PERCEPTIES EN BELEVINGEN VAN ANTISEMITISME
DOOR JODEN IN EEN AANTAL EU-LIDSTATEN
VAAK GESTELDE VRAGEN
Wie is de opdrachtgever van het onderzoek, en waarom?
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (FRA) dat in Wenen, Oostenrijk, gevestigd is. Het doel van het FRA is om op basis
van getuigenissen advies te geven aan de EU-instellingen en de lidstaten over kwesties die
verband houden met grondrechten. Een belangrijke manier om getuigenissen te verzamelen, is
door mensen in Europa door middel van surveyonderzoek te vragen naar hun ervaringen en
percepties over de wijze waarop mensenrechten worden gevrijwaard in het dagelijkse leven.
Dit specifieke onderzoek betreft de fundamentele rechten van de Joodse gemeenschap. De
resultaten zullen worden gebruikt om belangrijke gegevens te verstrekken aan de Europese Unie
en de nationale beleidsmakers, maar ook aan organisaties die actief zijn binnen het Joodse en
het bredere maatschappelijke middenveld. Op deze manier zal het onderzoek ertoe bijdragen
dat de rechten van Joodse mensen worden gerespecteerd en beschermd doorheen de EU.
Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Jewish Policy Research (JPR)
http://www.jpr.org.uk en Ipsos. JPR is een onafhankelijk onderzoeksinstituut gevestigd in het
Verenigd Koninkrijk dat zich specialiseert in hedendaagse Joodse zaken. Het levert
onderzoeksgegevens aan een breed scala van instellingen, zowel binnen en buiten de Joodse
gemeenschap. Het academische team voor dit project bestaat uit Professor Eliezer Ben-Rafael
(Tel Aviv University, Israël), Professor Michal Bilewicz (University of Warsaw, Polen), Professor
Chantal Bordes-Benayoun (Centre National de la Recherche Scientifique, Frankrijk), Dr. Jonathan
Boyd (Institute for Jewish Policy Research, VK), Professor Sergio DellaPergola (Hebrew University
of Jerusalem, Israël), Professor Lars Dencik (Roskilde University, Denemarken), Dr. Olaf Glöckner
(Moses Mendelssohn Zentrum, Duitsland), Dr. Erich Griessler (Institut für Höhere Studien,
Oostenrijk), Professor András Kovács (Central European University, Hongarije), Dr. Hannah van
Solinge (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Dr. Daniel Staetsky (Institute for
Jewish Policy Research, VK), Dr. Mark Tolts (Hebrew University of Jerusalem, Israël) en Dr.
Martina Weisz (Hebrew University of Jerusalem, Israël). Ipsos is een toonaangevend wereldwijd
onderzoeksbureau dat sociologisch onderzoek uitvoert voor overheden, politie,
onderwijsinstellingen, administraties, agentschappen en de tertiaire sector.
Waarom is er behoefte aan een enquête over antisemitisme?
Antisemitisme is vandaag nog steeds een probleem, niet alleen voor Joden, maar voor iedereen
die betrokken is bij het bestrijden van haat en discriminatie. De manier waarop antisemitisme
zich manifesteert is afhankelijk van tijd en plaats. Het beïnvloedt verschillende Joden op
verschillende manieren en in verschillende mate. Om dit te begrijpen, peilt dit onderzoek
rechtstreeks bij de Joden doorheen Europa, ongeacht of zij antisemitisme als een groot
probleem beschouwen, of persoonlijk getuige zijn geweest van een antisemitisch incident of dit

zelf hebben ervaren. Op deze manier wil het onderzoeksteam een gedetailleerd en verfijnd
portret van het hedendaagse antisemitisme in Europa opstellen, zoals het wordt waargenomen
en ervaren door de Europese Joden.
Wat levert het onderzoek op?
Dit is de tweede keer dat dit onderzoek plaatsvindt. De eerste keer was in 2012. De uitkomsten
van het vorige onderzoek hebben een belangrijke rol gespeeld bij het besluit van de Europese
Commissie om een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan te stellen. Ook is een
resolutie aangenomen die nationale overheden adviseert om de definitie van antisemitisme van
de International Holocaust Remembrance Alliance over te nemen. De resultaten zijn ook
gebruikt om Europese, nationale en lokale politici en beleidsmakers voor te lichten over
antisemitisme. Onze verwachting is dat dit onderzoek net zo veel, of zelfs meer impact zal
hebben.
Wie komt in aanmerking om deel te nemen?
Er zijn drie criteria. Ten eerste moet u zichzelf als Jood beschouwen, ongeacht of dat op grond is
van godsdienst, cultuur, opvoeding, etniciteit, afkomst of op gelijk welke andere basis. Ten
tweede, moet u 16 jaar of ouder zijn op de datum waarop u de enquête invult. Ten derde moet
u momenteel wonen in een van de dertien EU-lidstaten die deelnemen aan het onderzoek:
België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk,
Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Als u niet voldoet aan deze drie criteria, dan kan
u niet deelnemen. Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt en u dit wilt controleren, stuur
dan een e-mail naar Jean-Michel Lebrun (jean-michel.lebrun@ipsos.com, +3226424910).

Wanneer worden de resultaten gepubliceerd, en hoe worden ze gebruikt?
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) zal de resultaten publiceren in
2018. Dat gebeurt via diverse kanalen, met zowel papieren publicaties als online middelen. Alle
publicaties zullen beschikbaar zijn op de website van het FRA – www.fra.europa.eu. De
resultaten worden ook meegedeeld aan alle betrokken partijen, waaronder de Europese
instellingen, de lidstaten en de middenveldorganisaties.
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn persoonlijke gegevens en mijn antwoorden op de
enquête vertrouwelijk zullen blijven?
Ipsos, een gespecialiseerd onderzoeksbureau, beheert de enquête . Ipsos is ook lid van de
Market Research Society. Als zodanig houden wij ons aan de Market Research Society Code of
Conduct en de bijbehorende voorschriften en richtlijnen.
Uw antwoorden in het kader van dit onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor deze
bevraging. Uw deelname aan dit onderzoek, samen met uw individuele antwoorden op de
vragen, worden vertrouwelijk behandeld. Het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA)
zorgt ervoor dat de EG-verordening nr. 45/2001 betreffende de bescherming van

persoonsgegevens wordt nageleefd. Hier vindt u meer details in de informatienota van het FRA
over de bescherming van persoonsgegevens.
De resultaten van deze bevraging blijven anoniem. We kunnen u verzekeren dat u NIET kan
worden herkend in de gepubliceerde resultaten.
De verstrekte informatie zal in geen geval worden gebruikt voor marketingdoeleinden en ook
niet aan derden worden doorgegeven of verkocht.
Hoe zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden gehouden?
Ipsos neemt zijn verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens te beveiligen zeer ernstig.
We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies,
diefstal of misbruik, met onder meer passende fysieke beveiligingsmaatregelen van onze
kantoren, een gecontroleerde toegang tot computersystemen, en het gebruik van veilige,
versleutelde internetverbindingen bij het verzamelen van persoonlijke informatie.
In het kader van onze inzet voor de veiligheid van uw gegevens, ondergaat Ipsos regelmatig
interne en externe audits over de informatiebeveiliging. Ipsos is geregistreerd bij de
Internationale Standaard voor Informatiebeveiliging, ISO 27001:2005.
Cookies:
Deze online enquête verzamelt gegevens door het gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine
bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze bestanden worden zo weinig mogelijk
gebruikt en dienen enkel voor kwaliteitscontrole en validatie. U kunt 'cookies' van uw computer
verwijderen of hun gebruik voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen.
Ipsos registreert tevens automatisch informatie over uw besturingssysteem, uw
scherminstellingen en uw type browser zodat de vragenlijst wordt getoond in een vorm die
geschikt is voor de software van uw computer. Ipsos verzamelt geen andere gegevens van uw
computer.
Kan ik andere mensen uitnodigen voor deelname aan de studie?
We bedanken u alvast voor uw eigen deelname aan het onderzoek. Daarnaast is het inderdaad
mogelijk om de e-mail die u hebt ontvangen door te sturen naar Joodse vrienden, familieleden
en collega’s en hen aan te moedigen om ook deel te nemen. Bent u betrokken bij een Joodse
organisatie of groep en is het mogelijk om dit onderzoek bekend te maken bij de leden, dan
zouden we uw hulp zeker waarderen. U kunt gewoon de e-mail doorsturen. Let wel, om te
kunnen deelnemen, moet men Joods en minstens 16 jaar oud zijn, en wonen in een van de
dertien deelnemende landen: België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië,
Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

