai Bizottság
2020-ban 20 millió eurós költségvetésű
projektjavaslat-pályázatot tett közzé. Az
egyik legfőbb prioritás a hitközösségek
közötti és a bűnüldöző szervekkel való
együttműködés fokozása. Az EU Belső
Biztonsági Alapja - Rendőrség által finanszírozott SASCE projekt célja ennek
a prioritásnak a teljesítése. Most először
fordul elő, hogy négy nagy vallás együtt
dolgozik a hívők fokozott védelmén egy
sor olyan eszközzel, amelyek konkrétan
hozzájárulnak közös célunk eléréséhez.
Ez az útmutató fontos lépés az istentiszteletek helyének védelme, ezen keresztül
a vallásszabadság védelme felé Európában.

Bár a biztonság szavatolásáért elsősorban a nemzeti bűnüldöző szervek felelősek, az EU is egyre nagyobb szerepet
játszik. Egyértelműen szükség van arra,
hogy a különböző érdekelt felek Euró-

Laurent Muschel
Belbiztonságért felelős igazgató
Belügyi Főigazgatóság Európai Bizottság
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BEVEZETÉS
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2020 a társadalmi zavarok és a mély
globális polarizáció éve volt. A szélsőségek jelentős térnyerése és az összeesküvés-elméletek széles körű elterjedése
komoly hatással volt a hitközösségekre.
A világjárvány olyan társadalmi feltételeket teremtett, amelyekben a rasszizmus
és a szélsőségesség virágozni tud. A szélsőségesség, a gyűlölet-bűncselekmények
és a terrorizmus egyre nagyobb kihívást
jelentenek a hitközösségek és az egész
társadalom számára. Bár az elmúlt évben
Európában történt nagyszabású támadás,
több kisebb támadásról is beszámoltak:
késes támadások az Egyesült Királyságban, tömegbe hajtás Franciaországban és
autóból történő lövöldözés a németországi Hanauban 2020 februárjában. Minden
egyes támadás nyomatékosan emlékeztet
bennünket arra, hogy a terrorista fenyegetés továbbra is fennáll, különösen az
úgynevezett könnyű és sebezhető célpontok esetében, vallástól függetlenül. Amint
azt a hallei zsinagóga elleni 2019. október 9-én elkövetett támadásnál láthattuk,
miután az elkövető rájött, hogy nem tud
zsidókat megölni, muszlimokat próbált megölni egy közeli étteremben. A hitközösségek közötti szolidaritás és együttműködés
létfontosságú; az egyik közösség elleni támadás az összes közösség elleni támadás.
A bűnüldöző szervek mindig is kulcsfontosságú szerepet játszottak a közösségek
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és különösen a hitközségek megvédésében. Számos támadást sikerült megakadályozni a hatalmas erőfeszítéseiknek,
elkötelezettségüknek és elhivatottságuknak köszönhetően. A bűnüldöző szervek és a felekezetek közötti párbeszédet azonban még tovább kell fejleszteni,
különösen a gyűlölet-bűncselekmények
fokozódásának fényében. Ezt az útmutatót
úgy alakítottuk ki, hogy ismereteket és
eszközöket nyújtson a bűnüldöző szervek,
a civil társadalom és más hatóságok képviselői számára a kulturális érzékenységek
megértéséhez és e tudás gyakorlati alkalmazásához.
Az útmutató célja a biztonságtudatosság,
a bizalom és az együttműködés erősítése
a civil társadalom és a nemzeti hatóságok
között, valamint a közösségi vezetés és az
állami bűnüldöző szervek közötti hatékony
kommunikációs csatornák elősegítése.
Köszönjük, hogy mellettünk állnak, és
határozottan arra bíztatjuk a bűnüldöző
szervek képviselőit, hogy fejlesszék tovább szaktudásukat ennek az útmutatónak a tanulmányozásával. Arra kérjük Önöket, hogy egyesítsék erőiket a közösségi
vezetőkkel a gyűlölet-bűncselekmények
és a diszkrimináció elleni küzdelemben,
ezzel biztosítva a gyülekezetek és a hitközségek biztonságát Európa-szerte.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Főtitkár, Európai
Egyházak Konferenciája

Elnök
Európai Buddhista Unió

Igazgató,
Faith Matters

Vezérigazgató
Európai Zsidó Kongresszus Biztonsági és
Válságközpontja
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FŐ IRÁ N Y VO N A L A K
A buddhizmus Ázsia jelentős részén
elterjedt, és nagyon eltérő módon fejlődött, gyakran magába olvasztva a helyi kultúrák értékeit, ha azok nem voltak
ellentétesek Buddha alapvető tanításaival. Ezek némelyike a „Dharma négy
pecsétje” néven ismert, vagyis az a négy
alapvető felfedezés, amelyeket Buddha
a Bódhifa alatti megvilágosodása során
tett, és amelyek a legtöbb buddhista iskola tanításának középpontjában állnak,
bár értelmezésük, megfogalmazásuk és
hangsúlyuk eltérő lehet:

B E V E Z ETÉS
A buddhizmus Buddhával kezdődött, aki India és Nepál határán született
több mint 2550 évvel ezelőtt. A „Buddha” azt jelenti, hogy „aki felébredt”,
abban az értelemben, hogy „felébredt” a Valóságra. Buddha tanítása a spirituális kibontakozás útja, amely fokozatosan vezet az igazi szabadsághoz: a
mélységes nyugalom és a határtalan együttérzés kifejlesztése, valamint az
elme valódi természetének megismerése.
Mivel a buddhizmus nem tartalmazza a teremtő isten imádatát, ezért nyugati
értelemben nem vallás. A buddhizmusnak a vallással, a filozófiával és a tudománnyal egyaránt vannak közös jellemzői, mégsem lehet ezek egyikére
sem leszűkíteni.

•

Minden összetett állandótlan.

•

Minden
nélküli.

•

Minden jelenség éntelen.

•

A nirvána megnyugvás.

érzelem

kielégülés

Bármelyik hagyományt is követik, a
buddhisták a Három Ékkőben keresnek
menedéket. Az első a Buddha, ami felfogható a történelmi Buddhaként, de úgy
is, mint a felébredés, a megvilágosodás,
vagy a Buddha-természet elve, ami minden érző lényben benne rejlik. A második
a Dharma, a Buddha tanítása, de egyben
a Buddhasághoz vezető út is. A harmadik
a Szangha, a felszentelt szerzetesek és
apácák közössége, de azoké is, akik már
megtették az utat, és mindazokat kísérik,
akik el akarják érni a buddhaságot.
Jelenleg a leggyakrabban használt osztályozás a legtöbb létező hagyományt
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három fő irányzatra osztja: théraváda,
mahájána és vadzsrajána buddhizmus.
Ezek a hagyományok megfelelnek a Buddha életében elmondott tanításoknak,
amelyeket a Dharma Kerekének első,
második és harmadik fordulójaként emlegetnek.
A théraváda, az Öregek Iskolája Buddha
azon alapvető tanításán alapul, amely szerint tartózkodni kell mindenféle
rossztól, fel kell halmozni minden jót, és
meg kell tisztítani az elmét. Ez a buddhizmus minden iskolájában közös, és
az erkölcsös életmód, a meditáció és a
belátás-bölcsesség gyakorlásával érhető
el. A théravadában úgy lehet fejlődni,
ha valaki szerzetesi életet él, és követi a
Nemes Nyolcrétű Ösvényt (helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd,
helyes cselekvés, helyes megélhetési
mód, helyes erőfeszítés, helyes éberség
és helyes elmélyedés). Napjainkban a
théraváda buddhizmus főként Srí Lankán,
Mianmarban, Laoszban, Kambodzsában,
Thaiföldön és Dél-Vietnamban van jelen.
A mahájána jelentése „a nagy jármű”,
mert a bodhiszattva eszményét hirdeti,
aki megfogadja, hogy addig késlelteti
megvilágosodását, amíg minden érző
lény el nem éri a buddhaságot. A nagylelkűség, az erkölcsös viselkedés, a
türelem, a szorgalom, a meditatív koncentráció és a bölcsesség gyakorlásával
megvalósítható az elme lényege, amit
a Buddha-természet, a bölcsesség és a
határtalan együttérzés elválaszthatatlansága jellemez. A mahájána irányzathoz tartozik a Tiszta Föld és a csan/zen
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buddhizmus Kínában, Japánban, Koreában
és Észak-Vietnamban.
A vadzsrajána, a „gyémánt jármű”, a
théraváda és a mahájána filozófiáján és
gyakorlatán alapul, de a megvilágosodás
eléréséhez mantrákat, vizualizációkat és
jógagyakorlatokat is használ, hogy az öt
zavaró érzelmet , vagyis az önző büszkeséget, haragot, féltékenységet, kapzsiságot és zavarodottságot, átalakítsa
azzá az öt nekik megfelelő bölcsességgé, amelyek a valódi lényegüket jelentik.
A vadzsrajána, amelyet tantrajána néven
is ismernek, Észak-India nagy buddhista
egyetemein alakult ki, majd a VIII. és XIII.
század között került át Tibetbe, Nepálba, Mongóliába, Bhutánba, valamint az
oroszországi Kalmük Köztársaságba és a
japán singon hagyományba.

BUD D HIZ MU S E U RÓPÁBAN
A buddhizmus és az európai kultúra
egymásra gyakorolt hatása egészen addig nyúlik vissza, amikor Nagy Sándor
meghódította az ókori Perzsa Birodalmat. Az ekkor létrejött indo-görög Gandhára királyság a buddhizmus és a hellenizmus közötti intenzívebb és tartósabb
kölcsönhatás kezdete volt, amely körülbelül hét évszázadon át tartott.
A II. századi egyházatya, alexandriai Kelemen is megemlíti a görög-indiai Baktria királyságból származó buddhista
szerzeteseket, amikor feljegyzi azokat
az ókori filozófiákat, amelyek hatást gyakoroltak a görög filozófiára. Miután a kereszténység a IV. században tért hódított
a Római Birodalomban, majd Perzsiát és
Indiát a VII. században meghódította az
iszlám, nagyrészt megszűntek azok a
kapcsolatok a buddhizmussal, amelyek
az ókori világban még megvoltak.

Az 1960-as évek óta, amikor megérkezett Európába a zen buddhizmus,
emellett Tibet 1959-es kínai megszállását követően egyre több tibeti
láma, valamint a vipassana meditációs
tanárok, az európai buddhizmus gyors
növekedésnek indult. Például 1970től 2000-ig az Egyesült Királyságban
a buddhista szervezetek száma 74-ről
400-ra nőtt, Németországban pedig 40ről 500-ra. Azóta a buddhisták száma
Európában folyamatosan nő, és ugyanez figyelhető meg Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában és Afrikában is.
A rendelkezésre álló adatok alapján azt
feltételezzük, hogy ma már jóval több
mint 4 millió ember vallja magát buddhistának Európában.

Bár a buddhizmus európai jelenléte egyértelműen az 1960-as évektől
kezdődően alakult ki, gyökerei sokkal
korábbra nyúlnak vissza, és egészen a
19. század végéig követhetők vissza,
amikor az Egyesült Királyságban megalakult a Pali Text Society, majd a 20.
század elején az első nemzeti buddhista
egyesületek és az első théraváda kolostorok. Az első európai buddhista kongresszusra 1933-ban került sor Berlinben.
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A T E M P LOM
Az Ázsia számos országában és
kultúrájában évszázadok során elterjedt buddhista hagyományok
többsége ma már Európában is jelen
van, és tükrözi a kulturális, spirituális és filozófiai örökség azon gazdag
sokszínűségét, amelyet Buddha a
világon ma élő több mint 500 millió
gyakorló buddhistára hagyott. E hagyományok mindegyikében közös
a templom használata, amely az a
hely, ahol szerzetesek, apácák és
világi emberek rendszeresen összegyűlnek, hogy meditáljanak, imákat
mondjanak, rituálékat végezzenek,
szertartásokat tartsanak, tanításokat
hallgassanak, illetve szemináriumokon, felszenteléseken és beavatásokon vegyenek részt.

A buddhista templomok az egyes
hagyományok szerint jelentősen eltérnek. A japán és koreai zen templomok egyszerű stílusúak, kevéssé
díszítettek vagy semmilyen díszítéssel nem rendelkeznek, míg a tibeti,
mongol, bhutáni és kínai templomok
és kolostorok nagyon színesek
és szobrokkal, festményekkel és
hímzésekkel gazdagon díszítettek.
A théraváda templomok is saját
kulturális és művészeti stílussal
rendelkeznek, attól függően, hogy
Thaiföldön, Srí Lankán, Mianmarban, Kambodzsában vagy Laoszban
találhatók. Európában a központok
általában a saját iskolájuk kulturális
elemeit idézik meg, de ezt többnyire a belső dekorációs elemek átvételével teszik, különösen, ha városi környezetben lévő templomokról
van szó, ami gyakran előfordul.

Ezzel szemben az ázsiai országokban a
templomok gyakran egy kolostor részét
képezik, amelyet az ott élő szerzetesek
vagy apácák napi szinten használnak, a
világiak pedig általában csak időről időre
mennek a templomba vagy imádkozni
és felajánlásokat tenni a szerzeteseknek
és apácáknak, vagy különleges alkalmakkor. Európában kissé más a helyzet.
Az európai társadalomban nem könnyű
szerzetesnek vagy apácának lenni, többek között azért, mert Nyugaton nincs
hagyománya annak, hogy felajánlásokat
vagy ételt adjanak a szerzeteseknek, ahogy a buddhista országokban. Ha valaki
borotvált fejjel, vörös, sárga, szürke vagy
fekete köntösben járkál a városban, az
akár ellenséges érzelmeket is kiválthat.
Sok felszentelt szerzetes és apáca él
Európában, de a legtöbbjük úgy tudja

megtartani fogadalmát, hogy szerzetesi
közösségekben él. A városi templomokba általában 15-150 gyakorló hívő fér
be, akik a szertartások alatt többnyire
párnákon ülnek, csak néhány szék áll
rendelkezésre az idősek számára. A vidéki központok méretüktől függően több
száz hívő befogadására képesek. Amikor
híres mesterek látogatnak Európába, termeket bérelnek az előadásokon részt
venni kívánó több ezer ember számára.
A dalai láma látogatásakor akár 20 000
ember befogadására alkalmas csarnokot
is könnyedén meg lehet tölteni. Ez biztonsági szempontból is problémákat vet
fel, különösen akkor, ha ezek a mesterek
politikailag exponáltak.
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FŐ Ü N N E P E K
Az ábrahámi vallásokkal ellentétben itt nincs olyan heti szent nap, amelyet a spirituális gyakorlására tartanak fenn. A holdhónap kezdete az újhold. Egyes hagyományok
szerint Buddha teliholdkor, mások szerint félholdkor, megint mások szerint újholdkor
született. Ugyanez igaz a lemondására, megvilágosodására, első prédikációjának
elmondására, a Nirvánába való átlépésére és élete sok más fontos eseményére is,
amelyek telihold vagy újhold napján történtek. Mára letűnt időkben a telihold és az
újhold napjait számos buddhista országban ünnepnappá nyilvánították, és az embereket arra ösztönözték, hogy az idejüket spirituális fejlődésüknek szenteljék. Csak a
gyarmati időszakban tértek át arra, hogy az ünnepnapok vasárnapra kerültek. Mindezek tükrében néhány buddhista ország most megpróbálja újra bevezetni az ünnepek
korábbi, holdhoz kötött rendszerét.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A HATÓSÁGOKKAL

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

Az Európai Unió minden tagállama másképp ismeri el a vallásokat és filozófiai rendszereket, és másképp működik együtt velük. Egyes országokban
a buddhizmus azért elfogadott, mert vallásszabadság van, míg máshol számos feltételnek kell megfelelni, és meghatározott jogi eljárást kell követni
ahhoz, hogy a buddhizmust elismerjék, pénzügyi támogatásban részesüljön, illetve más előnyöket élvezhessen, például azt, hogy a buddhizmust
iskolákban oktassák. Az Iszlám Állam 2015-ös terrortámadásai óta több európai országban a nemzeti buddhista szövetségek is részt vesznek azokon
a konzultációkon, amelyeket a kormányok a főbb vallásokkal szerveznek,
ahogy például Franciaországban is, ahol a vallások nem kapnak pénzügyi
segítséget. Belgiumban 2015 óta évente kétszer – egyszer a miniszterelnökkel, egyszer pedig az igazságügyi miniszterrel – ülésezik egy hivatalos munkacsoport az összes elismert vallással és szabadgondolkodóval. A
buddhizmus jelenleg a hivatalos elismerési folyamat végső szakaszában
van, és 2021-től kap majd erre meghívást. Belgium belügyminisztériuma és
igazságügyi minisztériuma közösen elkezdett egy ellenőrzési folyamatot,
amely az összes vallás istentiszteleti helyeinek biztonságossá tételére irányul. Az egyik fő buddhista templomot 2020-ban ellenőrizték, és számos
ajánlást fogalmaztak meg a riasztórendszerek, a videofelügyelet, a megelőzés, az evakuálás, a terrortámadás esetére szóló cselekvési tervek, a gyanús tárgyak jelenléte, fegyveres személyek stb. tekintetében. A javasolt intézkedések némelyikének végrehajtására állami forrásokat különítenek el.

A buddhizmusban a különböző hagyományoktól függően sok különleges nap van,
amelyek az egyes iskoláknak megfelelően történelmi eseményekre vagy buddhista
mesterekre emlékeznek. A buddhisták számára világszerte a legfontosabb nap a Vészák napja, amely Buddha születésére, a Bódhifa alatti megvilágosodására és halálára
emlékezik. A májusi telihold napján ünneplik, de nem minden országban ugyanazon
a napon. Egyes hagyományok félholdkor, míg mások teliholdkor tartják. Az Egyesült
Nemzetek Szervezete 2021-ben május 26-ára, 2022-ben május 15-ére, 2023-ban
május 4-ére, 2024-ben május 22-ére és 2025-ben május 12-ére hirdette ki a Vészák
napját.
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Az európai közvélemény a buddhizmust
általában békés és toleráns filozófiának
tartja. Nem igazán van buddhizmusellenes szerveződés, szemben az antiszemita és muszlimellenes mozgalmakkal.
Nincsenek a buddhizmus köré épülő összeesküvés-elméletek, és nem tekintik
veszélynek a nyugati társadalom alapjaira nézve. Azonban az utóbbi időben az
elsősorban az Egyesült Államokban növekvő kínaiakkal és ázsiaiakkal szembeni
rasszizmus miatt a buddhisták és templomaik a szélsőségesek célpontjaivá váltak.
A Covid-19 világjárvány, amelyet még az
amerikai elnök is „kínai vírusként” hívott,
felerősítette ezt a tendenciát, amely fokozatosan teret nyer Európában is, ahol a
20. század második felében nagyszámú
ázsiai kisebbségek telepedtek le.
Az Egyesült Államokban a kínai bevándorlók ősei már az 1850-es években is kirekesztéssel és erőszakkal találták szembe
magukat, buddhista és taoista templomaikat esetenként meggyalázták és felégették. Ez a jelenség közelebb állt az
alapvető rasszizmushoz, mint a buddhizmusellenességhez. További tényező volt
a Japán ellen vívott háború az 1940-es
években, amikor a japán-amerikaiakat
koncentrációs táborokba zárták, papjaikat pedig nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítették, buddhista hitüket
Amerika-ellenesnek tartották. Amikor
megérkeztek azok a délkelet-ázsiaiak
az 1970-es években, akik közül sokan
az amerikai hadsereg által kirobbantott
háborúk elől menekültek, azt mondták
nekik, hogy kultúrájuk és buddhista hagyományaik nem valók oda. Az ázsiai
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amerikaiak most a vallási fanatizmus és
a fajgyűlölet újabb hullámát tapasztalják
meg. Az elmúlt éveben az erőszakos támadások jelentős növekedését lehetett
tapasztalni. A 2021. március 16-i atlantai lövöldözésben nyolc ember vesztette életét, közülük hat ázsiai származású
nő, egyikük a 63 éves buddhista Yong
Ae Yue volt. Tragikus halála az ázsiai
amerikaiak elleni, hónapokon át tartó
kíméletlen rasszista gúnyolódásokat és
erőszakot követte, beleértve a 84 éves
Vicha Ratanapakdee értelmetlen bántalmazását San Franciscóban. Lánya, akit az
elmúlt évben kétszer is letámadtak azzal,
hogy menjen vissza Ázsiába, mert „az
ázsiaiak okozták a koronavírust”, az apját
hithű thai buddhistaként írta le. 2020 novemberében hat vietnami-amerikai templomot rongáltak meg a kaliforniai Orange
County „Little Saigon” nevű területén. A
Huong Tich templom bejáratánál 15 kőből
készült Buddha- és Bódhiszattva-szobrot fújtak le fekete festékszóróval. Az
egyik hátuljára a gerinc mentén függőlegesen azt festették fel, hogy „Jézus”.
2021. március 2-án a Los Angeles-i „Little Tokyo” negyedében található Higashi
Honganji buddhista templomot rongálták
meg, itt ablakokat törtek be, lámpásokat
törtek össze, és az épületet felgyújtották.
Az európai helyzet valamivel jobb, de egyre romlik. Németországban a náci diktatúra idejében a kínai lakosokat kiutasították
vagy koncentrációs- és kényszermunkatáborokba deportálták. Ám a legszélesebb körű ázsiai-ellenes rasszizmus a
német újraegyesítést követő évtizedben
jelentkezett. A célpontok többnyire viet- 19 -
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nami bevándorlók voltak, akik eredetileg
egy olyan program keretei között érkeztek, amelynek az volt a célja, hogy más
kommunista országok dolgozóit hozzák
be az országba. A délkelet-ázsiai országból közel 60 000 szerződéses munkavállaló élt Kelet-Németországban,
amikor 1989-ben leomlott a berlini fal.
Két évvel később neonácik támadtak
vietnami kereskedőkre a szászországi
Hoyerswerdában. Egy migránsszálló előtt
is összegyűlt a csőcselék, és sértegették a lakókat. A legsúlyosabb bevándorlóellenes zavargásokra 1992-ben került
sor Rostock-Lichtenhagenben, amikor
mintegy 2 000 szélsőjobboldali megtámadott és felgyújtott egy vietnami bérmunkásokkal teli lakótömböt. A beszámolók szerint több ezer bámészkodó
tapsolt a szélsőségeseknek, miközben a
rendőrség keveset tett a támadások megakadályozására.
Franciaországba a 19. század végén
kezdett el megérkezni az indokínai elit,
csakúgy, mint a drágakövek – például
jáde – kereskedelméről híres Vencsou
tartományból származó kínai kereskedők.
Napjainkban az ázsiaiak főként Kínából, a
volt francia gyarmatokról, Kambodzsából,
Laoszból és Vietnamból, valamint Japánból és Koreából érkeznek. Franciaország ázsiai közössége továbbra is erősen lokalizált, mintegy 90% Párizsban és
a belső kerületekben lakik, különösen a
város északkeleti részén. További közösségek élnek Lyonban és Marseille-ben.
Az ázsiai származásúakkal szembeni rasszizmus faji alapú sztereotípiákon alapul,
amelyek a mindennapi életben az úgyne- 20 -

vezett mikroagresszióban nyilvánulnak
meg. A káros sztereotípiák közé tartozik
a maffiához való vélt kötődés és az ázsiai nők túlzott szexualizálása. A jelenlegi egészségügyi válság felerősítette és
újraélesztette a rossz higiéniával, az étkezési szokásokkal és az összeesküvési
vádakkal kapcsolatos képzelgéseket.
A rohingya kisebbség burmai hadsereg
általi üldöztetését és a mianmari hadsereg által manipulált buddhista szerzetesek egy töredékének nacionalista,
muszlimellenes hozzáállását a nemzetközi közvélemény és különösen a muszlim világ erősen elítélte, ami az európai
országokban is hullámokat vetett. Ezt
a buddhizmussal ellentétes hozzáállást
a buddhista világ, köztük a mianmari
buddhista hierarchia is élesen bírálta. Az
Európai Buddhista Unió nyílt levelet írt
a burmai hadsereg főparancsnokának,
amelyben nemcsak a 2021. február 1-jei
katonai puccsot, hanem a rohingyákkal való bánásmódot is elítélték, és azt
kérték, hogy minden etnikai kisebbség,
legyenek akár muszlimok, buddhisták,
hinduk, keresztények, szikhek vagy bármilyen más vallást vagy filozófiát vallók,
életmódját tartsák tiszteletben, és élvezzenek teljes körű állampolgárságot.
Erről a nyílt levélről az EBU tájékoztatta
az európai intézmények elnökeit és más
érintett európai döntéshozókat, a nemzeti buddhista szövetségek pedig saját kormányaikat.

P É L DÁ K B U D D H ISTA E L L E N E S B Ű N C SE L E K M É N Y E K RE
2010. szeptember 11-én a finnországi Turku városában egy épülő buddhista templom
gyújtogatás áldozata lett. A katasztrófavédelem munkatársai szerint az épület falai és
mennyezete megégett, ám a gyors beavatkozás megelőzte a további károkat. Nem
ez volt az első eset, hogy a finnországi vietnami buddhista közösség templomát megrongálták. Ari Vuokko, a szervezet alelnöke elmondta, hogy szerintük a támadás fő
mozgatórugója „gyűlölet-bűncselekmény” lehetett, hogy a buddhista családokat már
sok támadás érte, és hogy ez az újabb vandál cselekedet megrémítette a közösséget.
Mindössze egy héttel ezt az incidenst megelőzően valaki megkísérelte lerombolni
az oltárt, valamint elégetni néhány könyvet és a templom előtt száradni kiakasztott
lepedőket.
2018-ban Svédországban valaki meggyalázott egy Buddha-szobrot úgy, hogy ledobta azt a stockholmi buddhista Vihara, a Stockholm Jakobsberg/Järfälla külvárosának
határán lévő Srí Lanka-i templom bejárata előtti oltárszerkezetről. Ez kétszer is megtörtént a mianmari rohingya kisebbséget érintő válság idején. A néhány Srí Lanka-i
szerzetes mellett egy burmai szerzetes is élt a templomban. A szerzeteseket néhány
jóindulatú bevándorló fiatal figyelmeztette, hogy valamiféle agresszív akcióra kerülhet
sor. Máskor is előfordult, hogy a közeli utcákban lakó bevándorló csoport néhány fiatal tagja agresszívan viselkedett a szerzetesekkel, de a barátaik le tudták őket állítani.
A Vihara világi tagjai gyűlöletbeszéddel is találkoztak. 2011-ben egy dél-svédországi kisvárosban, Bjuvban található vietnami templom ablakait kövekkel többször
bedobálták, az elkövetők valószínűleg fiatalok voltak. Mindkét említett esetben jelentették a történteket a rendőrségen, de további nyomozás nem történt. A Svéd Hitközségeket Támogató Ügynökség által szervezett egyik találkozón a Svéd Buddhista
Közösség felvetette ezeket az eseteket a regionális rendőrség rendőrfőnökének.
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B E V E Z E TÉ S
A kereszténység egy egyistenhívő vallás, amely Jézus Krisztus tanításain, életén és személyén alapul. A „keresztény” szó
Krisztus követőit jelenti. Általánosságban a názáreti Jézust
Krisztusnak (Messiásnak), Istennek és a világ Megváltójának
vallják. A legtöbb keresztény a hármas Istenben (Szentháromságban) hisz: Atyában, Fiúban és Szentlélekben.
Napjainkban a világ népességének több mint egyharmada
keresztény (kb. 2,4 milliárd ember). Bár a keresztény közösségek világszerte többféle szervezeti formát alkalmaznak, a
jellegzetes keresztény intézmény az egyház, legfontosabb
szimbóluma pedig a kereszt. Minden keresztény számára a
Biblia (Szentírás) a mértékadó szöveg.
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1 . A K E L E TI O RTO D OX E GY H Á Z ( O )
Az ortodox egyház (kb. 250 millió taggal) önigazgatású testvéregyházak közössége,
amelyeket ugyanaz a hit, szentségi élet, struktúra és kánoni fegyelem köt össze. Mindegyik egyházat egy zsinat (tanács) irányítja, amelynek elnöke egy prímás püspök,
aki lehet pátriárka, érsek vagy metropolita. A papság a papi rendek háromfokozatú
struktúráját követi. A papok és a diakónusok házasodhatnak vagy cölibátusban maradhatnak, míg a püspökök mindig cölibátusban élnek. Csak férfiak szentelhetők fel
pappá. A kolostorok mind azonos rendszabályokat követnek, és alapvető szerepet
játszanak a keresztény hívek lelki életében: gyakran zarándoklatok és vallási ünnepek
kedvelt célpontjai.

2. A RÓ M A I K ATO L IK U S E GY H Á Z ( C )
A világ legnagyobb egyháza (kb. 1,3 milliárd hívővel).
Az egyház feje a pápa, aki Róma püspöke és a Vatikáni Állam uralkodója. Ez egy
apostoli egyház Krisztus apostolainak hagyománya és utódlása szerint. Az egyház
életét szervező és szabályozó törvények és elvek belső rendszerét „kánonjognak”
nevezik. A papság három rendre oszlik: a püspök – aki egy „egyházmegye” vagy
„püspökség” néven ismert területi egységért felel, a pap – aki egy helyi közösségért
vagy plébániáért felelős, és a diakónus – aki segíti a püspököket és a papokat szolgálatukban. Papok csak cölibátusban élő férfiak lehetnek. Egy ország vagy régió püspökei az országos vagy regionális Püspöki Konferencia tagjai. A szerzetesi életnek
fontos helye van azok számára, akik úgy döntöttek, hogy Istennek szentelik magukat
a világi élettől elzárt közösségekben. A vallási rendek, közösségek és kolostorok saját
szabályrendszerüket követik.

3 . P ROTE STÁ N S E GY H Á Z A K ( P )
Nagyon sokféle különböző felekezetet ölel fel, beleértve azokat a történelmi felekezeteket is, amelyek a 16. századi reformációból erednek: evangélikusok, reformátusok,
anabaptisták, baptisták, metodisták, vagy az újabb keletűeket: evangelikalizmus,
pünkösdizmus stb. Ez az egyházi sokszínűség nagyon különböző teológiai áramlatokban nyilvánul meg, a liberalizmustól a konzervativizmusig. Napjainkban már több
mint 800 millió protestáns él szerte a világon. A liturgia általában egyszerűbb, mint az
ortodox vagy katolikus hagyományokban, és kevesebb vallási rituálét tartalmaz. Azokat, akik a szertartásokat vezetik, „lelkészeknek” vagy „pásztoroknak” nevezik, akik
házasodhatnak is. A 20. század közepe óta a nők is felvételt nyerhetnek a papságba.
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4 . A N G LI KÁ N EGYHÁ Z (A )

K E RE SZ TÉ N YSÉ G E U RÓ PÁ B A N

Az anglikanizmus az anglikán egyházból és a globális anglikán közösségből áll. A
16. századi angol reformáció során alakult ki, amikor VIII. Henrik király elutasította a
római katolikus pápa fennhatóságát, és független egyházat hozott létre Angliában.
Az anglikán egyházak egyedülálló módon egyszerre katolikusok és reformátusok /
protestánsok.

Az első európai keresztény közösségeket Jézus tanítványai alapították a Krisztus utáni első században. 313-ban, több évszázadnyi nélkülözés és üldöztetés
után, a Nagy Konstantin által kiadott milánói ediktum alapján a keresztények
elkezdhették szabadon gyakorolni a vallásukat. 380-ban az I. Theodosius
császár által kiadott thesszaloniki ediktum alapján a kereszténység a Római
Birodalom államvallása lett.
A 11. században a nyugati és a keleti kereszténység vált szét egymástól, majd
a 16. században a protestáns reformáció megosztotta Nyugat-Európát katolikusok és protestánsok között.
Európában a kereszténységnek nagy hatása volt a társadalmi élet minden területére, beleértve a politikai és társadalmi rendet, a gazdaságot, a tudományt,
a művészeteket, az oktatást, a szociális jólétet és az egészségügyet. Az
egyházak iskolákat, egyetemeket, kórházakat, rászorulók számára fenntartott
otthonokat, árvaházakat, nemzeti vagy nemzetközi humanitárius szervezeteket
tartottak és tartanak fenn, napjainkban pedig a szociális szolgáltatások, az oktatás és az egészségügy egyik legfontosabb nem állami szolgáltatói a világon.
Bár Nyugat-Európában az utóbbi időben a vallásgyakorlás visszaszorult, a kereszténység nem csak történelmi, hanem társadalmi és kulturális súlypontja
is maradt Európának. A kelet-európai országokban a vallásosság és a vallásgyakorlás továbbra is rendkívül fontos szerepet játszik a legtöbb állampolgár
életében.
Az uniós polgárok több mint 73% -a vallja magát kereszténynek. Körülbelül 45%
a római katolikusok, 10% a protestánsok és 10% az ortodoxok aránya. Általában az északi országokban, például Dániában, Finnországban, Svédországban,
Hollandiában és Németországban, jelentős számban találunk protestánsokat.
A túlnyomórészt ortodox országok Kelet- és Dél-Európában találhatók: Románia, Görögország, Bulgária és Ciprus. Ma Európa-szerte jelentős protestáns
vagy ortodox kisebbségek vannak, amelyek vagy történelmi eredetűek, vagy a
migrációnak köszönhető újabb keletűek.
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AZ EGYHÁZ

Az istentiszteleti helyet „templomnak”, „székesegyháznak”, „bazilikának”, „kápolnának” (C, O, A és P) vagy „templomnak”, „az Úr házának” nevezik (néhány P). Az
„egyház” kifejezés azt jelenti, hogy az „Isten által elhívottak gyülekezete”. A megszentelést követően egyes keresztény hagyományok, például a katolicizmus és az ortodoxia számára az istentiszteleti hely szent hellyé, szentségi térré válik, ahol az ember
találkozhat Istennel, és ahol Isten közvetlenül átadja magát az embereknek a szent
misztériumok, például a keresztség, az oltáriszentség stb. kegyelme által.
A hagyományos templom felépítése általában magában foglalja a gyülekezőhelyet;
a fő gyülekezeti teret (főhajó, naosz); a főhajó folytatásában található szentély (oltár,
presbitérium) általában a papok számára van fenntartva, és ez a templom azon része,
ahol a szentségeket ünneplik; az oldalapszisokat, ahol mellékoltárok találhatók (C),
vagy az egyházi kórus számára kialakított tereket (O). Lehetnek még benne erkélyek
(orgona, kórus), szószék vagy ambo (prédikációra kialakított felfüggesztett szerkezet),
kripta (földalatti hely a presbitérium alatti különböző funkciókkal) és szentélykörüljáró
(az oltár körül futó folyosó) is. A keresztény ortodox hagyományban rendkívül fontos
és látható szerepet játszanak az ikonok, amelyek az egész istentiszteleti helyen megtalálhatók.
A szentély (oltár) a templom legfontosabb és legszentebb területe. A templom többi
részétől több lépcsőfok (megemelt padlózat) és/vagy egy elválasztó szerkezet, például
egy alacsony korlát (oltárkorlát), egy bástya (szentélyrekesztő) vagy egy ikonosztáz
választja el. Ez utóbbi elem az ortodox hagyományban egy ajtóval ellátott ikonfal,
amelyen keresztül a ministránsok meg tudják közelíteni az oltárt. Az oltár közepén
van egy asztal, amelynek pontos neve „oltárasztal”, és amelyen az oltáriszentséget
ünneplik („úrvacsoraasztal” vagy „Úr asztala” P esetén). Az újabb protestáns hagyományok esetében a templomépület szerkezete nincs szigorúan meghatározva, de
szinte mindig tartalmaz egy istentiszteleti termet szószékkel.
Az angol „church” szó a következőket jelentheti:
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•

A templomot, vagyis egy meghatározott keresztény
istentiszteleti helyet (pl. the church of St Nicholas in Bari,
vagyis a bari Szent Miklós-templom);

•

Az egyházat általános értelemeben a hívők közösségeként
(the Church of God, vagyis az Isten Egyháza); vagy

•

Jogi értelemben az egyház helyi, regionális vagy egyetemes
szintű szervezetét (pl. a svédországi egyház vagy a római
katolikus egyház).

VASÁ RN A P
A keresztények számára a hét első napja, a vasárnap Jézus Krisztus feltámadásának
napja, az Úr húsvétja. Kifejezetten a vallási szertartásra van fenntartva, amelynek elnevezése „szentmise / oltáriszentség” (RC), „isteni liturgia” (O) vagy „istentisztelet”
(P). Vasárnaponként a keresztények összegyűlnek a templomban, hogy meghallgassák Isten igéjét, hogy énekekkel és vallásos himnuszokkal köszönetet mondjanak és
dicsérjék őt, hogy megünnepeljék Jézus Krisztus halálát és feltámadását, és hogy
részt vegyenek az oltáriszentségben. Ez az öröm napja, egyrészt fokozott közösség
az Istennel az imádság által, másrészt a felebaráttal az áldozás és az alamizsna révén,
és a legtöbb keresztény számára a heti pihenés napja is.
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K A RÁC SO N Y
A karácsonykor Jézus több mint 2000 évvel ezelőtti szerény betlehemi születését ünneplik. Sok országban olyan népszerű kulturális ünneppé vált, amely elvesztette vallási jelentőségét. Sok keresztény számára a karácsonyt megelőző és követő időszak
az adakozás időszaka, amikor inkább a másik örömére összpontosítanak, és nagyobb
teret nyer a jótékonykodás és a rászorulókkal való törődés. A karácsonyra való felkészülést a katolikusoknál, az anglikánoknál és a protestánsoknál az adventi időszak (a
karácsonyt megelőző négy hét), az ortodoxoknál pedig a negyvennapos böjti időszak
jellemzi. A karácsonyt különböző napokon ünneplik - a nyugati hagyomány szerint
december 25-én, a keleti hagyomány szerint pedig január 6-7-én.

H Ú SV É T – VÁ LTOZÓ DÁTU M O N
Ez a keresztény liturgikus naptár központi és legrégebbi ünnepe. Az Úr feltámadását
ünnepli, szenvedését és halálát (nagypéntek) követő harmadik napon (húsvétvasárnap). A húsvét lényege az emberiség megváltása Isten halál feletti győzelme által, a
halálból az életbe való átkeléssel. Bár a húsvétot mindig vasárnap ünneplik, napjának dátuma évről évre változik: ez mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.)
követő első telihold utáni első vasárnap. A húsvét megünneplésének napjai között
különbségek lehetnek a Gergely-naptár szerint számoló nyugati egyházak és a Julianus-naptárt követő keleti egyházak között. A keresztény egyházak életében a húsvétot megelőző, kísérő és követő liturgikus időszak és ünnepek a legfontosabbak. Az
ünneplésben különleges helyet foglal el a gyertyagyújtás és azok körbehordozása,
ez a gesztus a fény győzelmét jelképezi a halál sötétsége felett. A húsvét többnapos
ünnep. Az ortodoxok a húsvéti istentiszteletet szombatról vasárnapra virradó éjféltől
tartják meg.

U RU N K M E N N Y B E M E N E TE L E
Negyven nappal húsvét után (mindig csütörtökön) a keresztények a feltámadt Jézus
Krisztus isteni dicsőségben történő mennybemenetelét ünneplik, amikor az Atya
jobbjára ül. Az esemény lényegét úgy értelmezzük, mint az emberi természetnek Jézus Krisztussal együtt történő felemelését és Isten tervének beteljesedését minden
ember üdvösségére.
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P ÜN KÖS D

KARÁCSONY

Ötven nappal húsvét után (mindig vasárnap) a keresztények azt ünneplik, hogy a
Szentlélek kiáradt Jézus Krisztus tanítványaira. Pünkösdöt, más néven pünkösdvasárnapot általában úgy tekintik, hogy ez az egyház megalapításának évfordulója, a
keresztény evangelizáció missziós munkájának kiindulópontja.

N AGY B OLDOGASSZONY (C ) VAGY MÁRIA E LS Z E N D E RÜ LÉ S E
( O)

2023

2024

2025

dec. 25.

dec. 25.

dec. 25.

dec. 25.

dec. 25.

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

jan. 7.

jan. 7.

jan. 7.

jan. 7.

jan. 7.

(O)

(O)

(O)

(O)

(O)

ápr. 4.

ápr. 17.

ápr. 9.

márc. 31.

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

ápr. 20.

BEMENETELE

máj. 2. (O)

ápr. 24. (O)

ápr. 16. (O)

máj. 5. (O)

máj. 13.

máj. 26.

máj. 18.

máj. 9.

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

máj. 29.
(C, P, A)

jún. 10. (O)

jún. 2. (O)

máj. 25. (O)

jún. 13. (O)

máj. 23.

jún. 5.

máj. 28.

máj. 19.

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

jún. 8.
(C, P, A, O)

ELSZENDERÜLÉSE

SZONY / MÁRIA

NAGYBOLDOGAS-

2022

(C, P, A, O)

PÜNKÖSD

URUNK MENNY-

HÚSVÉT

Ez a legfőbb katolikus és ortodox ünnep, amelyet a Boldogságos Szűz Máriának, Jézus édesanyjának szentelnek. A katolikusok számára Szűz Mária mennybemenetelét
jelenti, míg az ortodoxok számára ez az ünnep Mária elszenderülése vagy „az Istenanya álomba szenderülése”. Fontos ünnep, amelynek során zarándoklatokat és körmeneteket ajánlanak fel az Istenanya tiszteletére.

2021

jún. 20. (O)

jún. 12. (O)

jún. 4. (O)

jún. 23. (O)

aug. 15.

aug. 15.

aug. 15.

aug. 15.

aug. 15.

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

aug. 28.

aug. 28.

aug. 28.

aug. 28.

aug. 28.

(O)

(O)

(O)

(O)

(O)

C - római katolikus egyház | P - protestáns egyházak | A - anglikán egyházak
O – ortodox egyház
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A bűnüldöző hatóságoknak számos gyakorlati biztonsági szempontot kell ismerniük
ahhoz, hogy biztosítani tudják a keresztény közösségek jobb védelmét és javítani tudják a velük való együttműködést.

K A P C SO L ATTA RTÁS A KÖZÖ SSÉ GGE L
A helyi hatóságokhoz közvetlenül, de a helyi egyházi hierarchián keresztül is lehet
fordulni: a püspökségen vagy a dékáni hivatalon keresztül. A jobb koordináció érdekében a helyi szinten (városházán, önkormányzaton) a vallási ügyekért felelős
személyeknek egyeztetniük kell a vallási közösségek képviselőivel az igényeik, és
ami még fontosabb, a nagyobb vallási ünnepek megszervezésének vonatkozásában.
A tömeges részvétel miatt részletesen kidolgozott logisztikára van szükség az emberek, az istentisztelet helye és a környező utcák biztonságával kapcsolatban. Előfordulnak olyan esetek, amikor egyes utcákat le kell zárni a tömeg miatt.

A Z ISTE N TISZ TE L E T H E LY É N
A templomban lévő feszületeket, ikonokat, szobrokat és egyéb szent tárgyakat a legnagyobb tisztelettel kell kezelni, különösen a szentély területén (az oltáron) lévő tárgyakat. Az oltárasztalon semmihez sem szabad hozzányúlni, ez alól csak az egyház
szolgálatában állók a kivételek.
A katolikus és ortodox hagyományban maga az oltárasztal, vagy annak közvetlen
környezete – ebben található a „templomi szentségtartó” – egy lezárt doboz, ebben
tárolják a megszentelt úrvacsorát vagy ostyát, amelyeket majd később bizonyos istentiszteletek alkalmával kiosztanak, vagy elviszik a liturgián részt venni nem tudó
betegeknek, vagy, mint a nyugati egyházban, az áhítat, az elmélkedés és az imádság tárgyaiként vannak jelen. A szentségtartó általában nemesfémből, kőből vagy
fából készül. Az ortodox egyházban az oltáron található az evangélium is (aranyból
és ezüstből kovácsolt, gazdagon díszített borítóba csomagolva), valamint az a ruhadarab (antimenzion), amelyen az úrvacsorát ünneplik, és amelybe a szent ereklyék kis
darabjait helyezik. A nők és a világi laikusok külön áldás nélkül nem léphetnek be az
ortodox oltár területére.
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A kereszténység, a világ legnagyobb vallása ugyanakkor a világ
egyik legelnyomottabb hitközössége is. Világviszonylatban Ázsia és
Afrika az a két kontinens, ahol a keresztényeket a leginkább diszkriminálják és üldözik. Egyes országokban a hatóságok a fő elkövetők, míg
más országokban társadalmi, vallási
és szélsőséges csoportok követnek
el bűncselekményeket a keresztények ellen. A globális keresztényellenes bűncselekményekről szóló
jelentések leírnak rágalmazást, szóbeli zaklatást, fenyegetést, gyűlöletbeszédet, megalázást, embertelen
bánásmódot és gyilkosságot, a vé-

leménynyilvánítás szabadságának
megsértését, keresztény gyülekezetek megkülönböztetését és a velük
szembeni ellenségeskedést, a gyülekezési szabadság megsértését, az
istentiszteleti helyek és szent helyek
megrongálását és meggyalázását
stb.
Minden évben számos erőszakos támadást követnek el Európában keresztény helyszínek ellen, amelyek
közül a leggyakoribbak a vandalizmus, a rablás, a templomok, iskolák,
temetők és keresztény emlékművek
meggyalázása, felgyújtása vagy
megsemmisítése. Európában kivétel

nélkül minden keresztény felekezet célkeresztben van.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2036. számú, „Az intolerancia és
a megkülönböztetés legyőzése Európában, különös tekintettel a keresztényekre” című állásfoglalása (2015. január 29.)
kiemeli, hogy „A valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkü-

lönböztetés ugyanúgy érinti az európai
kisebbségi vallási csoportokat, mint a
többségi vallási csoportokhoz tartozó
embereket. Az elmúlt években számos
olyan ellenséges, erőszakos és vandál
cselekményt jelentettek, amelyeket a keresztények és istentiszteleti helyeik ellen
követtek el, de ezeket a cselekményeket
a nemzeti hatóságok gyakran figyelmen
kívül hagyják”.
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A keresztényellenes támadásokhoz és erőszakos cselekményekhez vezető okok
rendkívül változatosak. Ezek egy része mentálisan kiegyensúlyozatlan személyek betegségének tulajdonítható, más részük pedig lopásként kezelhető, mivel sok templomban műkincsek vagy értékes tárgyak találhatók. A tolvajok még a harangokra
vagy más fémtárgyakra (például az orgonasípokra) is szemet vetnek. Ugyanakkor
megfigyelhető az ideológiai és/vagy politikai motiváció is, amikor a gyalázkodások
közvetlenül az egyházról alkotott képet célozzák, illetve azt, amit az európai társadalom számára képvisel. Ezeket a cselekményeket az anarchista, radikális feminista,
szélsőbaloldali és szélsőjobboldali mozgalmak tagjai vállalják magukra, és a templomok és keresztény emlékművek falán felfestett gyalázkodásokban vagy graffitikben
nyilvánulnak meg. Végül, de nem utolsósorban, a Európában végrehajtott keresztényellenes erőszakos cselekmények is gyakran vallási indíttatásúak. A vallási gyűlölet
a keresztényekhez tartozó vagyontárgyak vagy szent tárgyak meggyalázásában (az
úrvacsora, feszületek vagy ikonok meggyalázásában), illetve a keresztény személyek,
templomok és emlékművek elleni erőszakos támadásokban (rombolás, gyújtogatás)
is testet ölthet.
Az elmúlt években Európában szinte mindenhol rendszeresen megtámadtak templomokat. Általánosságban elmondható, hogy a vallási vezetők, bár teljes mértékben
tisztában vannak a keresztény istentiszteleti helyek elleni bűncselekmények instrumentalizálásának veszélyével, nyugalomra, békére és kölcsönös tiszteletre szólítottak
fel, ugyanakkor kitartóan követelték, hogy a templomok biztonságosságát javítsák.
Az unió tagállamait és a helyi hatóságokat arra kell ösztönözni, hogy fokozzák az
együttműködést és az információcserét mind egymás között, mind a vallási vezetőkkel, a bűnüldöző és igazságügyi hatóságokkal a keresztényellenes cselekmények és
a keresztény műemlékek és épületek megrongálása elleni küzdelem érdekében.

P É L DÁ K K E RE SZ TÉ N Y E L L E N E S B Ű N C SE L E K M É N Y E K RE
1. 2015. február 14-én éjjel ismeretlenek megrongálták a horvátországi
Karlovacban található szerb ortodox Szent Miklós-székesegyház szentélyét,
és kereszteket és szent tárgyakat loptak el. Ugyanezt a templomot 2015.
augusztus 27-én ismét megrongálták.
2. 2016. július 26-án a franciaországi Normandiában található Saint-Étiennedu-Rouvray templom katolikus szentmiséjének résztvevőit két terrorista
támadta meg. Hat személyt túszul ejtettek, és közülük egyet, a közösség
papját megölték.
3. 2019. december 21-én éjjel megszentségtelenítették a belgiumi villeroux-i
Saint-Jean-Baptiste templom melletti temetőt. A sírokat megrongálták, és
több keresztet letörtek.
4. 2020. március 2-án a görögországi Leszbosz szigetén megrongálták a
Szent György ortodox templomot. Egy hónappal később a Szent Katalintemplom is ugyanerre a sorsra jutott.
5. 2020. április 12-én a dániai Ishøj-ban lévő Vejleå templom külső falait
keresztényellenes feliratokkal látták el.
6. 2020. október 29-én három ember halt meg egy iszlamista terroristáknak
tulajdonított késeléses támadásban a franciaországi Notre-Dame de Nice
katolikus templomban.
7. 2021. január 20-án és 24-én a svédországi Spånga-templomot kétszer
gyújtották fel Molotov-koktélokkal.
8. 2021. március 18-án Bukarestben egy fából készült ortodox templomot
graffiti feliratokkal rongáltak meg.
9. 2021. április 4-én, húsvétvasárnap a bajorországi Aichach templom
homlokzatát katolikusellenes feliratokkal látták el.
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A Z ISZ L Á M É S A KO RÁ N
Az iszlám több mint 1 milliárd hívővel világszerte a második legnagyobb vallás, és arabul azt takarja, hogy – ha úgy
döntenek, muszlimként – alávetik magukat Isten akaratának
és követik Isten szavát, ahogyan az a Szent Koránban – az
iszlám legszentebb szövegében – olvasható. A Szent Korán
arab nyelven jelent meg Mohamed prófétának (béke legyen
vele) 23 éven keresztül, akit a muszlimok Isten (Allah) utolsó
prófétájának tartanak.
Mohamed a Korán verseit és szövegeit felolvasta követőinek.
Maga a szó, a Korán, „recitálást” jelent – ez kulcsfontosságú a
muszlimok számára, akik hisznek abban, hogy a szent szöveg
recitálása áldást (barakah) hoz –, és ahogy az Oxford Islamic Dictionary világossá teszi, a recitálás ragadja meg legjobban a hangzást, a ritmust és a kiejtést, mivel Gábriel angyal
szóban tette azt közzé. A muszlimok Jézust (Izsát) Mózessel
és Ábrahámmal azonos prófétai sorba sorolják, és igaz
prófétának tekintik, akit a Korán huszonötször említ, bár embernek tartják. A muszlimok hisznek Szűz Mária szeplőtelen
fogantatásában is.
A muszlimok világszerte ezzel a mondattal köszöntik
egymást: Assalamu ‘Alaykum „béke legyen veled”, amire a
válasz: Wa’alai-kum salam (és békesség neked).

- 40 -

- 41 -

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

GLOBÁLIS CSALÁD

A Z ISZ L Á M ÖT O SZ LO PA
A legfontosabb iszlám gyakorlatokat, amelyeket a muszlimok követnek, az iszlám öt oszlopának nevezik: saháda (a muszlim hitvallás
elmondása); szalat (a rituális ima elvégzése naponta ötször); zakát
(jótékonysági adományozás a vagyon meghatározott hányada alapján); szaum (böjt a szent Ramadán hónapban) és haddzs (zarándoklat Mekkába).
Az ima előtti tisztaság létfontosságú a muszlimok számára, ezért a
gyakorló muszlimok rituális mosakodási gyakorlatot (al-Vudu) végeznek az ima előtt. Ez kiterjed az arc, a lábak, a karok, az orr, a száj, a haj
és a fülek kényszeres és rituális megmosására, amelyet jobb kézzel,
majd bal kézzel kezdve háromszor kell elvégezni.

FE L H ÍVÁS IM Á RA
A muszlimok számára az imára hívás vagy adhán röviden az imára felszólítás eszköze. Az adhán a következő ritmikus imára hívó szavakkal
fordítható le:
Isten a legnagyobb! Isten a legnagyobb! X2
Tanúsítom, hogy nincs más isten, csakis Allah. X2
Tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte. X2
Jöjjetek imára. Jöjjetek imára.
Jöjjetek az üdvözüléshez. Jöjjetek az üdvözüléshez.
Isten a legnagyobb! Isten a legnagyobb! Nincs más isten, csakis Allah.
Ami a muszlimokat világszerte összeköti, az a hit az ummában, az Isten
egységébe foglalt egyedülálló közösségben, amely Mohamed próféta
példáját követi. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Mohamed prófétát
mennyire tisztelik a muszlimok – a kegyelem mintaképe, tanító, imádságvezető, törvényhozó, államférfi, filozófus és ideális példakép. Az a vallási és
jogi doktrína, amely széles körben saría néven ismert, az értékek, a törvények és az erkölcsösség rendszere. Miközben a muszlimok számára a
Korán a mindenek fölött álló vallási tekintély, addig a hadíszok – legyenek
akár szentek (Mohamed mindenhatóra utaló mondásai, amelyek nem szerepelnek a Koránban), akár prófétaiak (a próféta életében tett erkölcsi kijelentései) – sok muszlim számára létfontosságú tudás, inspiráció és erkölcsi
útmutatás forrásai.
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Allahu akbar! Allahu akbar! Ashhadu
alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
Allahu akbar! Allahu akbar! La
ilaha illa Allah.
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ÉTEL E K E L K É SZÍ TÉSE

SZ E K TÁ K A Z ISZ L Á M O N B E LÜ L

A muszlimok a zsidó közösségekhez hasonlóan nem fogyasztanak sertéshúst, a
sertéshús harámnak, azaz tiltott ételnek számít. Más élelmiszerek, például a halak
megengedettek, bár a hústermékeket meghatározott módon kell elkészíteni és levágni ahhoz, hogy halalnak, vagyis megengedhetőnek minősüljenek.

A szunnita muszlimok képviselik a muszlimok legnagyobb ágát világszerte, a muszlim
népesség körülbelül 85%-át; maga a név a szunnából – Mohamed próféta példamutató magatartásából és példájából – ered. A szunnita muszlimok különböző jogi és
teológiai gondolkodású iskolákkal rendelkeznek, ám mindannyian egyetértenek a
Mohamedet követő „négy helyesen vezetett kalifa” – Abu Bakr al-Siddiq, Omár ibn
al-Khattab, Oszmán ibn Affán és Ali ibn Abi Tálib – utódlásában.

A levágás során, akárcsak a judaizmusban, az állatnak tudatánál kell lennie, és egy
speciálisan képzett és tapasztalt muszlim vallású személynek kell elvégezni a vágást,
aki egy Allahnak szóló vallásos felajánlást (tasmiya vagy saháda) mond el közben.
Sajnos néhány európai országban, például Dániában, tiltják a vallási alapú vágást,
mivel egy nemrégiben hozott uniós bírósági határozat értelmében a hatóságok elrendelhetik az előzetes elkábítást; 2019 óta ezt a szabályt alkalmazza a belgiumi Flandria
regionális kormánya is, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag törvényen kívül helyezik a
kóser és a halal vágás formáit.

S Z EMÉ R M E S S ÉG ÉS ÖLTÖZKÖDÉS
A hidzsábot (fejkendőt), a szemérmesség és az erkölcsiség történelmi szimbólumát
más hagyományokból, például Perzsiából, Görögországból és a bizánciaktól kölcsönözték. Ez nem kötelező az iszlámban, ahol a szemérmesség (a viselkedésen keresztül) a hit vezérlő elve. A megjelenésben való szemérmesség elve a muszlim férfiakra
is vonatkozik, például le kell vinni a tekintetüket, ha a másik nemmel találkoznak, mivel
az arrogancia sem a megjelenésben, sem a testtartásban nem ajánlott. Az iszlám tiltja
a rasszizmust és az osztályellentétet is az „umma” vagy a hívők családján belüli testvériség elve alapján. Egyes muszlim teológusok azzal is érvelnek, hogy az „umma”
fogalma magában foglalhatja az egyistenhit hívőit, így a keresztényeket és a zsidókat
is.

A szekták közötti szakadást az idézte elő, hogy a szunnita muszlimok szerint Mohamed jogos utódja az apósa és közeli barátja, Abu Bakr volt, míg egy kisebb csoport
úgy vélte, hogy az utódjának Ali ibn Abi Tálibnak kellett volna lennie, aki Mohamed
unokatestvére és veje volt.
A kezdeti szakadás politikai alapú volt, de teológiai szakadássá nőtte ki magát a síita vezetők és imámok meggyilkolását és mártírhalálát követően, akik a remény, az
ellenállás és a szenvedés szimbólumaivá váltak. A síita muszlimok számára a mártírhalált halt vezetőkhöz és imámokhoz való zarándoklat, például az iraki Kerbalába, a
haddzs végrehajtása mellett a második legfontosabb kötelesség.
A legtöbb síita muszlim a mahdi (helyesen vezetett) eljövetelét várja, aki újraindítja a
tizenkét imám (tizenkettek) sorát. A síita muszlimok az iszlám öt pillérén túl khumsot
(az imámoknak fizetendő éves adót) is fizetnek és a welayeh-t (az imámok elfogadása
és imádata) is gyakorolják.
A szufizmus, az iszlám miszticizmus egy formája, amely nem szekta, hanem inkább
„egy olyan értelmezési áramlat, amely a misztikus szeretet, a tudás és az Isten iránti
odaadás belső útját hangsúlyozza”.

FON TOS DÁT UMOK
Az iszlámnak, a többi hithez hasonlóan, megvannak a fontos naptári dátumai,
amelyek szimbolikus eseményeket jelölnek. Ezek közé tartozik az Eid-al-Fitr, amely
a böjt megtörését jelenti, és a ramadán böjti hónap végén történik. A második fontos
dátum az Eid-al-Adha, az áldozat ünnepe, amely hónapokkal később következik be,
jellemzően akkor, amikor sok muszlim ellátogat a Szaúd-arábiai Mekkába, hogy végrehajtsa a haddzsot. A mekkai zarándoklat csúcspontját jelzi, amely az iszlám egyik alappillére, és egyben tiszteleg Ibrahim (Ábrahám) előtt, aki Isten parancsának engedelmeskedve kész lett volna feláldozni a fiát, Iszmailt (Izmaelt). Ez utóbbi ünnep az iszlám
Dhul-Hiddzsa hónapban van, amely az iszlám holdnaptár utolsó hónapja.

- 44 -

- 45 -

A MUSZLIMOK TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

- 46 -

A muszlimok több mint 800 éve élnek Spanyolországban, 500 éve Görögországban, 600 éve Lengyelországban és Litvániában, 400 éve Szicíliában, bár a történelem tanúsága szerint Spanyolországból és Szicíliából kiűzték a muszlimokat. Ma
Európa-szerte a muszlimok nagyjából a teljes lakosság 5%-át teszik ki - de 2016-ban
Franciaországban 5,7 millió muszlim (8,8%), Németországban pedig 5 millió muszlim
(6,1%) élt.
A kutatók a kávé eredetét Jemenbe vezették vissza, ahol a szúfik koncentrációjuk
fokozására használták imádkozás közben, mivel 1414-ben az ital Mekkában már ismert
volt, majd 1554-ben érkezett az Oszmán Birodalomba – amely aztán a kávét Mokka kikötőjéből beszerezve a termék egyik fő forrása lett Európa-szerte a versengő
gyarmatosító hatalmak között, többek között a britek és a hollandok között a XVII.
században.
Az iszlám Spanyolországban hatással volt az orvostudományra, a matematikára, a tudományra és segítette az öntözés fejlődését. Az angol és az európai nyelvek számos
számnevet is átvettek az arab nyelvből. Nyugat-európai kontextusban az iszlámot a
gyarmatosítás tapasztalatai alapján alsóbbrendűnek tartották, hogy igazolják a további gyarmati terjeszkedést, a kelet-európai és balkáni muszlimokra pedig mint az
Oszmán Birodalom „élő örökségére” tekintettek. Egyes tudósok azt vizsgálják, hogy a
tolerancia és a muszlimok „másságának” szerepe Európán belül hogyan határoz meg
másokat azon keresztül, hogy mit nem képviselnek.
A modern kort tekintve a muszlimellenes előítéletek a múlt század végén végzetesen
felerősödtek Európában. A több mint 8000 boszniai muszlim férfi és fiú 1995-ös srebrenicai kivégzése a szerb erők által olyan népirtás volt, amelyről kevesen gondolták
volna, hogy a holokauszt során a zsidók ellen elkövetett tömeges népirtás után megint megtörténik Európában.
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Trust azonban jelentősen hozzájárult a jelenség szakmai megértéséhez, és megnyitotta az utat annak további kutatása előtt, hogy a muszlimokat és tágabb értelemben
az iszlámot hogyan kezelik és ítélik meg kedvezőtlenül a politikában, a hírmédiában
és a populáris kultúrában. A kutatók alaposan megvizsgálták, hogy a muszlimellenes
gyűlölet és az iszlamofóbia hogyan társítja negatívan a muszlimokat és az iszlámot a
politika, a gazdaság, a kultúra és az identitás különböző területeivel. Ennek keretében
tanulmányozták a muszlimok közötti vitatott kapcsolatokat is a túlnyomórészt nem
muszlimok által lakott országokban, különösen Európában.

M U S Z LI MELLENES GYŰLÖLET-BŰ N CS E LE KMÉ N YE K
A muszlimellenes gyűlölet és az iszlámellenesség az elmúlt években egy sor
esemény hatására jelentősen megnövekedett és megváltozott. Bár a muszlimellenes gyűlölet és az iszlámellenesség gyökereit és eredetét nehéz feltárni, mert egészen a múltbeli gyarmatosítástól kezdve az olyan mai vitás
területekig terjednek, mint a vallási szélsőségesség és az összeesküvés-elméletek, az egyénekre, csoportokra és közösségekre gyakorolt káros hatását könnyebb azonosítani.
A Tell MAMA a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmusról szóló operatív definíciójának átdolgozott változatát használja a
muszlimellenes gyűlölet meghatározásához:
„A muszlimok olyan megítélése, amely a muszlimokkal szembeni gyűlölet
vagy feléjük irányuló ellenségesség formájában nyilvánulhat meg. A gyűlölet megjelenhet muszlimellenes retorikában, szervezeti és »rendszerszintű«
megkülönböztetésben, valamint a muszlimok (vagy a muszlimokkal szimpatizálónak tartott nem muszlim személyek) és/vagy vagyontárgyaik ellen irányuló fizikai megnyilvánulásokban; vagy a muszlim közösségi intézmények
vagy vallási és más kapcsolódó társadalmi intézmények ellen irányuló megnyilvánulásokban.” Az iszlamofóbia a homofóbiához vagy az idegengyűlölethez hasonlítható fogalom, nem pedig klinikai pszichológiai fogalom. Ezért
negatív attitűdök és érzelmek olyan széles skáláját hordozza, amelyek a muszlim vagy iszlám identitásuk miatt irányulnak egyes csoportok vagy egyének ellen, és az olyan kifejezésekkel lehet analógnak tekinteni, mint a ras�szizmus és a szexizmus.
A muszlimellenes gyűlöletről és az iszlámellenességről még a 20. század végén is viszonylag korlátozottak voltak az ismereteink. 1997-ben a Runnymede

A muszlimellenes gyűlöleten és az iszlamofóbián belül az egyik fő vizsgálati terület
az volt, hogy a társadalmi-politikai diskurzusban az összes muszlimnak és az iszlámnak tulajdonított „muszlimság” európai feltevései – például a saría törvény és a nők
iránti ragaszkodás megítélése – miként ütköznek vagy összeegyeztethetetlenek az
„európai kultúráról” alkotott elképzelésekkel. Ezeket a feltételezéseket arra használják, hogy megteremtsék a „másság” környezetét, ahol az egyes országok tagjai arról
vitatkozhatnak, hogy szerintük mi a megfelelő szintje az iszlámnak az országukban,
és így az iszlámot olyasvalaminek tekinthetik, amit ellenőrizni és szabályozni kell. A
muszlimok ilyen jellegű „másként kezelése” gyakran azt jelenti, hogy nem kapják meg
ugyanazt a szintű önrendelkezést, jogokat és tiszteletet, mint az „őshonos” állampolgárok. Ilyen például a fejkendő viselésének törvényi tiltása nyilvános helyeken és a
munkahelyen, vagy a muszlim imahelyekre vonatkozó korlátozások. Az európai országokban a muszlimokkal szembeni „másként kezelés” folyamatát gyakran használják
lakmuszpapírként annak mérésére, hogy ők és az iszlám be tudnak-e olvadni (szemben az integrációval) a hagyományos „európai keresztény kultúrába”. Ezzel nemcsak
a muszlimoknak, mint az adott ország polgárainak, jogait és szabadságát korlátozzák,
hanem normalizálják a rasszizmus és az idegengyűlölet kultúráját is, amely termékeny
talajt teremt a muszlimellenes incidensek számára.
Sajnos a muszlimellenes gyűlölet-bűncselekmények nagy részét még ma sem jelentik
be. Ez számos tényezőre vezethető vissza, többek között arra, hogy nem tudják, kinek
tegyenek bejelentést, nem bíznak a hatóságokban, sőt, előfordul, hogy még azzal sincsenek tisztában, hogy mi számít muszlimellenes gyűlölet-bűncselekménynek. A Tell
MAMA fontos csatornát kínál a muszlimellenes gyűlölet-bűncselekmények áldozatai
és tanúi számára a bejelentések megtételéhez, valamint közvetítő szerepet tölt be az
áldozatok és a hatóságok között.

K IVÁ LTÓ E SE M É N Y E K
A kiemelt események és a hozzájuk kapcsolódó médiamegjelenések nyilvános vitát
gerjesztenek olyan kérdésekről, mint a terrorizmus, a vallási megnyilvánulások és a
bevándorlás, ami legitimálhatja a rasszista, idegengyűlölő és iszlamofób előítéleteket.
A rejtett előítéletekkel rendelkező egyének felbátorodhatnak arra, hogy a domináns
„belső csoport” státuszának védelme érdekében áldozatokká tegyék azokat, akikről
úgy érzik, hogy megérdemlik a bántalmazást. A kormánynak és a médiafelületeknek
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ISM E RE TE K B ŐV ÍTÉ SE A B Ű N Ü L D ÖZ É SB E N É S A H IVATALO S SZ E RV E K N É L
A Tell MAMA az alábbi területeken kínál tájékoztató képzést a bűnüldöző szervek
számára:

mérlegelniük kell, hogy nyelvválasztásuk hogyan befolyásolja a szélesebb körű közbeszédet. Ezért alapvető fontosságú világosan meghatározni, hogy mi számít muszlimellenes gyűlöletnek és az iszlamofóbiának, és ez segít a közösségeknek abban,
hogy szembeszálljanak az ilyen nyelvezettel és az ilyen előítéleteket megteremtő
körülményekkel. Ezen kívül segít megteremteni az eszközöket ahhoz, hogy a magas
rangú személyeket és politikusokat felelősségre lehessen vonni nyelvhasználatukért,
miközben biztosítja az alapvető jogok védelmét.
A muszlimellenes gyűlölet-bűncselekmények számának növekedése lehet az úgynevezett kiváltó események következménye is, amelyek a világon bárhol előfordulhatnak, de helyi és mérhető muszlimellenes incidensekhez vezetnek. Ezek a kiváltó
események jól mutatják, hogy a gyűlölet hogyan ad táptalajt a további gyűlöletnek.
Európában számos olyan jelentős kiváltó esemény történt, amely a muszlimellenes
gyűlölet-bűncselekmények számának növekedéséhez vezetett, különösen tavaly, Samuel Paty meggyilkolását követően Franciaországban, ami az esetet követő héten a
muszlimellenes bűncselekmények megugrását okozta egyének és iszlám intézmények ellen is.
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•

A
muszlimellenes
gyűlöletcselekmények
és
bűncselekmények
fellobbanásához vezető „kiváltó események” megértése.

•

A muszlimellenes gyűlölet vagy iszlamofóbia globális összefüggései és a
muszlimok elleni gyűlölet szításában részt vevő csoportok.

•

A muszlimellenes gyűlölet nyelvezete és retorikája, beleértve a jelenség
mögött álló ideológiai mozgatórugókat és markereket.

•

A mecsetek, iszlám intézmények és muszlim közösségek biztonságát és
biztonságosságát veszélyeztető legfontosabb dátumok és időpontok. A
kockázat ilyen módon történő áttekintése biztosíthatja, hogy a rendőrség,
a helyi hatóságok és a helyi közösségek enyhíteni és csökkenteni tudják a
helyi közösségeket és a muszlim közösségeket érintő kockázatokat.

•

A muszlimellenes gyűlölet vagy iszlamofóbia genderspecifikus elemei és a
gyűlölet más formáinak egymást keresztező kölcsönhatása.

•

A szélsőségesség és a muszlimellenes gyűlölet összefolyása, valamint az
erősítő és visszahúzó tényezők, amelyek egyeseket arra késztetnek, hogy
muszlim közösségeket vegyenek célba, konkrét esettanulmányokkal.
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STAT I S Z T I KA
A Tell MAMA többféle kategóriával írja le az offline és online szférában előforduló muszlimellenes és iszlamofób incidenseket. Az offline környezetben ezek a kategóriák
a bántalmazó magatartástól, fenyegető magatartástól, támadástól, diszkriminációtól,
vandalizmustól, muszlimellenes irodalomtól és gyűlöletbeszédtől indulnak. Az online
környezetben az incidenseket bántalmazó magatartás, fenyegető magatartás és gyűlöletbeszéd kategóriákba soroljuk.
2020-ban összesen 2200 jelentést kaptunk, és tekintettel arra, hogy 2020 nagy részében az Egyesült Királyságban valamilyen formában lezárás volt érvényben, és a
kültéri mozgást korlátozták, az offline incidensek száma feltűnően magas volt.
Az offline környezetben az incidensek leggyakoribb kategóriái a bántalmazó magatartás és a diszkrimináció voltak, amelyeket a támadás és a fenyegető magatartás
követett. Ezek az incidensek sokféle környezetben előfordultak, legnagyobb arányban a háztartásokban vagy magántulajdonban, közterületeken és munkahelyeken. Az
általunk készített korábbi jelentésekhez hasonlóan a két leggyakoribb eset a háztartásokban vagy magánterületen és közterületeken elkövetett bántalmazó magatartás
volt, ezek közül a háztartásokban vagy magánterületen, illetve azok környékén történt
incidensek sok esetben nem elszigetelt események volt, hanem régóta – gyakran a
szomszédokkal – fennálló problémákból eredt.
A Tell MAMA Európa-szerte is rögzíti a muszlimellenes incidenseket. Ahogy az Egyesült Királyságban, úgy számos európai országban tapasztaljuk a muszlimellenes érzelmek erősödését, miközben a szélsőjobboldal népszerűsége növekszik a mindennapi politikában és a társadalmi életben. Ha előre tekintünk, a Tell MAMA elkezdett
terjeszkedni Európában, hogy segítsen azonosítani és megelőzni a muszlimellenes
gyűlöletet, és támogassa annak áldozatait.
A Tell MAMA szorosan figyelemmel kíséri a muszlimellenes gyűlöletre és az iszlámellenességre irányuló online tevékenységet. A legjelentősebb közösségi médiaplatformok, amelyekre összpontosítunk, a Facebook, a Twitter és az Instagram, de figyelemmel kísérjük az olyan kisebb platformokat is, mint a Telegram és a BitChute, ahol
a rasszista és idegengyűlölő szélsőjobboldali vélemények könnyebben teret nyerhetnek. Az elmúlt évben különös aggodalomra adott okot, hogy online megnövekedett a muszlimellenes gyűlölet az iszlamofób összeesküvés-elméletek és a Covid19-hez kapcsolódó félreinformálások formájában. Azt vettük észre, hogy nemcsak a
szélsőjobboldali csoportok, hanem a hírmédia is terjesztette ezeket a gyűlöletkeltő
narratívákat, gyakran burkolt bűnbakkeresés formájában, ami tovább démonizálta
és „másként” kezelte a muszlimokat, mint olyan embercsoportot, akik problémásak,
sőt veszélyesek a lakosság többi részére. Ahogyan az gyakran előfordul az online és
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offline gyűlöletcselekmények közötti átmenet esetében, ezek a gyűlöletkeltő online
narratívák elősegítették az olyan környezet kialakulását, amely több muszlimellenes
gyűlölet-bűncselekményt eredményezett offline.
A muszlimellenes online gyűlölet növekedése a pandémia idején megmutatja, hogy
az online gyűlölet, és különösen a muszlimellenes gyűlölet hogyan alakul át állandóan, és soha nem statikus. Ezért arra van szükség, hogy a megfigyelői ugyanilyen
alkalmazkodóképesek legyenek, hogy segítsenek megakadályozni a terjedését.
PÉLDÁK MUSZLIMELLENES ESEMÉNYEKRE EURÓPÁBAN
•

2020. június 11: Philip Manshaus neonáci terroristát 21 év börtönbüntetésre
ítélték, amelyből minimum 14 évet le kell töltenie, amiért rasszista indíttatásból
meggyilkolta 17 éves mostohatestvérét, Johanne Zhangjia Ihle-Hansent,
majd 2019 augusztusában tüzet nyitott a Norvégia fővárosától, Oslótól
nyugatra fekvő Baerumban található al-Noor iszlám központban. Manshaus
más fehér fajgyűlölő terroristáktól, köztük Anders Breiviktől és az új-zélandi
Christchurchben 51 muszlim meggyilkolásáért felelős férfitól merített ihletet

•

2018. július 4: Rasszisták bántalmaztak egy muszlim nőt a Brüsszel
fővárosához közeli Anderlues-ban, letépték a hidzsábját, és egy éles
tárggyal megvágták a ruháját és a bőrét, mielőtt a földre lökték és
„mocskos arabnak” nevezték. Belgiumban a muszlimellenes bántalmazást
és erőszakot elszenvedők többsége iszlám ruhát viselő muszlim nő.

•

2020. október 22: Két rasszista nő ellen vádat emelnek, miután Párizsban
az Eiffel-torony közelében megtámadtak és megkéseltek két muszlim nőt,
megpróbálták letépni a fejkendőjüket, és olyan rasszista megjegyzéseket
tettek, mint például a „mocskos arabok”.

•

2021. március 14: Gyújtogatók támadtak egy Orebro tartományban található,
a sajtóban Alsalamskolan iskolaként emlegetett iszlám magániskolára,
amelynek betörték az ablakait és gyúlékony anyagokat dobáltak be.
Sérülés nem történt.

•

2019. július 5.: A muszlimok Bulgária-szerte a gyűlölet-bűncselekmények
kivizsgálására szólítottak fel, miután a fővárosban, Szófiában kövekkel
betörték a nagymufti irodájának ablakait, három nappal korábban pedig
Karlovo városában egy mecsetet rongáltak meg horogkeresztekkel és más
gyűlöletszimbólumokkal.
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B E V E Z E TÉ S
A judaizmus a zsidó nép vallása. A zsidó
népesség számát világszerte körülbelül
14,6 – 17,8 millió közé becsülik. A judaizmus
az egyik legrégebbi egyistenhívő vallás,
és a világ tizedik legnagyobb vallásának
számít.
A Tóra az az alapmű, amely magában
foglalja a zsidó nép filozófiáját és kultúráját. A Tóra a „Tanakh” része, amelyet héber
Bibliának is neveznek, és más szövegeket,
gyakorlatokat, teológiai nézeteket és
szervezeti formákat is tartalmaz.
A judaizmus a Közel-Keleten jött létre a
bronzkorban, és mind a mai napig nagy
hatással van a kereszténységre és az iszlámra.
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ZSIDÓ VALLÁSI FELEKEZETEK

Az ortodox zsidók közül a haredi zsidók ragaszkodnak legszigorúbban a hagyományokhoz, és ők a legkönnyebben felismerhetők hagyományos ruházatukról. A
férfiaknak öltönyt, a nőknek ruhát kell viselni. A férjezett nők a hajukat is eltakarják.
A haredi férfiak rituális fürtöt és sábeszdeklit (kipát) viselnek, gyakran növesztenek
szakállat, és sokszor hordanak fekete kalapot, amely alatt sábeszdekli van.
A modern ortodox zsidók kevésbé szigorúan ragaszkodnak a hagyományokhoz, és
inkább az adott kornak megfelelő módon öltözködnek. Jobban integrálódnak a világi
kultúrába és társadalomba, és nem azonosíthatók jól elkülöníthető csoportként, bár
sok férfi visel kipát fejfedőként.

KO N Z E RVATÍV, M ASO RTI É S RE FO RM
A konzervatív vagy masorti judaizmus a 20. század első felében alakult ki az Egyesült
Államokban. A Halakhát kötelezőnek fogadja el, de mindig a fontosabb külső hatások
függvényében tekint rá. A konzervatívok szerint a vallást a változó körülményeknek
megfelelően kell folytatni, és nem feltétlenül egy múltbeli precedens alapján.
A reformjudaizmus, más néven liberális vagy progresszív judaizmus Németországban alakult ki az 1930-as és 1940-es években. A hit fejlődő jellegét hangsúlyozza, az
erkölcsi szempontok elsőbbségét a szertartások szempontjaival szemben.

SZ E K U L Á RIS Z SID Ó K
Az évek során a judaizmus számos ágra szakadt, amelyek különböző kérdésekben és életmódokban eltérő nézeteket vallanak. A következő főbb felekezetek különböztethetők meg: ortodox (haredi), modern ortodox, konzervatív és reform.

O RTODOX ÉS MODER N ORTOD OX
Az ortodox zsidók a Tórát tekintik a zsidó törvények és erkölcs fő forrásának, ahogy azt Isten a Sínai-hegyen Mózesnek kinyilatkoztatta, és azóta
is hűségesen továbbadták. Betartják a halakhát (vallási törvényt), amelyet
csak a hagyományos módszerek szerint és a korszakokon átívelő elfogadott
precedensek folytonosságát követve lehet értelmezni és megállapítani.
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Sok olyan zsidó is van, aki nem kötődik a judaizmus egyik felekezetéhez sem, és
aki nem tartja be a hagyományos törvényeket, de mégis zsidónak vallja magát. A
világi zsidók a zsidó ünnepeket esetenként kulturális ünnepként vagy családi hagyományként megünneplik, gyakran nem tartják meg a sábátot, nem viselnek kipát,
ugyanakkor az életük nagy eseményeit, például a születéseket, házasságokat és
haláleseteket világi módon ünneplik meg.

Z SID Ó K U LTU RÁ L IS SO K FÉ L E SÉ G
A különböző zsidó felekezetek mellett, amelyek nagymértékben különböznek
egymástól abból a szempontból, hogy milyen szinten tartják be a vallási törvényeket,
a zsidó élet gazdag és sokszínű, emellett kulturális, földrajzi és etnikai különbségek
is jellemzik, amelyek közül a leggyakoribb az askenázi és a szefárd zsidók közötti
különbség.
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JUDAIZMUS EURÓPÁBAN

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

A zsidók először a hellén korban telepedtek le Európában, közvetlenül a Római
Birodalom felemelkedése előtt.
A zsidók számának nagymértékű növekedése Dél-Európában azonban a Bar
Kohba-lázadás leverése után (Kr. u. 132136) következett be, amikor több ezer
foglyot hoztak Izraelből Itáliába. Ettől
kezdve a zsidók a Római Birodalom más
országaiba is eljutottak, és közösségeket
alakítottak a Balkánon, Spanyolországban, Franciaországban és Németországban.
Az európai zsidóüldözés a középkorban a keresztény keresztes hadjáratok
időszakában fokozódott, ennek következtében számos zsidó közösség Kelet-Európába vándorolt. Emellett a zsidók
1492-es kiűzése Spanyolországból vallási
üldözést és pogromokat eredményezett.
Az elűzöttek száma 40 000 és 100 000
közé tehető, ami sok zsidó elvándorlását
okozta az Ibériai-félszigetről más európai
országokba és az Oszmán Birodalomba.
A 17. századtól kezdve több tényező is
egy fordított irányú migrációhoz vezetett,
Kelet-Európából a nyugati kereskedelmi
központok felé. Az ezt követő időszakot a
fokozatos emancipáció, de az antiszemita
erőszak növekedése is jellemezte. 1933ban Európa zsidó népessége meghaladta a kilencmilliót.
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A holokauszt, amelynek során a náci
rezsim, valamint szövetségesei és kollaboránsai szisztematikus, államilag támogatott módon üldözték és gyilkolták a
zsidókat, hatmillió ember halálát okozta.
A világ zsidó népessége máig nem heverte ki teljesen a holokausztot, a zsidók
a világ népességének mindössze 0,2%át teszik ki.
A holokauszt az európai zsidóság demográfiai súlypontját áttolta Oroszországba.
A Szovjetunió megszűnése a zsidó közösségek újjáéledéséhez vezetett Ausztriában, Németországban és más országokban. Európa jelenlegi zsidó lakosságát
most körülbelül 2,4 millió főre becsülik
(az európai lakosság 0,3%-a).
Ma az európai zsidók mindennapi élete
közösségenként változik. Minden közösségnek lehetnek saját központjai, iskolái,
ifjúsági mozgalmai, társadalmi szervezetei és egyéb intézményei, amelyek alapvető fontosságúak a normális fennmaradáshoz.
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ZSINAGÓGA
A vallásos zsidó férfiak (13 éves koruk felett) általában naponta háromszor
imádkoznak – reggel, délután és este. A zsidó naptárban vannak olyan
különleges időpontok, amikor további imákat mondanak.
Habár a zsinagógák minden zsidó előtt nyitva állnak, még mindig létezik
gyakorlati elkülönítés a kulturális hagyományok (askenázi vagy szefárd) és a
felekezetek (ortodox, konzervatív, reform, liberális stb.) szerint. A „zsinagóga” szó etimológiailag „a gyülekezés házát” jelent.
Egy másik név, amelyet főként az askenázi zsidók használnak, a súl, ami a
zsinagóga jiddisül. A nők mentesülnek a zsinagógában való imádkozás alól,
de sokan közülük elmennek a zsinagógába sábátkor vagy ünnepnapokon.
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Az ortodox zsinagógában a férfiak és a nők ülőhelyei elkülönülnek egymástól.
Egyes zsinagógákban van egy külön rész az erkélyen a nők számára. A zsinagógában a nők eltakarják a hajukat, a férfiak pedig kendőt (más néven
“tallit”) és filaktériumot (más néven “tefillin”, ez két kis fekete bőrdoboz,
amelyekben pergamentekercsek vannak a Tóra verseivel) viselnek, és eltakarják a fejüket.
Esetenként a zsinagógát közösségi központként is használják, és olyan kiegészítő létesítményeknek is helyet ad, mint például ebédlő, kóser konyha,
vallási iskola, könyvtár, napközi otthon és egy kisebb kápolna a napi istentiszteletekhez.
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FŐ ÜNNEPEK

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

SÁ B ÁT
A sábát a pihenés és az imádság napja a héten, amely pénteken napnyugtakor kezdődik és körülbelül 25 órán át tart, ameddig szombaton három csillag meg nem jelenik az égen. A sábát betartása a zsidó vallás egyik legfontosabb parancsolata, és
fő elve a munkától való tartózkodás. A vallásos zsidók tartózkodnak a munkától, az
írástól, a tűzgyújtástól, az elektronikus eszközök használatától, a pénz kezelésétől, a
vezetéstől, a főzéstől és még sok más tevékenységtől. A sábátot szigorúan betartó
vallásos zsidók a fent leírt tiltott tevékenységek közül egyiket sem végzik, kivéve, ha
az életveszély miatt szükséges.
Sábátkor több zsidó megy el a zsinagógába, és néhányan közülük gyalog teszik meg
az utat.

RÓ S H A-SÁ N A ( Z SID Ó ÚJÉ V )
A Rós Ha-sána a zsidó vallás szerint az új év kezdetét jelzi, és a világ teremtésének
hagyományos évfordulója. Etimológiailag a „rós” héberül a „fej”, a „ha” jelentése „az”,
a „sána” pedig „év”.
Mivel a zsidó naptár a holdcikluson alapszik, Rós Ha-sána szeptember eleje és október
eleje közé eshet. Napnyugtával kezdődik és két napig tart. A Rós Ha-sánát megelőző
napokat hagyományosan a bűnbánatnak szentelik. Emellett a hívők a zsinagógákba
is elmennek, amelyeknek ilyenkor nagyobb a forgalma.

JO M K IP P U R ( E N GE SZ TE L É S N A PJA )
A Jom Kippurt a zsidó naptár legszentebb napjának, a „sábátok sábátjának” tekintik.
A Rós Ha-sánával kezdődő időszak végét jelzi, és a judaizmusban hosszúnap néven is
ismert. Ez a nap az engesztelésről és a bűnbánatról szól, és hagyományosan 25 órás
böjt kíséri. Etimológiailag a „jom” a héber „nap” szó, a kippur szó gyökere pedig azt
jelenti, hogy „engesztelni”.
A Jom Kippur imaszertartás egyedülálló módon öt imaszertartásból áll. Sok vallásos
zsidó a Jom Kipur nagy részét a zsinagógában tölti, mások pedig a nap folyamán
többször is elsétálnak a zsinagógába, majd haza. Sok szekuláris zsidó számára a Jom
Kipur az egyetlen olyan alkalom az évben, amikor elmennek a zsinagógába.
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H A N U K A ( A F É NYEK ÜNNEPE)
A hanuka egy nyolcnapos ünnep, amely a Gergely-naptár szerint november vége és
december vége között lehet. A Makkabeusoknak a Szeleukida Birodalom elleni nagy
lázadás során aratott győzelmét, valamint a jeruzsálemi templom újraavatását és a
Menóra meggyújtását ünnepli.

ÜNNEPNAP

2021

2022

2023

2024

2025

Tu Bisvát

jan. 28.

jan. 17.

febr. 6

jan. 25.

Hanuka idején a kilencágú kandeláberen, az úgynevezett menórán kell meggyújtani
a gyertyákat. Minden este hozzá kell adni egy újabb gyertyát, ameddig az összes
gyertya lángra nem lobban.

Purim

febr. 25-26.

márc. 16-17.

márc. 6-7.

márc. 23-24. márc. 13-14.

Ezen az ünnepen a nyilvános menóragyújtásokra is sor kerül nyilvános helyeken.

Pészah

ápr. 15-23

ápr. 5-13.

ápr. 22-30.

ápr. 12-20.

P UR I M

Sávuót

máj. 16-18.

jún. 4-6.

máj. 25-27.

jún. 11-13.

jún. 1-3.

Tisá Beáv

júl. 17-18.

aug. 6-7.

júl. 26-27.

aug. 12-13.

aug. 8-9.

Rós Ha-sána

szept. 6-8.

szept. 15-17.

okt. 2-4.

Jom Kippur

szept. 15-16.

A Purim azt ünnepli, hogy a zsidó nép megmenekült a Kr. e. 4. században a Perzsa Birodalomban. A Purimot a zsidók úgy ünneplik, hogy étel- és italajándékokat
adnak egymásnak, adományokat adnak a szegényeknek, jelmezekbe és maszkokba öltöznek, összeülnek az ünnepi asztal körül, és nyilvánosan felolvassák Eszter
tekercsét, általában a zsinagógákban. Ezen az ünnepen főként a zsidó iskolák és
közösségi terek környékén láthatunk álruhába öltözött embereket, főleg gyerekeket.

P ÉS Z A H ( Z S I DÓ HÚSV ÉT)
A pészah a három zarándokünnep egyike. Márciusra vagy áprilisra esik és nyolc napig
tart. Míg napjainkban a pészah a zsidó népnek a régi egyiptomi rabszolgaságból való
kivonulására emlékezik, a múltban, a Templom fennállása idején ez egy mezőgazdasági és évszakra jellemző ünnep volt. A pészahhoz leggyakrabban kapcsolt szimbólum a macesz, egy kovásztalan lapos kenyér, amelyet kizárólag lisztből és vízből
készítenek, és a pészah idején hagyományosan nem engedélyezett kovászos termékeket helyettesíti.
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Szukkót

Szimchát Tórá

Hanuka

márc. 27. –
ápr. 4.

szept. 2028.
szept. 29.
nov. 28. –
dec. 6.

szept.
25-27.
okt. 4-5.

okt. 9-17.

szept.
24-25.
szept. 29. –
okt. 7.

okt. 18.

okt. 8.

dec. 18-26.

dec. 7-15.

jan. 10.

szept.
22-24.

okt. 11-12.

okt. 1-2.

okt. 16-24.

okt. 6-13.

okt. 25.

okt. 15.

dec. 25. –
jan. 2.

dec. 14-22.
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A bűnüldöző hatóságoknak számos gyakorlati biztonsági szempontot kell ismerniük
ahhoz, hogy biztosítani tudják a zsidó közösségek jobb védelmét és javítani tudják a
velük való együttműködést.

K A P C SO L ATTA RTÁS A KÖZÖ SSÉ GGE L
Létre kell hozni egy kapcsolattartó pontot a helyi zsidó közösséggel. Amennyiben
ilyen összekötő még nem létezik, és nem biztos benne, hogy ki a megfelelő személy a
közösségben, kérjük, küldjön egy e-mailt a SACC-by EJC címére (sacc@sacc-ejc.org),
és a megfelelő személyhez fogják irányítani.

SZ E M É LY E K KÖZÖTTI V ISE L K E D É S
•

Az ortodox zsidók nem ráznak kezet ellenkező nemű személyekkel.

•

A zsinagógába való belépéskor minden férfinak be kell fednie a fejét
sábeszdeklivel.

É TK E Z É SI TÖ RV É N Y E K
•

Zsinagógába, zsidó iskolába vagy egy ortodox család házába csak kóser
étel kerülhet.

•

Csak kóser ételt szabad kínálni, ha vallásos zsidót hívnak meg egy
találkozóra.

•

Előre csomagolt kóser ételek rendelkezésre állhatnak, ha egy fogvatartott
vagy rab ezt kéri.

•

Az élelmiszer felkínálásakor a csomagolást nem szabad eltávolítani.

SÁ B ÁT É S Z SID Ó Ü N N E P E K
•

A sábát istentiszteletein és a zsidó ünnepeken többen mennek el a
zsinagógába.

•

Sokan közülük a zsinagóga környékén sétálnak, a férfiak pedig kipát
(sábeszdeklit) viselhetnek.
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•

Sok olyan zsidó van, aki egész évben nem jár istentiszteletre, a nagy
ünnepeken vagy fesztiválokon viszont elmegy a zsinagógába. Ezen
alkalmakkor a zsinagógák megtelnek, és a környező utcákon gyakran nagy
lehet forgalom.

•

Az ortodox zsidók csak a sábát vagy a zsidó ünnepek után tesznek
bejelentést vagy feljelentést. Ezeket a korlátozásokat az „életveszélyes”
helyzetek feloldják.

•

Az ortodox zsidók sábátkor nem használnak áramot vagy más olyan
eszközt, amellyel bármiféle munkát kell végezni. Például nem kapcsolják
fel a villanyt, nem nyitnak ki elektromos ajtót, nem használnak telefont
vagy számítógépet, nem vezetnek autót stb. Azonban előfordulhat,
hogy közvetlenül a sábát vagy a zsidó ünnepek előtt autóval elmennek
a zsinagógába, ami közlekedési és parkolási problémákat okozhat a
zsinagóga környékén.

•

Azok a zsidók, akik nem tartják szigorúan a sábátot vagy a zsidó ünnepeket,
készek lehetnek bejelentést tenni, ha incidens történik, aláírják a nevüket
vagy használják a telefonjukat stb.

•

Szukkótkor sok zsidó pálmalevelekkel teli nagy dobozokkal megy el a
zsinagógába és onnan haza. A zsinagóga területén ilyenkor van egy szukka
– ez egy kunyhó, a zsidóknak az egyhetes fesztivál alatt ebben kell lakniuk.
Sok zsidó épít ilyen kunyhót a kertjében vagy közösségi területeken, és a
hét során itt fogyasztja el az ételeit, vagy akár ott is alszik.

•

Hanuka idején a zsidók általában egy menórát állítanak ki az utcai ablakba.
Ezen az ünnepen nyilvános gyertyagyújtási ünnepségeket szervezhetnek,
ami sok embert és még több figyelmet vonzhat.

•

Jom Kippurkor a zsinagógák tele vannak, és sokkal több hívőt fogadnak,
mint az év bármely más napján. Ennek következtében a zsinagóga körüli
utcák tele lesznek hívőkkel. Az istentisztelet végén ajánlott, hogy a hívők
ne egyszerre távozzanak, mert így könnyű célpontokká válhatnak.
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A Z A N T I S Z E M I TI ZMUS OPER ATÍ V D E FIN ÍCIÓJA

•

A zsidóság önrendelkezési jogának megtagadása, például azon az alapon,
hogy az Izraeli Állam létezése a rasszizmus kifejeződése.

2016. május 26-án a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség elfogadta az antiszemitizmus operatív definícióját, amely így hangzik:

•

Kettős mérce alkalmazása azt követelve, hogy Izrael más demokratikus
nemzetektől nem elvárt vagy kért magatartást tanúsítson.

„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük
szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az antiszemitizmus verbális és fizikai megnyilvánulásai zsidó vagy nem zsidó
személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi
intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

•

A klasszikus antiszemitizmushoz (pl. a zsidók Jézus gyilkosai vagy a
vérvádak) kapcsolódó szimbólumok és képek használata Izrael vagy az
izraeli nép jellemzésére.

•

Izrael kortárs politikájának a nácik politikájához hasonlítása.

•

A zsidókat az Izraeli Állam cselekedeteiért kollektíven felelőssé tenni.

A definícióhoz 11 szemléltető példát csatoltak, amelyek útmutatást nyújtanak az antiszemita események azonosításához:
•

•

Radikális ideológia vagy szélsőséges vallási nézet nevében a zsidók
megölésére vagy bántalmazására való felhívás, az ezekben való segédkezés
vagy ezek megindokolása.
A zsidókról vagy a zsidóság hatalmáról valótlan, lealacsonyító, démonizáló
vagy sztereotípiákon alapuló kijelentések tétele, ide tartozik például
különösen, de nem kizárólag a zsidó világ-összeesküvés elmélet vagy az a
mítosz, hogy a zsidók uralják a médiát, a gazdaságot, a kormányzati vagy
egyéb társadalmi intézményeket.

•

A zsidókat mint népet azzal vádolni, hogy ők a felelősek egyetlen zsidó
személy vagy csoport által elkövetett valós vagy képzelt törvénysértésért
vagy akár nem zsidók által elkövetett cselekményekért is.

•

A nemzetiszocialista Németország, támogatói és tettestársai által a II.
világháború (holokauszt) során a zsidók ellen elkövetett népirtás tényének,
nagyságának, mechanizmusainak (pl. a gázkamarák) és szándékosságának
tagadása.

•

A zsidóság mint nép vagy Izrael mint állam azzal való vádolása, hogy
kitalálta vagy felnagyítja a holokausztot.

•

A zsidó állampolgárok azzal való megvádolása, hogy saját országuk
érdekeit háttérbe szorítva Izraellel, illetve a zsidók állítólagos prioritásaival
világszerte lojálisabbak.
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Az antiszemita cselekmények akkor minősülnek bűncselekménynek, ha azokat a törvény ekként határozza meg (például egyes országokban a holokauszttagadás vagy
antiszemita anyagok terjesztése).
A bűncselekmények akkor minősülnek antiszemitának, ha a támadások célpontjai –
akár emberek, akár vagyontárgyak – (például épületek, iskolák, kegyhelyek és temetők) azért kerülnek kiválasztásra, mert zsidók vagy zsidónak hiszik őket, illetve
zsidókhoz kötődnek.
Antiszemita hátrányos megkülönböztetésnek minősül az, ha a mások számára elérhető lehetőségeket és szolgáltatásokat megtagadják a zsidóktól, ami számos országban törvénytelen.
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•

2018. március 23., Párizs, Franciaország:
Két férfi bement a 85 éves holokauszt-túlélő Mireille Knoll
lakásába, és többször megszúrták, majd felgyújtották az asszonyt.
Az egyik elkövető állítólag azt mondta: „Zsidó, biztos van pénze.”

•

2019. október 9., Halle, Németország:
Egy szélsőjobboldali szélsőséges megpróbált bejutni egy
zsinagógába a németországi Halléban Jom Kippurkor, a
zsidó naptár legszentebb napján. A támadó többször rálőtt
a zsinagóga ajtajára, de nem sikerült betörnie. Ezt követően
lelőtt egy járókelőt és egy közeli kebabos egyik vendégét.

•

2020. december 25., Rajec, Szlovákia:
Rajec város zsidó temetőjében ismeretlen vandálok 22 sírkövet rongáltak
meg, egy héttel azután, hogy Namestovo városában 60 sírkövet találtak
hasonló módon megrongálva.

•

2020. január 3., Rodosz, Görögország:
A Rodos FC ultrákból álló „Kakia Skala” szurkolói csapatának tagjai egy
olyan transzparenst tettek ki, amelyen ez állt: „Juden Raus”.

•

2020. február 14., Csehország:
Csehországban több internetes könyvesbolt is árulta Ernst Hiemer,
a Harmadik Birodalom „Der Stürmer” nevű náci kampánylapjának
főszerkesztője „A varangy” című antiszemita gyermekkönyvét.

•

2020. február 23., Campo de Criptana, Spanyolország:
Egy spanyolországi karneváli felvonulás résztvevői nácinak és zsidó
koncentrációs táborok foglyainak öltöztek, miközben egy krematóriumot
idéző kocsi mellett táncoltak.

•

2020. február 28., Vilnius, Litvánia:
A Litván Zsidó Hitközség elnökét a parlamentben egy idegen szidalmazni
kezdte: „Állítsátok meg Litvánia bemocskolását! Zsidó vagy, itt nincs
helyed!”

•

2020. szeptember 29., Dánia/Izland/Norvégia/Svédország:
A neonáci Északi Ellenállási Mozgalom a régió csaknem 20 városában
indított antiszemita támadást zsidók ellen a Jom Kipur - a héber naptár
legszentebb napja - előtti héten.

•

2021. március 29., Bukarest, Románia:
A zsidó húsvét ünnepének kezdetén Maia Morgenstern díjnyertes film- és
színházi sztár és gyermekei halálos fenyegetéseket kaptak.

- 73 -

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

BEJELENTETT ANTISZEMITA INCIDENSEK AZ EU TAGÁLLAMAIBAN

Regisztrált adatok
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Szélsőjobboldaliak által elkövetett antiszemita
törvénysértések

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Holokauszttagadás és revizionizmus

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Antiszemita bűncselekmények miatti ítéletek

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Antiszemita incidensek

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Antiszemita indíttatású bűncselekmények

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Antiszemita alapú politikai indíttatású
bűncselekmények

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Szélsőségesek által elkövetett zsidókra irányuló bűncselekmények

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Antiszemita bűncselekmények

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Antiszemita indíttatású események

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Antiszemita incidensek

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Antiszemita bűncselekmények

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Antiszemita cselekedetek és fenyegetések

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Antiszemita indíttatású bűncselekmények

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Antiszemita incidensek

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Antiszemita bűncselekmény

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Antiszemita incidensek

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Antiszemita incidensek

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Antiszemita incidensek

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Antiszemita incidensek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Antiszemita incidensek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Diszkriminatív antiszemita
bűncselekmények

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Antiszemita incidensek

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Antiszemitizmussal kapcsolatos események

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Antiszemita incidensek

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Antiszemita indíttatású bűncselekmények

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Antiszemita incidensek

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Antiszemita indíttatású bűncselekményért
elítélt személyek

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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ERŐSZAKOS ANTISZEMITA INCIDENSEK ORSZÁGONKÉNT 2009–2017

Franciaország

Németország

Oroszország

Egyesült Királyság

Olaszország

Forrás: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry

FRA FELMÉRÉS A ZSIDÓK ELLEN AZ EU-BAN ELKÖVETETT DISZKRIMINÁCIÓRÓL
ÉS GYŰLÖLETBŰNCSELEKMÉNYEKRŐL 2018-BAN ZSIDÓ EMBEREK ANTISZEMITIZMUSSAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAI ÉS ÉSZLELÉSEI
66%

Az antiszemitizmus a legsürgetőbb
probléma az országban

85%
76%

Az antiszemitizmus nőtt az
elmúlt öt évben
A kivándorlást is mérlegeli, mint
lehetőséget, mert érzi jól
magát zsidóként
Kerüli a zsidó események vagy
helyek látogatását, mert nem
érzi jól magát zsidóként

Forrás: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
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29%

23%

89%

38%

34%

2013

2018
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A SASCE egy többrétegű, az Európai Bizottság által finanszírozott projekt,
amelynek célja a biztonság növelése az istentiszteletek helyein és azok környékén, valamint a keresztény, buddhista, muszlim és zsidó közösségeken
belül és e közösségek között. A Bizottság által a közterületek védelmére
ajánlott bevált gyakorlatok alapján és azokat továbbfejlesztve, ugyanakkor
a jól szervezett közösségek és biztonsági csoportok tudására és szakértelmére is támaszkodik.

A projekt célja továbbá a civil társadalom és a nemzeti hatóságok közötti bizalom és
együttműködés kiépítése, elősegítve a közösség vezetősége és az állami bűnüldöző
szervek közötti hivatalos kommunikációs csatornák működését.
Reméljük, hogy ez egy olyan hosszú távú biztonsági együttműködés kezdete lesz a
vallások között, amely nagyon pozitív hatással lesz közösségeinkre az EU tagállamaiban és azon túl is.

A négy partnerszervezet a közösségi vezetők, a közösségi tagok és az
alkalmazottak számára kínál tartalmat (alapvető biztonsági eszközök, biztonságtudatosság, válságkezelés). Ezt követően koordinátorok hálózatát
hozza létre e tartalom felhasználására, majd képzéseken, a közösségekben
és a közösségek közelében tartott tájékoztatókon, valamint szélesebb körű
kommunikációs kampányokon keresztül terjeszti azt Európa-szerte.
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CE C

FA ITH M ATTE RS

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) egy olyan közösség, amely 114
ortodox, protestáns és anglikán egyházat tömörít Európa-szerte párbeszéd,
érdekérvényesítés és közös fellépés céljából.

A Faith Matters Ireland (FMI) egy olyan civilszervezet, amelynek célja az emberi jogok érvényesítése a pluralizmus, a kohézió és az integráció előmozdítása és védelme
révén, valamint azoknak a támogatása és képviselete, akiknek emberi jogait szélsőségességből, gyűlöletből vagy másból fakadóan megsértik vagy veszélyeztetik.

Együtt erősítjük közös tanúságtételünket, szolgáljuk Európát és a világot,
előmozdítjuk a békét, és dolgozunk az egyház egységéért. Víziónk: „Együtt
a reményben és a tanúságtételben”.
A nemzeti egyháztanácsok hálózata összeköt bennünket a nemzeti és
regionális ügyekkel, a partnerségi szervezetek pedig számos területen
fejlesztik szakértelmünket, többek között a diakónia, a migráció és a menekültkérdések, valamint a nők és a fiatalok egyházakban betöltött szerepének témakörében.
A CEC 1959-ben béketeremtő céllal jött létre, hidakat építettünk Kelet és
Nyugat között a hidegháború idején. Ez az eredeti küldetésünk visz minket
tovább ma is, továbbra is egy humánus, szociális és fenntartható, önmagával és szomszédaival békében élő Európáért dolgozunk.

CA D
Az Európai Buddhista Unió (EBU) a buddhista szervezetek és az európai
nemzeti buddhista szövetségek 1975-ben alapított nemzetközi szövetsége.
A buddhizmus jelenléte valamennyi európai országban jelentősen nőtt az
elmúlt 50 évben, így a buddhisták száma több millióra tehető, nemcsak a
hagyományos buddhista országokból származók jelenléte miatt, hanem
főként azért, mert egyre több európai ember fogadta el a buddhizmust
életfilozófiájaként, mert inspirációt nyertek a bölcsesség, az önzetlenség, a
nyitottság, a szerető kedvesség és a minden élőlény iránti határtalan együttérzés üzenetéből.
A buddhistákat az Európai Unió tagállamaiban és az Európa Tanács tagállamaiban képviselő testületként az EBU a 17. cikk értelmében aktívan részt
vesz a párbeszédben az uniós intézményekkel és más vallási csoportokkal.
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Az FMI helyi közösségi oktatási programokon keresztül igyekszik erősíteni és támogatni a társadalmi kohéziót, miközben a szélsőségesség és a gyűlölet-bűncselekmények
ellen is fellép. Az FMI aktívan dolgozik a közösségi vezetői programokon is, amelyek
online és offline workshopokon keresztül segítik a jövő társadalmi vállalkozóinak és
közösségi aktivistáinak fejlődését.
Az FMI emellett kutatási jelentései helyi, regionális és kormányzati szinten a szociálpolitikára is befolyást gyakorol. Az FMI az online kampányok, a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos projektek kidolgozása, a védelmi projekteken és az online
biztonságon való munka területén is megfelelő szakértelemmel bír.

SAC C BY E JC
A Biztonsági és Válságközpontot (SACC by EJC) 2012-ben hozta létre Dr. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus elnöke. A SACC by EJC elsődleges küldetése az
európai zsidó közösségek biztonságának védelme.
A válsághelyzetek megzavarhatják a normál működést, árthatnak a hírnévnek, és további fenyegetéseknek tehetik ki a közösségeket. Minél felkészültebb egy közösség
a váratlan helyzetek kezelésére, annál kevésbé valószínű, hogy széles körű válság
áldozatává válik. Nem az a kérdés, hogy lesz-e válsághelyzet, hanem az, hogy mikor.
A SACC by EJC magasan képzett szakemberekből álló csapata segíthet a közösségeknek felkészülni és reagálni ezekre a megzavaró eseményekre, és végül növelni azt a képességüket, hogy megerősödve kerüljenek ki ezekből. A SACC by EJC
Európa-szerte képzéseket, szemináriumokat és konferenciákat szervez és tart a zsidó
közösségek felkészültségi szintjének javítása és a helyi és uniós hatóságokkal való
kapcsolatok erősítése érdekében.
Az SACC by EJC munkája a kritikus problémák széles körét felöleli, ilyenek például:
válságkezelés, oktatás, antiszemitizmus, nemzetközi és belföldi terrorizmus. Független, minőségi kutatásokat készít, ezek segítségével hatékony felkészítést tud biztosítani a közösségi vezetők, a politikai döntéshozók, az európai intézmények, a bűnüldöző szervek és az egyetemi oktatók számára. A SACC by EJC külső partnerekkel és
szervezetekkel együttműködve számos kiadványt és multimédiás projektet készített,
amelyek a www.sacc-ejc.org oldalon találhatók meg.
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BŰNÜLDÖZÉSHEZ

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az
Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az
Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.
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