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ПРЕАМБУЛА
42 національні єврейські громади різних країн Європи, об’єднані
Європейським єврейським конгресом, з великою повагою та
шаною ставляться до поліції та правоохоронних органів, а також
глибоко вдячні за мужність, відданість та наполегливу діяльність,
які останні щодня демонструють, щоб євреї Європи почувалися у
безпеці у своїх будинках, в місцях богослужінь та на вулицях.
Сьогодні єврейські громади стикаються зі значними проблемами
безпеки.
З ростом антисемітського насильства посилення безпеки
єврейських громадян Європи є безпосередньою необхідністю, яка
вимагає підвищеної уваги, належних засобів та своєчасних дій.
Через діяльність Центру безпеки та управління кризовими ситуаціями Європейський
єврейський конгрес прагне підвищити рівень обізнаності щодо безпеки в нашій громаді
та покращити управління кризовими ситуаціями та здатність швидко відновлюватися
після криз. Подібно до того, як життєво важливо формувати структури, що підтримують
безпечне єврейське життя, так само життєво важливо встановлювати зв’язки з нашими
співгромадянами, налагоджувати взаємини та сприяти взаєморозумінню.
Ми віримо, що поширення нашої культури та релігійних традицій за допомогою цього
посібника з іудаїзму сприяє не лише втановленню довіри та доброї обізнаності, а й
допомагає правоохоронним органам та всім відповідним суб’єктам у галузі безпеки краще
зрозуміти наші потреби та ефективніше вирішувати наші проблеми. У той же час ми віримо
у важливість внеску в європейське суспільство, невід’ємною частиною якого ми є. Ми
ділимося своїм досвідом та найкращими практиками з іншими, а також вчимося на досвіді
та ідеях, якими діляться з нами інші.
Давайте працювати разом для створення більш мирної, безпечної та толерантної Європи.

Д-р Моше Кантор,
Президент Європейського Єврейського Конгресу
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Передмова

ПЕРЕДМОВА
Останні кілька років Європа спостерігає нові небезпечні ризики. Відповідальність за безпеку
європейських громадян передусім лежить на владі. Завдяки надзвичайно важливій роботі
правоохоронних органів та прокуратури вдалося запобігти багатьом жорстоким нападам.
Хоча співпраця між цивільним населенням та правоохоронними органами має вирішальне
значення, вона потребує подальшого розвитку. Зокрема, єврейські громади зазнають
додаткового тиску через цілеспрямовані напади та погрози. За допомогою цього посібника
ми прагнемо удосконалити спілкування між правоохоронними органами та єврейськими
громадами.
SACC від EJC та CEPOL об’єднали свій досвід, щоб розробити посібник, що має на меті надати
необхідні знання про традиції, свята та інші культурні аспекти іудаїзму. Ці традиції часто
зобов’язують членів єврейських громад дотримуватися деяких елементів повсякденного
життя.
Ми твердо впевнені, що важливо забезпечити правоохоронців цією інформацією, щоб
останні краще розуміли життя єврейської громади та ефективніше діяли на місцях та
забезпечувати безпеку своїх співвітчизників єврейського походження.
Цей посібник дає відповіді на багато цікавих питань - Чому євреї ходять до синагоги молитися
на Шабат? Що таке Рош Га Шана? Чому на дверях деяких будівель щось закріплено? Що
таке антисемітизм, і як його розпізнавати?
Ми запрошуємо всіх працівників правоохоронних органів ознайомитися з цим посібником,
щоб вдосконалити свої навички та сприяти безпеці нашого європейського суспільства.

Офір Ревах
Генеральний директор Центру Безпеки та
управління кризами при Європейському
єврейському конгресі
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Др. Детлеф Шрьодер
Виконавчий
директор
Агенції
Європейського Союзу з підготовки
працівників правоохоронних органів
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ІУДАЇЗМ
Іудаїзм - це релігія єврейського народу. У світі нараховують
приблизно 14,6 - 17,8 млн. єврейського населення. Іудаїзм є
однією з найдавніших монотеїстичних релігій і вважається
десятою релігією у святі за кількістю вірян.
Тора є основним текстом, який охоплює філософію та
культуру єврейського народу. Тора є частиною «Танах»,
який також відомий як єврейська Біблія, і містить інші
тексти, практики, теологічні позиції та форми організації.
Іудаїзм з’явився на Близькому Сході протягом Бронзового
Віку, і до наших днів у значній мірі впливає на християнство
та іслам.
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Єврейські релігійні конфесії
Протягом часу іудаїзм урізноманітнився численими течіями з різними
поглядами на різні питання та способи життя. Можна виділити такі
основні конфесії: ортодоксальна (Хареді), сучасна ортодоксальна,
консервативна та реформаторська.

Іудаїзм

Ортодокси та сучасні ортодокси
Ортодоксальні євреї вважають Тору
головним джерелом єврейського закону
та етики, такими, як це було вказано
Всевишнім Мойсею на горі Синай, і
достовірно передається з того часу. Вони
дотримуються Галахи (релігійного закону),
що слід інтерпретувати та визначати лише
традиційними методами, дотримуючись
нерозривності та сукупності моделей,
отриманих протягом століть.
Євреї Хареді найсуворіше дотримуються
традицій серед ортодоксальних євреїв,
і їх найлегше ідентифікувати завдяки
особливому традиційному одягу. Вони
прикривають більшу частину тіла, чоловіки
одягають тільки чоловічі костюми, а
жінки - жіночі сукні. Заміжні жінки також
покривають волосся. Чоловіки Хареді
носять під сорочкою ритуальний нижній
одяг з бахромою, що називається Циццит,
і ярмолку (кіппу). Вони, як правило,
відрощують бороди, а деякі з них носяь
чорні капелюхи з кіппою під ними.
Сучасні ортодоксальні євреї менш суворо
дотримуються традицій і, як правило,
одягаються по-сучасному. Вони більше
інтегровані у світську культуру та
суспільство, і їх не можна визначити як
особливу групу, хоча багато чоловіків
носять кіппу як головний убор.
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Консерватори, масортіми та
реформатори
Консервативний або масортійський
іудаїзм розвинувся в першій половині
20 століття в США. Ці течії сприймають
Галаху як обов’язковий закон, але завжди
піддаються значному зовнішньому
впливу.
Консерватори
вважають,
що релігія повинна відновлюватися
відповідно до зміни обставин, і не
обов’язково дотримуватись моделей
минулого.
Реформаторський іудаїзм, також відомий
як ліберальний або прогресивний
іудаїзм, розвинувся в Німеччині в 19301940-ві роки. Такий іудаїзм підкреслює
еволюційний характер віри, перевагу
етичних аспектів над церемоніальними.
Більш ліберальні єврейські деномінації
по-різному трактують закони дотримання
шабату чи кашуту. Крім того, жінки
можуть стати рабинами, а чоловіки та
жінки сидять разом у синагозі.

Світські євреї
Є також багато євреїв, які не належать
до жодної деномінації іудаїзму, і які не
дотримуються жодного з традиційних
законів, але які все ще ідентифікуються як
євреї. Світські євреї можуть святкувати
єврейські свята як культурні урочистості
чи сімейні традиції, вони часто не
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дотримуватимуться шабату і можуть по-світськи відзначати події життєвого циклу, такі як
народження, шлюби та смерті. Вони, швидше за все, не одягатиться по-особливому або не
носять кіппу на голові.

Єврейське культурне різномаїття
На додаток до різних єврейських конфесій, які значною мірою відрізняються одна від одної
за рівнем дотримання, єврейське життя багате і різноманітне, а також існують культурні,
географічні та етнічні відмінності, найбільш загально відомі між євреями-ашкеназами та
євреями-сефардами.
Євреї-ашкенази розвинулись із населення єврейської діаспори з Центральної та Східної
Європи, а згодом і з Західної Європи. Їх традиційною мовою був ідиш. На відміну від них,
євреї-сефарди походять здебільшого з Піренейського півострова, а пізніше оселилися в
Америці, Леванті (Східно-Середземноморський регіон Західної Азії) та в Південно-Східній
та Південній Європі. Дуже незначна частина євреїв і досі розмовляє “ладино”, що є іудеоіспанською мовою.
Незалежно від їхньої культури та приналежності до будь-якої конфесії, багато євреїв
прикріпляють до свого одвірку “Мезузу”. Мезуза - це шматок пергаменту, на якому написані
конкретні єврейські молитовні строфи, що містяться в невеликому декоративному футлярі.
Згідно з релігійним законом, мезузу слід розміщувати праворуч від верхньої сторони
кожної кімнати будинку, де мешкають євреї, і, зазвичай, біля головних дверей будинку.

Іудаїзм

Іудаїзм у Європі
Євреї вперше оселилися в Європі в елліністичний період, безпосередньо перед піднесенням
Римської імперії. Однак значне зростання кількості євреїв у Південній Європі відбулося
після придушення повстання Бар-Кохби (повстання в Іудеї проти Римської імперії у 132–136
рр. Н. Е.), коли тисячі в’язнів було привезено з Ізраїлю до Італії. Звідти євреї подорожували
до інших країн Римської імперії та створювали громади на Балканах, в Іспанії, Франції та
Німеччині.
Переслідування євреїв у Європі посилилося у Високе Середньовіччя в контексті
християнських хрестових походів, що призвело до того, що багато єврейських громад
мігрували до Східної Європи. Крім того, вигнання євреїв з Іспанії в 1492 р. призвело
до релігійних переслідувань та погромів. Було вислано від 40 000 до 100 000 осіб, що
спричинило міграцію багатьох євреїв з Піренейського півострова до інших європейських
країн та до Османської імперії.
Починаючи з 17 століття декілька подій призвели до зворотної міграції - зі Східної Європи
до торгових центрів на Заході. Наступний період був періодом поступової емансипації, а
також зростанням антисемітського насильства. У 1933 р. єврейське населення Європи
становило понад дев’ять мільйонів.
Голокост, систематичне державне переслідування та знищення євреїв нацистським
режимом та його союзниками та колаборантами призвело до смерті шести мільйонів.
Єврейське населення у світі ще не повністю відновилося після Голокосту, і насьогодні євреї
становлять лише 0,2% світового населення.
Голокост призвів до переміщення демографічного центру тяжіння європейського єврейства
до Росії. Кінець Радянського Союзу призвів до відродження єврейських громад в Австрії,
Німеччині та інших країнах. Сьогодні сучасне єврейське населення Європи становить
близько 2,4 млн. (0,3% європейського населення).
На даний час щоденне життя євреїв у Європі різниться від однієї громади до іншої. Кожна
громада може мати власні центри, школи, молодіжні рухи, соціальні організації та інші
установи, які мають вирішальне значення для її нормального існування.

- 14 -

- 15 -

Практичний посібник з іудаїзму

ЄВРЕЙСЬКІ
ТРАДИЦІЇ
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Єврейські Традиції

Цикл життя в іудаїзмі
Народження

Однією з найважливіших заповідей в іудаїзмі
є обрізання хлопчиків. Згідно з традицією,
церемонія обрізання («Бріт Міла» на івриті)
проводиться мохелем (обрізачем) на
восьмий день життя хлопчика, якщо немає
медичних причин, щоб відкласти це. Брит
Міла може бути проведена в синагозі, вдома
або в будь-якому іншому місці.

Бар / Бат Міцва
Коли єврейські хлопчики досягають 13
років, а дівчата - 12 років, їх стають вважати
відповідальними за свої дії з релігійної точки
зору, і тому вважається, що вони досягли
Бар або Бат-Мітцви. До цього часу батьки
несуть відповідальність за вчинки своєї
дитини. Багато родин святкують Бар Міцву
традиційною церемонією, що називається
Алія (вихід) до Тори. У суботу, незабаром
після досягнення ним тринадцятирічного
віку, хлопчика запрошують у синагозі
читати частину щотижневого розділу Тори.
Деякі реформатські євреї проводять цю
церемонію також для дівчат

Весілля
Єврейське
весілля
складається
з
декількох елементів. По-перше, його
потрібно проводити під “Хупою” (весільним
балдахіном), наречений повинен подарувати
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нареченій обручку, якою він володіє,
підписати і прочити “Кетубу” (шлюбний
контракт), а також наречений розбиває
келих ногою, поки гості кричать Мазаль Тов!
(Вітаємо!) Цю церемонію можна проводити
де завгодно, в синагозі чи деінде, і не можна
проводити в суботу та у дні декількох
єврейських свят та протягом особливих
днів. У більшості випадків після релігійної
церемонії родина влаштовує вечірку і,
звичайно, законну церемонію одруження,
як того вимагає закон.

Смерть і траур
В іудаїзмі прописано низку звичаїв та ритуалів
щодо втрати життя, яких додержуються
також багато нерелігійних євреїв. Деякі
з них можуть відрізнятися в залежності
від громади. Майже в кожній єврейській
громаді існує кілька організацій, які дбають
про всі заходи, необхідні для поховання
померлого згідно єврейської традиції. Ці
організації дбають про підготовку тіла до
поховання та про церемонію поховання,
яку проводять з великою ретельністю та за
чіткими правилами. В іудаїзмі прийнято не
залишати тіло без нагляду з моменту смерті
до моменту поховання. Кремація заборонена.
Також заборонено розтин трупа, якщо це
не передбачено законодавством. Після
закінчення похорону протягом наступних
семи днів для найближчих родичів
померлого розпочинається траур “Шива”.
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Дієтичні закони (Кашрут)
Терміном “Кашрут” називається набір правил, що визначають, які типи їжі
дозволяється і забороняється їсти згідно з іудаїзмом.
На івриті слово «кошер» означає, що певний продукт було виготовлено і
подано за всіма необхідними критеріями Кашрута. Релігійні євреї вживають
лише кошерну їжу, яку маркіровано знаком кошерності. Цей знак доводить,
що їжу готували та упаковували згідно з усіма законами Кашрута. Багато
євреїв дотримуються лише деяких правил Кашрута, а не всіх.
М’ясо вимагає певних характеристик, щоб вважати його кошерним.
Ссавці повинні мати роздвоєні копита і бути жуйними (саме тому свинина,
наприклад, не кошерна). Риба повинна мати луски та плавники (наприклад,
сом не є кошерною рибою з цієї причини), а деякі види птахів кошерні (будьякий птах, який не вживали в їжу за незмінною традицією, їсти не можна).
Ссавців та птахів потрібно різати певним чином, щоб вважати їх кошерними.
Жодні безхребетні, плазуни та земноводні не є кошернми. Усі овочі та фрукти,
а також борошно та бобові культури перед їхнім споживанням необхідно
перевірити та очистити, щоб переконатися, що вони не містять комах.
З тваринною їжею теба поводитися так само, як із твариною, від якої вона
походить. Таким чином, яйця та молоко дозволяються лише в тому випадку,
якщо вони походять від тварини, яку можна вживати за законами Кашруту
(винятком із цього правила є мед, який дозволений, хоча бджоли заборонені).
Заборонено змішувати м’ясо та молоко. Не дозволяється готувати їх разом
та їсти разом. Релігійні євреї повинні чекати до шести годин після вживання
м’яса, перш ніж починати їсти молочні продукти. Їжа Пареве (або Парве) - це
їжа, яка не є м’ясною чи молочною. Риба відноситься до цієї категорії, як і
будь-яка їжа, яка не походить від тварин. Яйця також вважаються пареве,
незважаючи на те, що вони є продуктом тваринного походження. Не можна
вживати Їжу, приготовлену таким чином, що порушує шабат.
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Синагога
Релігійні євреї чоловіки (старше 13 років) зазвичай моляться тричі
на день - вранці, вдень та ввечері. У єврейському календарі є
особливі часи, коли проводяться додаткові молитовні служби.

Єврейські Традиції

Хоча синагоги відкриті для кожного єврея, на практиці все ще існує розподіл відповідно
до культурних традицій (ашкеназі чи сефарди) та за конфесіями (ортодокси, консерватори,
реформісти, ліберали тощо). Слово “Синагога” етимологічно означає “Дім для зібрання”.
Інша назва, яку в основному використовують євреї-ашкеназі - Шуль, що на ідиш означає
«синагога». Жінки звільняються від богослужінь у синагозі, але багато з них відвідують
синагогу під час шабату або на свята.
Усередині ортодоксальної синагоги існують відокремлені зони для чоловіків та жінок. У
деяких синагогах є спеціальне приміщення для жінок, розташоване на балконі. У синагозі
жінки покривають волосся, а чоловіки одягають прямокутні покривала (Таліт) та філактерії
(тефілін - маленькі чорні шкіряні скриньки, що містять сувої пергаменту, на яких написані
строфи з Тори) і покривають голови.
У деяких випадках синагога використовується також як громадський центр і включає
додаткові приміщення, такі як зал громадського харчування, кошерна кухня, релігійна
школа, бібліотека, центр денного перебування та меншу молитовну залу для щоденних
богослужінь.
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Шабат
Шабат - це щотижневий день відпочинку та богослужіння. Шаббат починається на заході
сонця у п’ятницю ввечері і триває приблизно 25 годин до появи трьох зірок в небі у суботу
ввечері. Дотримання шабату є однією з найважливіших заповідей в іудаїзмі, і його головним
принципом є утримання від трудової діяльності. Зазвичай релігійні євреї утримуються від
роботи, писання, розведення вогню, використання електронних пристроїв, користування
грошима, водіння, приготування їжі та багатьох інших видів діяльності. Релігійні євреї, які
суворо дотримуються шабату, не виконують жодної із заборонених дій, описаних вище,
якщо це не потрібно через надзвичайну ситуацію, що загрожує життю.
Під час суботи більше євреїв відвідують синагогу, і деякі з них добираються туди пішки, а
не за кермом.

Єврейські Традиції

Єврейські свята
СВЯТА

2020

2021

2022

2023

2024

10 лютого

28 січня

17 січня

6 лютого

25 січня

Пурім

9-10
березня

25-26 лютого

16-17
березня

6-7 березня

23-24
березня

Песах

8-16 квітня

27 березня 4 квітня

15-23
квітня

5-13 квітня

22-30 квітня

Шавуот

28-30
травня

16-18 травня

4-6 червня

25-27
травня

11-13
червня

Ті Ша Бе Ав

29-30
липня

17-18 липня

6-7 серпня

26-27 липня

12-13
серпня

Рош Га Шана

18-20
вересня

6-8 вересня

25-27
вересня

15-17
вересня

2-4 жовтня

Йом Кіпур

27-28
вересня

15-16 вересня

4-5 жовтня

24-25
вересня

11-12
жовтня

Сукот

2-10
жовтня

20-28 вересня 9-17 жовтня

29 вересня –
7 жовтня

16-24
жовтня

Ту Бі Шват

Сімхат Тора
Ханука
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11 жовтня

29 вересня

18 жовтня

8 жовтня

25 жовтня

10-18
грудня

28 листопада 6 грудня

18-26
грудня

7-15 грудня

25 грудня –
2 січня
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Рош Га Шана (Єврейський Новий рік)
Згідно з іудаїзмом Рош Га Шана є початком Нового року,
і є традиційною річницею створення світу. Етимологічно
“Рош” - це з івриту “Голова”, “Га” є приставкою, «Шана»
означає «рік». Свято нового року пов’язане з початком
економічного року в сільськогосподарських товариствах.
Оскільки єврейський календар базується на місячному
циклі, Рош Га Шана може починатися у період між початком
вересня і до початку жовтня. Свято починається із заходом
сонця і триває два дні.
Дні, що передують Рош Га Шана, традиційно присвячені
покаянню. Проводять додаткові богослужіння. Тому,
як правило, в цей період року діяльність синагог більш
напружена.

Йом Кіпур (День Спокути)
Йом Кіпур вважається найсвятішим днем в єврейському календарі,
і його вважають «шабатом шабатів». Йом Кіпур знаменує кінець
періоду, який починається в Рош Га Шана і відомий в іудаїзмі як
Високі Святі дні. Це є день спокути та покаяння, які традиційно
супроводжуються 25-годинним постом. Етимологічно “Йом” – на
івриті “день”, а Кіпур походить від кореня, що означає “спокутувати”.
Богослужіння в Йом Кіпур унікальне. На відміну від інших днів
року, протягом Йом Кіпуру проводять п’ять молебнів. Багато
релігійних євреїв проводять більшу частину Йом Кіпуру в синагозі,
а інші можуть протягом дня кілька разів приходити до синагоги і
повертатися додому. Багато світських євреїв тільки в Йом Кіпур
відвідують синагоги.
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Суккот (Свято куренів)

Сімхат Тора

Суккот - свято має подвійне значення. Поперше - сільськогосподарське - знаменує
собою закінчення часу збирання врожаю
на землі Ізраїлю, і тому воно також відоме
як “Свято збирання” або “Свято врожаю”.
Інше значення цього свята – пам’ять про
вихід євреїв з Єгипту. Суккот - один із трьох
паломницьких свят, триває вісім днів у
діаспорі. Під час цього свята деякі люди
будують «сукки» намети та проводять там
деякий час. Сукка – це структура, обнесена
стінами, що покрита якимось рослинним
матеріалом, наприклад, пальмовим листям.

Сімхат Тора починається відразу після
Суккоту і означає кінець щорічного циклу
читання Тори і початок нового. Це свято
відзначається, здебільшого, в синагозі.
Усі сувої Тори одночасно виймають із
спеціальної шафи. Це дуже визначне свято,
і, зазвичай, протягом цього свята багато
родин відвідують синагоги.
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Ханука (Свято вогнів)
Ханука - це свято, що триває вісім днів. Воно
може наставати, починаючи з кінця листопада
до кінця грудня за Григоріанським календарем.
Свято відзначає перемогу Маккавеїв над
Імперією Селевкидів та повторне освячення
храму в Єрусалимі та запалення Менори.
Під час Хануки люди запалюють канделябри з
дев’ятьма свічками, які називаються «Ханкіями».
Починаючи з однієї свічки, щовечора запалють
додаткову свічку, поки всі свічки не засвітяться
разом. Інші звичаї Хануки - гра з чотиригранною
дзигою та вживання їжі на олійній основі. Під
час цього свята у відкритих громадських місцях
відбуваються публічні запалення Ханукії.

Ту Бі Шват
Ту Бі Шват - єврейський Новий рік для дерев. Він
відзначається як день екологічної свідомості.

Пурім
Пурім прославляє порятунок єврейського
народу в Перській імперії в 4 столітті до н.
Е. Євреї відзначають Пурім, обмінюючись
подарунками їжі та напоїв, даруючи пожертви
бідним, одягаючись у маскарадні костюми та
маски, проводячи святкову трапезу та, зазвичай,
публічно читаючи сувій Естер у синагогах.
Протягом цього свята ми можемо помітити
людей, особливо дітей, в масках та маскарадних
костюмах, переважно біля єврейських шкіл та
інших громадських будівель.
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Песах
Песах - дуже важливе єврейське свято, ще одне з трьох паломницьких свят. Зазвичай воно
випадає на березень або квітень і триває вісім днів. Хоча в наш час Песах нагадує Вихід
єврейського народу з рабства в стародавньому Єгипті, в минулому, під час існування Храму,
це було сільськогосподарське та сезонне свято. Символом, який найбільше асоціюється з
Песахом, є Маца, бездріжджовий корж, виготовлений виключно з борошна та води, що
замінює сквашені продукти, які традиційно заборонені під час Песаха.
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Шавуот (П’ятидесятниця)

Тиша Б’ав

Шавуот - ще одне свято з подвійним
значенням. Воно відзначає річницю дня,
коли Б-г подарував Тору єврейському
народові, і в той же час він також
відзначає врожай пшениці в Ізраїлі. Це
дводенне свято, одне з менш звичних
єврейських свят для світських євреїв у
діаспорі. Традиційно під час Шавуоту євреї
вживають більше молочних продуктів.

Тиша Б’ав - найсумніший день в
єврейському календарі. Це 25-годинний
день посту на згадку про трагедії, які
трапились під час єврейської історії,
включаючи руйнування Другого Храму.
Зазвичай, Тиша Б’ав настає в липні або
серпні за Григоріанським календарем. Під
час Тиша Б’ава багато євреїв відвідують
багаточасові богослужіння у синагогах.
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Дієтичні закони
• Тільки кошерну їжу можна заносити до синагоги, єврейської школи чи до будинку
ортодоксальної родини.
• Запрошуючи на зустріч релігійного єврея, слід пригощати лише кошерною їжею.
• Якщо затриманий або ув’язнений просить, його повинні забезпечити попередньо
розфасованою кошерною їжею. Упаковку не можна знімати, коли подається така їжа.

Шаббат та єврейські свята

СПІВПРАЦЯ З ЄВРЕЙСЬКИМИ
ГРОМАДАМИ
Для кращого захисту та поліпшення співпраці з єврейською громадою представникам
правоохоронних органів необхідно ознайомитися з декількома практичними аспектами
безпеки.

Зв’язок із громадою
Слід встановити контакт для зв’язків з місцевою єврейською громадою. Якщо такого
контакту ще немає, і ви не впевнені, з ким у громаді найкраще встановити такий контакт,
будь-ласка, надішліть електронний лист до SACC EJC (sacc@sacc-ejc.org), і вас направлять
до компетентної особи.

Міжособистісна поведінка
• Ортодоксальні євреї не потискують руку особі протилежної статі.
• Перед входом до синагоги всім чоловікам пропонується накрити голову кіпою
(ярмолкою) чи головним убором.
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• Під час богослужінь у суботу та протягом єврейських свят синагогу відвідують більше
людей. Багато з них гулятють навколо синагоги, а чоловіки одягають кіппу (ярмолку).
• Багато євреїв, які не відвідують богослужіння протягом року, приходять до синагоги у
великі свята або визначні дати. У цих випадках синагоги повні, а на вулицах навколо них
часто дуже жваво.
• Ортодоксальні євреї повідомляють про інциденти або роблять заяви лише після
закінчення шабату або закінчення єврейських свят. Ці обмеження скасовуються у
ситуаціях, що загрожують життю.
• Ортодоксальні євреї не використовують до кінця шабату електрику та будь-який інший
пристрій, що вимагає роботи на приведення у дію іншого пристрою. Наприклад, вони
не вмикають світло, не відчиняють електричні двері, не користуються телефоном чи
комп’ютером, не їздять на машині тощо. Однак, вони можуть доїхати на машині до
синагоги безпосередньо перед шабатом чи єврейськими святами, і це може призвести
до дорожніх заторів та виникнення проблем паркування навколо синагоги.
• Євреї, які не дотримуються законів шабату чи єврейських свят у повній мірі, зможуть
повідомити про інциденти протягом цих днів, написати своє ім’я, скористатися
телефоном, тощо.
• У Суккот багато євреїв приносять великі коробки з листям пальми до синагоги та
виносять такі коробки із синагоги. На подвір’ї синагоги розташовують сукку - намет,
в якому повинні спати та істи євреї під час тижневого свята. Багато євреїв будують
такі помешкання у своїх садах чи в комунальних зонах, щоб їсти або, навіть, спати там
протягом святкового тижня.
• У дні Хануки євреї зазвичай ставляють Ханукію на підвіконня. Протягом цього свята
також зазвичай влаштовують публічні церемонії запалювання свічок, що може
привернути увагу багатьох людей.
• У Йом Кіпур синагоги переповнені, гостинно приймаючи набагато більше парафіян,
ніж в будь-який інший день року. Отже, вулиці навколо синагоги звичайно заповнені
вірянами. Після закінчення богослужіння рекомендується, щоб віряни не залишали
синагогу одночасно, щоб не стати легкою мішенню.
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АНТИСЕМІТИЗМ
Діюче (Робоче) визначення антисемітизму
26 травня 2016 року Міжнародний альянс пам’яті жертв
Голокосту (IHRA) прийняв робоче визначення антисемітизму, а
саме:

«Антисемітизм - це певне сприйняття євреїв, яке
може виражатися як ненависть до євреїв. Мовні
та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на
євреїв чи неевреїв та / або їхнє майно, на єврейські
громадські установи та релігійні споруди”.
Визначення включає 11 ілюстративних прикладів, що містять критерії для виявлення
антисемітських інцидентів:

• Заклик, допомога або виправдання вбивства або заподіяння шкоди євреям в
ім’я радикальної ідеології або екстремістської точки зору стосовно релігії.

• Висловлення

недоброзичливих, дегуманізуючих, демонізуючих або
стереотипних тверджень про євреїв – окремих осіб або про могутність євреїв
як загалу, особливо, але не виключно, щодо міфу про світову єврейську змову
або про євреїв, які контролюють засоби масової інформації, економіку, уряд чи
інші суспільні установи.
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• звинувачення євреїв, як народ, у відповідальності за реальні або вигадані
правопорушення, вчинені однією єврейською людиною чи групою, або звинувачення
навіть за діяння, вчинені неєвреями.

• Заперечення факту, обсягу, механізмів (наприклад, газових камер) або
цілеспрямованого геноциду єврейського народу з боку націонал-соціалістичної
Німеччини та її прихильників та співучасників під час Другої світової війни (Голокост).

• Звинувачення євреїв, як народу, або Ізраїлю, як держави, у вигадуванні або
перебільшенні значення Голокосту.

• Звинувачення єврейських громадян у більшій лояльності до Ізраїлю або до вигаданих
переваг євреїв різних країн світу, аніж до інтересів власних держав.

• Відмова єврейському народові у праві на самовизначення, наприклад, стверджуючи,
що існування держави Ізраїль є справою расистів.

• Застосування подвійних стандартів, що вимагають такої поведінки, якої не очікує або
не вимагає будь-яка інша демократична держава.

• Використання символів та зображень, пов’язаних із класичним антисемітизмом
(наприклад, заяви про те, що євреї вбивають Ісуса або наклеп про кров), для
характеристики Ізраїлю чи євреїв.

• Порівняння сучасної ізраїльської політики з політикою нацистів.
• Звинувачення євреїв у колективній відповідальності за дії Держави Ізраїль.
Антисемітські дії є злочинними, якщо вони так визначені законодавством (наприклад,
заперечення Голокосту або розповсюдження антисемітських матеріалів у деяких країнах).
Злочинні дії є антисемітськими, якщо об’єктами нападів, незалежно від того, чи це
люди чи майно - наприклад, будівлі, школи, молитовні місця та кладовища, - обираються,
оскільки вони є або вважаються євреями, єврейськими або пов’язані з євреями.
Антисемітська дискримінація - це відмова євреям у можливостях чи послугах,
доступних для інших, і є незаконною у багатьох країнах.

Антисемітизм

Приклади антисемітських злочинів
• 23 березня 2018 року двоє чоловіків
увійшли в квартиру 85-річної вижившої
жертви Голокосту Мірей Кнолл і кілька разів
вдарили її ножем, перш ніж підпалити.
Нібито один із винуватців заявив: «Вона
єврейка. У неї повинні бути гроші».

• 9 січня 2015 року подвійний громадянин
Франції та Малі напав на супермаркет
кошерних продуктів харчування Hypercacher у 20 окрузі Парижа, вбивши чотирьох людей
та взявши кількох людей у заручники.

• У травні 2019 року на будівлі житлового масиву у
Рибнику, Польща, було знайдено графіті із написом „F
* ck Jude!“.

• 9 грудня 2017 року група бандитів кидала бомби в
синагогу в Гетеборзі, де проходив захід із близько 40
молодими людьми.

• У період з липня 2018 року по січень 2019 року кілька єврейських кладовищ та меморіалів
у Греції піддали вандалізму, були осквернені та знищені.

• 3 серпня 2018 року в Румунії піддали вандалізму будинок, де народився і провів
дитинство Елі Візелль, який пережив Голокост і став лауреатом Нобелівської премії.
На розгромленому будинку розмістили графіті з написом: «Єврей – нацист перебуває у
пеклі разом із Гітлером».

• 14 вересня 2019 року під час матчу Кубку Девіса між Швецією та Ізраїлем на стінах
Королівської тенісної зали було виявлено каракулі із запереченням Голокосту і написом
“Голокост - це шахрайство”.

• 9 жовтня 2019 року крайній правий екстреміст спробував увійти до синагоги в Галле,
Німеччина, в Йом-Кіпур, найсвятіший день єврейського календаря. Зловмисник кілька
разів вистрілив у двері синагоги, але не зміг їх зламати. Згодом він застрелив перехожого
та клієнта в сусідньому магазині шашликів.
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ЖОРСТОКІ АНТИСЕМІТСЬКІ ІНЦИДЕНТИ ПО КРАЇНАХ У 2009-2017

Сучасний антисемітизм у Європі
З 2000 року на всьому континенті зростає кількість антисемітських інцидентів. Сьогодні
єврейські громади Європи стикаються з антисемітизмом у таких формах, існування яких
неможливо було навіть уявити декілька років тому.
Франція

Демонстранти, що скандують нацистські гасла чи політики, що повторюють антисемітські
висловлювання, або заперечення Голокосту та ревізіонізм, меми та теорії змови, що
розповсюджуються в Інтернеті, чи жорстокі та, час від часу, напади на євреїв на вулицях
Європи із летальними наслідками. Незалежно від того, якого походження є загроза - з боку
ультраправих, ультралівих чи радикального ісламу, антисемітизм продовжує залишатися
стійкою та згубною небезпекою, що на даний час ставить під сумнів почуття безпеки у
єврейських громадян Європи.
Згідно з результатами наймасштабнішого огляду свідоцтв та сприйняття антисемітизму
Агенції основних прав при Європейському Союзі, 85% опитаних європейських євреїв
відповіли, що антисемітизм є найактуальнішою проблемою. Майже 30% повідомили,
що зазнали домагань, причому найбільше постраждали ті, хто мав зовнішню схожість з
євреями. Крім того, майже 80% заявили, що не повідомляють про серйозні інциденти до
поліції чи до інших державних органів.
Також турбує зростаюча прірва, яка існує між сприйняттям антисемітизму суспільством та
єврейською громадою. Хоча 89% євреїв вважають, що рівень антисемітизму значно зріс за
останні п’ять років, лише 36% європейців вважають, що це дійсно сталося.
Для протидії зростанню антисемітизму важливо активізувати зусилля для більш
оперативного та ефективного виявлення та розслідування антисемітських інцидентів, а
також для притягнення до відповідальності за такі дії.
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Німеччина

Росія

Італія

Велика Британія

Джерело: Центр Кантора з дослідження сучасного європейського єврейства

ОПИТУВАННЯ АГЕНЦІЇ З ОСНОВНИХ ПРАВ ПРИ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (FRA) ЩОДО
ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗЛОЧИНІВ НЕНАВИСТІ ПРОТИ ЄВРЕЇВ У ЄС, 2018 РІК
СВІДОЦТВА ЄВРЕЇВ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЄВРЕЯМИ ЯВИЩА АНТИСЕМІТИЗМУ
66%

Антисемітизм є найктуальнішою
проблемою в країні

76%

За останні п’ять років рівень
антисемітизму зріс
Еміграція розглядається як
можливість єврея почуватись у
безпеці
Відмова від відвідування
єврейських заходів або сайтів,
як результат того, що єврей не
почуває себе у безпеці

85%

29%

23%

89%

38%

34%

2013

2018

Джерело: Агенція з основних прав при Європейському Союзі
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ХТО МИ Є

Центр безпеки та управління кризами при
Європейському єврейському конгресі

Агенція Європейського Союзу з підготовки правоохоронних
органів

Центр безпеки та управляння кризами (SACC EJC) був створений доктором Моше Кантором,
президентом Європейського єврейського конгресу, у 2012 році для підтримки єврейських
громад у Європі. Безпека єврейських громад у Європі - це головна місія Центру безпеки
Європейського єврейського конгресу.

CEPOL - Агенція Європейського Союзу з підготовки правоохоронних органів - засновано для
розробки, впровадження та координації підготовки працівників правоохоронних органів.
CEPOL об’єднує мережу навчальних інституцій для працівників правоохоронних органів
держав - членів ЄС та підтримує їх у проведенні передового навчання з пріоритетних
напрямків безпеки, співпраці правоохоронних органів та обміну інформацією. CEPOL
також співпрацює з органами ЄС, міжнародними організаціями та третіми країнами, щоб
гарантувати, що найсерйозніші загрози безпеці вирішуються колективно. CEPOL сприяє
зусиллям з розбудови правоохоронних органів у третіх країнах, на які поширюється
політика ЄС щодо сусідства, шляхом навчальних заходів, застосовуючи свої перевірені та
випробувані методології. Поточний портфель CEPOL охоплює діяльність на місцях, навчання
в Інтернеті (тобто вебінари, онлайн-модулі, онлайн-курси тощо), програми обміну, загальні
навчальні програми, дослідження та науку. У 2019 році CEPOL отримала сертифікацію ISO
9001: 2015 та розширила сферу послуг електронного навчання. Агенція також отримала
сертифікат ISO 29993: 2017 для надання навчальних послуг через неформальну освіту.

Висококваліфікована команда професіоналів SACC EJC передає свій досвід у галузі безпеки,
аналізу, зв’язку та управління кризовими ситуаціями. Кімната управління SACC обладнана
усіма необхідними засобами для допомоги під час масштабної кризової ситуації в громаді.
Під час тривалої кризи команда SACC від EJC надає допомогу та підтримку та проводить
тренінги, семінари та конференції по всій Європі з метою покращення рівня підготовки
єврейських громад та зміцнення зв’язків із владними структурами.
Разом із Агенцією Європейського Союзу з підготовки правоохоронних органів (CEPOL) та
іншими партнерами, Центр безпеки (SACC) Європейського єврейського конгресу розробив
програму підвищення знань щодо безпеки “#TogetherWeareSafer” (Разом безпечніше)
для підвищення рівня обізнаності цивільного населення та підвищення загального рівня
безпеки і здатності швидко відновлбюватися після кризових ситуацій в Європі.
Website: www.sacc-ejc.org
Facebook: www.facebook.com/SACCbyEJC/
Twitter: www.twitter.com/SaccBy
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sacc-by-ejc

Ключові показники 2018 року:

• 29 000 правоохоронних органів пройшли навчання CEPOL
• Проведено 229 навчальних заходів CEPOL
• Понад 90% учасників були задоволені навчанням CEPOL
• 21 Тематична категорія була пріоритетною для держав-членів у консультаціях з оцінки
стратегічних потреб ЄС (EU-STNA)
Website: www.cepol.europa.eu/
Facebook: www.facebook.com/CEPOLEU/
Twitter: www.twitter.com/eu_cepol
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cepol
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