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EU-anti-racismeorgaan wijst beschuldiging over het “achterhouden” van 
een antisemitismerapport van de hand - 

Publicatie rapport begin 2004 

 
Het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat 
(EUMC) wijst de beschuldigingen in de artikelen in de Financial Times van 
22/23 november en 24 november van de hand over het achterhouden van een 
rapport over antisemitisme in Europa, omdat uit het onderzoek zou blijken dat 
moslims en pro-Palestijnse groepen achter veel incidenten zitten. Het EUMC 
gaat momenteel door met zijn onderzoek naar antisemitisme en zal de resultaten 
begin volgend jaar publiceren. 
 
Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van het EUMC, Bob Purkiss, is 
het EUMC een onafhankelijk orgaan dat het allergrootste belang hecht aan de 
kwaliteit, integriteit en geloofwaardigheid van zijn onderzoek. In dit geval was 
de raad van bestuur die is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het 
gebied van racisme en vreemdelingenhaat, van mening dat het werk van de 
contractanten kwalitatief slecht was en dat empirische bewijzen ontbraken. Het 
is uitermate spijtig dat een gezamenlijk besluit van de raad van bestuur, slechts 
gebaseerd op de ontoereikende kwaliteit van de werkzaamheden door het 
Berlijnse onderzoekscentrum naar antisemitisme is gebruikt om het belangrijke 
werk van het EUMC in de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en 
antisemitisme in Europa in diskrediet te brengen. Het EUMC blijft honderd 
procent gebonden aan zijn lopende onderzoekswerkzaamheden naar 
antisemitisme en alle vormen van racisme en onverdraagzaamheid. Daarom zet 
het EUMC het werk inzake antisemitisme voort en is van plan de uitkomsten van 
het onderzoek begin volgend jaar te publiceren. 
 
De heer Purkiss verklaarde verder dat het Onderzoekscentrum uit Berlijn enige 
aspecten van zijn onderzoek aan vertegenwoordigers van Joodse organisaties 
had gepresenteerd tijdens een EU-rondetafel over antisemitisme in december 
2002, waar geen eenstemmigheid bestond over de definitie van antisemitisme. 
 
Wat betreft het vaststellen van de identiteit van de daders van antisemitische 
handelingen verklaarde Beate Winkler, de directeur, dat “het EUMC geen 
problemen heeft deze informatie bekend te maken indien het verzoek voldoende 
onderbouwd is. Het EUMC heeft evenzeer niet het recht gehele gemeenschappen 
te stigmatiseren op basis van racistische handelingen van individuen. Onjuiste 
informatie toont des te meer aan dat geprobeerd wordt het EUMC in diskrediet 
te brengen. Ik heb deze kwestie in toespraken en interviews aan de orde gesteld. 
Misleidende informatie in de pers kan het gevoel van kwetsbaarheid en angst 
binnen de Joodse gemeenschap vergroten alsmede het gevoel dat hun belangen 
genegeerd worden.”  
 
Het EUMC-rapport over antisemitisme dat in het eerste kwartaal van 2004 
gepubliceerd wordt zal gebaseerd zijn op gegevens en informatie die door het 
netwerk in alle 15 EU-lidstaten in de loop van 2002 en 2003 zijn verzameld. Het 



 

 

BLADZIJDE 2/2 rapport zal tevens gebaseerd zijn op een serie persoonlijke interviews met 
vertegenwoordigers van Joodse gemeenschappen uit heel Europa die momenteel 
wordt afgenomen. Door middel van deze studie wil het EUMC op een 
betekenisvolle manier bijdragen aan het debat over antisemitisme in Europa en 
aanbevelingen doen voor het effectief bestijden van antisemitisme, aldus 
Purkiss. 
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