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Cadrul metodologic

Obiectiv

Scopul acestei lucrări este de a identifica principalii actori, canale și narațiuni care contribuie la
propagarea antisemitismului online prin denaturarea, negarea sau trivializarea memoriei
Holocaustului în probleme socio-politice actuale din Estonia, Polonia, România, Slovacia și
Spania.

Concepte și definiții

Pentru această cercetare, autorii au folosit definițiile de lucru ale Alianței Internaționale pentru
Memoria Holocaustului (IHRA) , după cum urmează:1

Holocaust: persecuția și uciderea sistematică, sponsorizată de stat, a evreilor de către
Germania nazistă și colaboratorii săi între 1933 și 1945.

Negarea Holocaustului: Definiția de lucru a IHRA, fără caracter obligatoriu din punct de vedere
juridic, a negării și distorsionării Holocaustului menționează că: "Negarea Holocaustului este un
discurs și o propagandă care neagă adevărul istoric, realitatea și amploarea exterminării evreilor
de către naziști și complicii lor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscut sub numele
de Holocaust sau Shoah. Negarea Holocaustului se referă, în special, la orice încercare de a
susține că Holocaustul/Shoah nu a avut loc. Negarea Holocaustului poate include negarea
publică sau punerea sub semnul întrebării a utilizării mecanismelor principale de distrugere (cum
ar fi camerele de gazare, împușcarea în masă, înfometarea și tortura) sau a intenționalității
genocidului poporului evreu."

Distorsionarea Holocaustului: Definiția de lucru fără caracter obligatoriu din punct de vedere
juridic a IHRA a negării și distorsionării Holocaustului se referă la o serie de exemple de încercări
de a pune la îndoială factualitatea Holocaustului. Printre acestea se numără (dar nu se limitează
la) minimizarea grosolană a numărul victimelor Holocaustului; încercările de a-i învinovăți pe evrei
pentru că și-au cauzat singuri propriul genocid; și declarații care prezintă Holocaustul ca pe un
eveniment istoric pozitiv.

În plus, s-a acordat o atenție specială apariției analogiilor și comparațiilor nepotrivite cu memoria
și simbolistica Holocaustului, care au apărut în mediile online și sociale ca argument retoric în
cadrul unor probleme actuale.

1 Definițiile de lucru ale IHRA
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Rezumat executiv

Pandemia COVID-19 a contribuit în mod dramatic la narațiunile antisemite online promovate de

politicienii populiști (în Polonia și Slovacia), precum și de utilizatorii generali (în Polonia, România

și Slovacia). Protocoalele medicale au fost percepute pe scară largă, în diverse teorii ale

conspirației, ca făcând parte dintr-un experiment global condus de elita financiară și farmaceutică

evreiască.

Majoritatea restricțiilor medicale impuse de guverne au fost asociate în mod nepotrivit cu

tratamentul inuman aplicat populației evreiești de către regimul nazist și aliații săi în timpul

Holocaustului (în Polonia, România și Slovacia). Unele narațiuni conspirative au sugerat că

această pandemie este, de asemenea, o răzbunare din partea supraviețuitorilor evrei care doresc

să controleze populația mondială și să pretindă supremația mondială (în România).

În ultimii ani, discursul politic și confruntările din România au escaladat din cauza diferitelor

incidente care au banalizat în mod grosolan memoria Holocaustului.

În Spania, susținătorii drepturilor animalelor, unii dintre ei de mare reputație, au asociat în mod

nepotrivit condițiile de viață din fermele de animale cu cele din lagărele de concentrare.

Există o incidență ridicată a narațiunilor distorsionate care reinterpretează sau revizuiesc istoria

Holocaustului și baza sa factuală (în Polonia, România și Slovacia). În Polonia și Slovacia,

politicienii extremiști neagă sau denaturează în mod categoric memoria Holocaustului. În plus, în

Polonia și în România există unele tendințe de a restabili memoria unor criminali de război

naționali sau colaboratori ai regimului nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În România există o narațiune persistentă care contestă memoria Holocaustului, pentru că este

supra-documentată și supra-promovată, în opoziție cu regimul comunist și acțiunile sale criminale.

Mai mult, mișcarea comunistă este direct legată de elita evreiască interbelică. În Polonia,

narațiunea "industriei Holocaustului" este încă perpetuată de politicienii extremiști sau de

persoanele cu influență.

În Estonia, nu există tendințe consistente care să trivializeze sau să denatureze memoria

Holocaustului.
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Trivializarea și denaturarea Holocaustului în Estonia
Pregătit de: Centrul Estonian pentru Drepturile Omului

Contextul național

Trivializarea Holocaustului nu a fost un subiect discutat sau cercetat în profunzime în Estonia și,

prin urmare, este dificil de evaluat apariția și amploarea fenomenului înainte de COVID-19. În

plus, Holocaustul și subiectele legate de acesta sunt rareori în centrul atenției și sunt legate, de

cele mai multe ori, doar de datele de comemorare. Importanța comemorării Holocaustului este

destul de bine recunoscută de politicienii estonieni și de liderii diferitelor instituții, ceremonia

anuală de comemorare de la 27 ianuarie fiind o parte firească a agendei lor. În jurul acestei date,

evenimentele de comemorare sunt organizate de școli, muzee și alte instituții.

Unul dintre motivele interesului modest ar putea fi faptul că Holocaustul și antisemitismul nu au

stârnit prea multe dezbateri în rândul istoricilor din țară. Istoricii estonieni au stabilit că aproximativ

o mie de membri ai comunității evreiești din Estonia, împreună cu mii de evrei transportați în

Estonia din alte țări europene, au fost uciși în Estonia, în conformitate cu ordinele emise de

autoritățile de ocupație naziste, și că mai mulți polițiști estonieni, militari, gardieni de închisoare și
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alte persoane au participat la aceste crime. Cu toate acestea, au existat discuții cu privire la

subiectele legate de modul în care ocupația sovietică care a precedat ocupația germană și, în

special, deportările în masă din iunie 1941 au influențat disponibilitatea estonienilor de a lua parte

la politicile naziste și cât de puternică a fost influența propagandei germane în rândul populației

estoniene. 2

Anton Weiss-Wendt, academician și istoric norvegian, care are un doctorat în istoria evreilor la

Universitatea Brandeis, a declarat că, spre deosebire de țările vecine, Letonia și Lituania,

uciderea în masă a evreilor de către naziști nu a devenit niciodată un subiect de dezbatere în

Estonia. El a scris, în cadrul cercetărilor sale, că majoritatea estonienilor consideră Holocaustul ca

fiind un discurs suprapus care nu are nicio legătură directă cu țara lor.

În ceea ce privește negarea Holocaustului și antisemitismul vizibil din ultimii ani, trebuie remarcat

faptul că au existat, în mod natural, incidente și declarații îngrijorătoare, dar nu poate fi evidențiat

un fenomen masiv. Articolele sau comentariile împotriva evreilor apar foarte rar în mass-media

sau în dezbaterile publice. În același timp, există un canal de radio (Nõmme raadio) care face

sistematic "dezvăluiri despre conspirația evreiască", dar este un canal de mică anvergură și fără

influență reală.

Unul dintre puținele cazuri care au atras atenția societății a fost un atac verbal la adresa șefului

Congregației evreiești estoniene. În 2019, un tânăr care vorbea în estonă și care fusese scos

dintr-un tramvai din centrul orașului Tallinn de către poliția municipală (mupo) pentru că nu a plătit

cursa a strigat remarcile "Evreii la cuptor" și "Heil Hitler" la adresa rabinului-șef care trecea cu

copiii săi pe lângă bărbat. După ce a strigat remarcile, tânărul și-a încetat activitatea și cu asta s-a

încheiat incidentul. Mupo a transmis înregistrările video la poliție. "Tânărul vizibil nervos care a

făcut remarci blasfematoare la adresa patrulei a continuat să vorbească cu o cunoștință de-a sa

la telefonul mobil pe tot parcursul [incidentului]. În timpul actului procedural, a trecut la o oarecare

distanță rabinul cu copii, în direcția căruia tânărul în stare de nervozitate a rostit remarci jignitoare.

Patrula Mupo a intervenit imediat și a pus capăt comportamentului necorespunzător al tânărului,

promițând că va chema poliția dacă nu se va supune", a explicat purtătorul de cuvânt al poliției

municipale. Poliția a deschis o procedură penală în urma unei agresiuni verbale, iar tânărul a fost

amendat. Primul ministru Jüri Ratas a condamnat atacul.

2 Raport privind Estonia pentru IHRA https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/RAHORG/estonia_country_report_final_2016.pdf
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Descrierea fenomenului

Căutarea cuvintelor-cheie în social media cu privire la narațiunile antisemite care ar lega

antisemitismul, Holocaustul și COVID-19 nu a dat rezultate consistente. În unele cazuri izolate,

crearea virusului și/sau răspândirea acestuia au fost atribuite Chinei, lui Bill Gates și/sau evreilor,

de obicei o postare sau un comentariu le implica pe toate trei sau cel puțin două din listă. Cu toate

acestea, se poate concluziona că mass-media socială în limba estonă are foarte puțin conținut

sau dezbatere pe această temă.

Căutarea generală a cuvintelor cheie pe Google și pe station.ee (portalul pentru tot conținutul

media din Estonia) nu a condus la tendințe sau narațiuni care să facă legătura între antisemitism,

Holocaust și pandemia COVID-19. Într-un caz izolat, membrii unei trupe de muzică populară

5MIINUST au descris o situație după ce barca lor cu pânze a ajuns pe o mică insulă estoniană în

această primăvară, în timpul crizei COVID-19. În port se afla un bărbat necunoscut care a început

să strige la membrii trupei: "De ce veniți aici să aduceți virusul, f****ng evrei". Membrii trupei nu au

nicio moștenire evreiască cunoscută. Incidentul nu a primit prea multă atenție din partea publicului

și nici alte comentarii.

Cercetările și exercițiile de monitorizare anterioare au arătat că discursul instigator la ură poate fi

găsit cu precădere în comentariile de pe Facebook care sunt răspunsuri la articolele din Uued

Uudised, platforma media a Partidului Popular Conservator din Estonia (EKRE). Cercetarea

prezentă nu a găsit nicio știre de pe portal pe această temă. Mai mult, deși fostul lider al EKRE,

Mart Helme, a exprimat în mod public opinii xenofobe, sexiste și homofobe, iar printre membrii

partidului său s-au numărat persoane condamnate pentru infracțiuni violente și simpatizanți

naziști, nu au existat comentarii făcute de partid sau de membrii săi proeminenți în timpul crizei

COVID-19 pe teme legate de Holocaust sau antisemitism.

Concluzii și recomandări

Pandemia COVID-19 a avut, cel mai probabil, o influență foarte mică sau chiar deloc asupra

problemelor legate de Holocaust în Estonia și în timpul acestei cercetări nu au fost găsite dovezi

privind banalizarea Holocaustului în contextul COVID-19. În același timp, este extrem de

important să subliniem că acest lucru nu înseamnă că nu există negaționiști ai Holocaustului sau

trivializatori, comentarii, articole și declarații care subminează ororile Holocaustului, ci că subiectul

este rareori discutat în societatea estoniană și nu are nicio legătură cu actuala criză COVID-19.
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Trivializarea și denaturarea Holocaustului în Polonia
Pregătit de: Asociația Never Again

Contextul național

Descrierea fenomenului

În Polonia, în pofida dimensiunii reduse a comunității evreiești după Holocaust, evreii rămân una

dintre principalele ținte ale discursului de ură la mai multe niveluri, inclusiv în mass-media și în

politică, de exemplu în timpul campaniei prezidențiale din 2020.

Din acest punct de vedere, trivializarea "Holocaustului ca figură de stil" nu pare a fi cea mai mare

problemă în domeniul antisemitismului, deși există și ea și arată un prag scăzut de sensibilitate

față de problemele legate de Holocaust.

1) De exemplu, într-o înregistrare video de pe YouTube din 16 august 2020, un deputat din

partea partidului de dreapta Konfederacja a ținut un discurs la un miting împotriva

măsurilor de precauție sanitară legate de pandemia de coronavirus. El a declarat, printre

altele, următoarele: "Îmi voi permite o analogie drastică. Este ca în vara anului 1939.

Deocamdată, ei doar le ordonă unor oameni să poarte brățări, iar când va veni timpul să
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meargă în ghetou va fi prea târziu pentru proteste. În acel moment, în orașul Varșovia

erau destul de mulți dintre acei [evrei] care credeau că banderola are aspectele sale bune

de fapt, clarifică situația, le permite unora să se distanțeze clar de cauza poloneză eșuată,

unii dintre ei au ales banderola pentru a alege pacea pentru ei înșiși. Și este similar și

astăzi, ei ordonă națiunii să poarte măștile de față".

Legenda video: "În 1939 brățări, acum măști. Un discurs la o demonstrație la Varșovia":

2) La 21 ianuarie 2020, o membră progresistă a Parlamentului European a publicat un tweet

în care a folosit o imagine în care se vedeau vaci purtând uniforma prizonierilor evrei din

lagărele de concentrare naziste, cu o stea a lui David pe ea, stând în fața unui zid stropit

cu sânge. Tweetul ei era un protest în sprijinul bunăstării animalelor. Ea a scris: "Jo

Frederiks [autorul imaginii] ne provoacă să gândim, ne deschide ochii asupra modului în

care tratăm animalele. Această imagine a fost invocată de Fundacja Viva [un grup pentru

drepturile animalelor] și este bine, pentru că este timpul pentru o discuție serioasă despre

modul în care sunt tratate animalele, despre condițiile în care trăiesc, despre cum le

ucidem. Este umanitar? Este agricultură?"
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Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că problema pe scară largă a trivializării și denaturării

Holocaustului pe rețelele de socializare din Polonia depășește cu mult cazurile de analogii

nepotrivite ("figuri de stil"). Dimpotrivă, există un fenomen larg răspândit de discurs de ură

antisemită legat de Holocaust și, mai ales, de așa-numita competiție a victimelor între polonezi și

evrei. Competiția victimelor duce frecvent la trivializarea, denaturarea și minimalizarea suferinței

evreilor în timpul Holocaustului.

În numeroase cazuri extreme, evreii înșiși au fost învinuiți pentru Holocaust, pentru colaborarea

cu naziștii și pentru uciderea în masă a poporului polonez în timpul celui de-al Doilea Război

Mondial. În acest fel, rolurile de victimă și opresor sunt grav distorsionate.

De exemplu, un jurnalist și autor polonez foarte popular a făcut numeroase declarații antisemite

extreme pe YouTube, negând faptele istorice privind responsabilitatea poloneză pentru pogromul

de la Jedwabne din 1941, afirmând în același timp că "poporul polonez a avut dreptul moral

perfect de a se răzbuna pe evrei". El a afirmat că evreii au fost responsabili de uciderea în masă

a polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și că "ocupația sovietică-evreiască a fost

mult mai rea decât cea germană". A protestat în mod repetat împotriva "industriei Holocaustului".

Interviul a fost difuzat pe canalul Wrealu24 la 27 noiembrie 2020.

Un alt fenomen îngrijorător este tendința tot mai mare de a justifica și glorifica politicile pro-naziste

și colaborarea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Un astfel de exemplu a fost

glorificarea lui Wladyslaw Studnicki, un activist polonez pro-nazist și antisemit din timpul

războiului. În 2020, campania de glorificare a lui Studnicki a fost susținută de mai mulți oficiali de

stat și personalități publice (inclusiv politicieni).
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La 13 noiembrie, un angajat al ambasadei Poloniei în Marea Britanie a publicat pe Twitter o

informație despre renovarea pietrei funerare a lui Wladyslaw Studnicki în cimitirul St. Mary's din

Londra. De asemenea, ea a postat un videoclip cu mormântul decorat în prezent în culorile

naționale poloneze. Ea a scris: "acesta este doar începutul drumului pentru restaurarea memoriei

despre W. Studnicki și ideile sale":

Într-un tweet anterior, care a fost în cele din urmă eliminat de platformă, la începutul acestui an,

ea a scris despre Studnicki: "unul dintre cei mai mari gânditori polonezi ai secolului XX, în ciuda

previziunilor sale care s-au dovedit a fi corecte, nu a fost apreciat și a fost uitat timp de mulți ani".

La 14 noiembrie, aceeași angajată a publicat o declarație semnată de ea și de alte persoane, în

care se spune că "sperăm că meritele lui [Studnicki] vor fi apreciate și [el] va fi un model pentru

noi toți în a trăi și a lucra pentru [Polonia] Independentă":

Ultimul tweet a fost aplaudat, printre alții, de către viceliderul facțiunii parlamentare a partidului de

guvernământ, care a promis că va susține inițiativa de a-l onora pe Studnicki în viitor.
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De fapt, Studnicki a fost un propagandist pro-german notoriu, care a fost dezonorat pentru

colaborarea sa cu naziștii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În anii 1930, Studnicki a

scris, de exemplu, că evreii erau "paraziți pe ramura sănătoasă a copacului polonez". El a cerut o

"deiudaizare a Poloniei". În 1936, a fost invitat de onoare al NSDAP la mitingul partidului de la

Nürnberg, unde s-a întâlnit cu Hitler însuși. În timpul ocupației naziste a Poloniei, a făcut

campanie pentru susținerea poloneză a Reichului nazist. A fugit în Occident în 1945, unde a fost

evitat de exilații polonezi și a murit la Londra în 1953.

Probabil, cazul glorificării lui Studnicki în 2020 poate servi ca o ilustrare a schimbărilor normei

sociale acceptate în ceea ce privește discursul despre istoria nazismului și a Holocaustului.
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Trivializarea și denaturarea Holocaustului în România
Pregătit de: Asociația ActiveWatch

Contextul național

Descrierea fenomenului

Având în vedere cadrul instituțional și legal fragil, dublat de campanii inconsistente de

conștientizare și educație privind semnificația Holocaustului pentru societatea românească,

apariția unor narațiuni nepotrivite este inevitabilă. În ultimii ani, cele mai frecvente forme de

trivializare a Holocaustului au fost identificate în cadrul unor argumente publice care au avut

legătură cu sistemul de sănătate și cu diverse confruntări politice sau ideologice.

De la începutul pandemiei COVID-19, narațiunile trivializatoare au crescut dramatic, împreună cu

teoriile conspirației care evocă simboluri legate de Holocaust sau referințe istorice.

Înainte de criza COVID-19, condițiile precare din diverse spitale din România au declanșat

corelații nepotrivite cu "lagărele de exterminare". De obicei, aceste narațiuni pun accentul atât pe
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condițiile fizice, cât și pe protocoalele medicale similare cu cele care au fost documentate în

timpul Holocaustului.

Text: Acolo e un lagăr de exterminare cu un personal de ultimă speță care își fac treaba cu

pacienții.

Pandemia COVID-19 a amplificat aceste narațiuni care au fost critice atât față de gestionarea

medicală a crizei, cât și față de gestionarea politică.

Text - comentariul 1: Ce poate fi mai frumos pentru bătrâni decât să-și petreacă vremea într-un

țarc de sârmă ghimpată, alături de un crematoriu nou-nouț și de o făbricuță de săpun? Un nou

Auschwitz, sub egida COVID macht frei...

Text - comentariul 2: Practică nazistă, pe placul naziștilor Iohannis și Orban (n.r.: președintele și

premierul României). Oare ne vor gaza, ca la Auschwitz? Este o crimă să fii bătrân? Sau nu este

o crimă să internezi bătrâni în lagăre de exterminare?

Aceste narațiuni trivializatoare au fost promovate în principal de către mass-media online

conservatoare care au criticat acțiunile autorităților române. În această privință, Guvernul

României a interzis mai multe site-uri web care promovau știri false și alarmante în timpul stării de

urgență, dar cu un efect redus asupra difuzării acestor narațiuni pe canalele social media.
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Text (titlu): Dezastru în spitalele-lagăr: Persoanele asimptomaticele internate forțat

fac crize de nervi.

Astfel, teoriile conspiraționiste au devenit mai vizibile în mediile sociale și online, promovând

narațiuni trivializante șocante.

Text: România nu este Auschwitz! România nu trebuie să devină un lagăr de concentrare, pentru

experimente și pentru exterminarea românilor, atât din punct de vedere medical, cât și financiar.

Dacă ați ales să fiți  deputat, sper că vă veți gândi de două ori înainte de a vota pentru

implementarea unei legi naziste pe acest teritoriu sau veți f pasibil/ă de acuzație de înaltă trădare.

Aceste narațiuni au funcționat nu numai cu referințe tehnice, medicale sau chiar mistice

înșelătoare, ci au avut și o motivație politică consistentă.

Text titlu: Alianța toxică PNL-PSD transformă România în lagăr și experiment globalist,

profitând de o "pandemie" indusă mediatic
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În contextul COVID-19, criticile politice au trecut rapid la un amestec de argumente care

trivializează grosolan memoria Holocaustului prin folosirea abuzivă a referințelor istorice: lagăre

de exterminare și de experimentare, dictatură medicală și politică, controlul populației etc.

Rezumat al comentariului: Comentariu amplu care acuză comunitatea evreiască pentru revolta

COVID-19. Evreii sunt prezentați ca fiind lacomi, "un cult satanic" sau "criminali sângeroși".

Una dintre cele mai proeminente și persistente forme de trivializare este prezentă în cadrul

confruntărilor politice, iar aceste tendințe au fost identificate nu doar în cadrul diverșilor susținători

politici, ci și în cadrul discursurilor politice promovate de politicieni de rang înalt. Începând cu

2014, originea etnică a președintelui Klaus Iohannis a devenit un subiect al narațiunilor pline de

ură și a metaforelor trivializante. Astfel, adversarii și criticii săi operează pe scară largă cu

conectarea etniei sale germane la nazism și îl acuză în mod abuziv că planifică "dispariția" sau

"exterminarea" lor. În mod frecvent, președintele Iohannis este asociat cu Adolf Hitler, iar

comportamentul său politic este expus ca o amenințare directă la adresa susținătorilor și liderilor

PSD (Partidul Social Democrat), cea mai critică formațiune politică împotriva lui Iohannis. În ultimii

ani, membri proeminenți ai PSD au folosit în mod deschis comparații triviale pentru a-l prezenta

pe Iohannis drept o icoană a ideologiei naziste.

Meme trivializant postat de Darius Vâlcov, consilierul personal al Vioricăi Dăncilă, fost

prim-ministru al României (septembrie 2018)
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Meme trivializant postat de Dana Varga, consilierul personal al Vioricăi Dăncilă, fost prim-ministru

al României (august 2019)

Cel mai recent, în timpul alegerilor prezidențiale din 2019, un deputat PSD a susținut în cadrul

unei emisiuni la Național TV că Iohannis se comportă ca un "comandant de lagăr de concentrare"

. Cu un an înainte, în contextul criticilor lui Iohannis față de acțiunile brutale ale jandarmilor3

împotriva populației în timpul unui protest împotriva Guvernului, același deputat PSD a declarat

public că președintele, "ca neamț, [ar trebui] să fie mai reținut când vorbește despre gazarea

oamenilor" . Ambele declarații au fost trimise spre analiză Consiliului Național împotriva4

Discriminării, dar fără sancțiuni semnificative pentru promovarea discursului de ură - pentru

mesajul plin de ură din 2018, deputatul PSD a fost sancționat cu un avertisment formal, în timp ce

declarația din 2019 a fost tratată ca un discurs liber.

Trivializarea abuzivă a simbolurilor Holocaustului este prezentă și în rândul susținătorilor celor mai

importante partide politice: PSD și Partidul Național Liberal (PNL), dar cu o incidență mai mică.

4 Olguța Vasilescu, despre Klaus Iohannis: "Ca neamț, ca să vorbești despre gazare îți trebuie mult curaj"
3 Încă un atac xenofob, marca PSD. Olguța Vasilescu: "Domnul Klaus, cred că se vede deja șef de lagăr de concentrare"
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Majoritatea mesajelor triviale care evocă deportarea sau tratamentele inumane, inclusiv

exterminarea, vizează conducerea Partidului Social Democrat.

De cealaltă parte a spectrului politic, susținătorii PSD folosesc comparații nepotrivite în narațiuni

de tratament discriminatoriu autoperceput, în special din partea actualei conduceri și a

susținătorilor acesteia.

Text: Acest președinte care acceptă și tolerează stricații, sodomiții, dar nu suportă PSD, vrea să

dispară, seamănă cu Hitler, parcă numai acesta dorea să dispară evreii și a făcut-o prin cele mai

oribile metode de exterminare.

În afară de tendințele enumerate mai sus, există narațiuni antisemite recurente și consecvente

care denaturează sau neagă memoria Holocaustului în cadrul platformelor online conservatoare

sau pe rețelele de socializare, în rândul utilizatorilor obișnuiți.

Cea mai dominantă narațiune distorsionată își are rădăcinile în convingerea fermă că România a

avut o contribuție minoră sau accidentală la Holocaust și că regimul lui Antonescu a salvat viețile

evreilor prin deportarea lor în Transnistria.

Text: Mareșalul Ion Antonescu este un mare erou și un om de onoare al neamului românesc care,

din păcate, în război, păcălit de alții, a cauzat moartea a câtorva sute de mii de evrei, dar tot el,

din spusele evreilor români, a salvat de la moarte peste 200.000 de evrei români.

O altă narațiune disprețuitoare este aceea că există o agendă globală și națională de a pune

accentul pe atrocitățile Holocaustului, spre deosebire de victimele regimului comunist, un regim

care a fost aprobat și instalat cu sprijinul comunității evreiești.
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Rezumat text: Atâta tam-tam pentru un evreu care a fost ucis de SS și tăcere absolută când vine

vorba de criminalii de război comuniști. [autorul susține că regimul comunist a ucis mai mulți

oameni decât SS și că există un consens internațional pentru a nu trata comunismul ca pe un

regim criminal din cauza originii evreiești a unor lideri comuniști].

În concluzie, intensitatea actuală a narațiunilor de trivializare a Holocaustului este alimentată în

principal de două probleme societale majore: calitatea slabă a sistemului medical și polarizarea

politică profundă. Din nefericire, politicienii nu numai că nu reușesc să conștientizeze impactul și

semnificația Holocaustului, dar, ocazional, contribuie la această banalizare.
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Trivializarea și denaturarea Holocaustului în Slovacia

Pregătit de: DigiQ

Contextul național

Descrierea fenomenului

La începutul pandemiei, în prima jumătate a lunii martie 2020, atenția oamenilor a fost afectată de

schimbări radicale legate de restricționarea circulației persoanelor și de obișnuirea cu izolarea

socială. Acest lucru a stimulat apariția diverselor teorii ale conspirației și a dezinformării, care au

început să se răspândească prin rețelele sociale într-o măsură tot mai mare. La baza narațiunilor

conspiraționiste a stat credința în crearea deliberată a virusului de către elitele mondiale, care

controlează întreaga lume. Virusul urma să fie creat cu scopul de a decima populația europeană

sau mondială, sau chiar ca pretext pentru a vaccina întreaga omenire, fie pentru a crește

profiturile companiilor farmaceutice, fie pentru a face populația mai ușor de manipulat și controlat.
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În același timp, s-au combinat mai multe teorii ale conspirației, de la cele reciclate în public de

zeci de ani despre conspirația familiilor evreiești bogate, la controlul oamenilor prin vaccinare și

cipare, la urmărirea oamenilor prin intermediul rețelelor 5G.

Discursul de ură a fost îndreptat în principal împotriva evreilor, a liberalilor și a politicienilor

mondiali și naționali. Pe lângă site-urile conspiraționiste și reprezentanții extremei drepte, o serie

de teorii ale conspirației au început să se răspândească pe scena alternativă, apropiată de

ezoterism, dar au fost răspândite sporadic și de unele personalități celebre din lumea

showbiz-ului, a artei sau a culturii. Președintele partidului extremist al ĽSNS, Marián Kotleba, a

început să folosească sintagma "Proiectul Covid", care urmărește să susțină narațiunea despre

jurământul planificat și crearea artificială a virusului în societatea noastră. Reprezentanții ĽSNS

susțin partidul politic fascist Prima Republică Slovacă și pe președintele său Tis, iar discursurile

lor au inclus în trecut declarații antisemite și negarea sau trivializarea Holocaustului. Potrivit

acestora, măsurile împotriva virusului sunt comparate cu practicile naziste sau fasciste. Purtarea

măștilor de față a fost legată de o societate sclavagistă, iar dezvoltarea de vaccinuri și vaccinarea

de metodele celui de-al Treilea Reich și de Hitler.

În ceea ce privește negarea Holocaustului și manifestările antisemite, situația din Republica

Slovacă este specifică prin faptul că, în ciuda unor atitudini antisemite puternice, manifestările nu

sunt atât de vizibile, din mai multe motive. Unul dintre motive este participarea Republicii Slovace

la cel de-al Doilea Război Mondial de partea Germaniei și participarea acesteia la deportarea

cetățenilor evrei în lagărele de concentrare. Un alt motiv este faptul că negarea Holocaustului

este o infracțiune penală în Republica Slovacă. Chiar și așa, diverse teorii ale conspirației despre

conspirația evreiască și, într-o măsură mai mică, expresii antisemite pline de ură sunt împărtășite

pe scară largă în social media.

Discursul de ură a fost, de asemenea, legat de teoriile conspirative de lungă durată despre

ONG-uri. Acestea arătau ONG-urile ca agenți ai puterilor occidentale care urmăresc să

înrobească Slovacia, fie prin intermediul migranților care reprezintă un risc mai mare de

răspândire a virusului, fie prin apărarea intenției LGBTI de a distruge familiile tradiționale, fie prin

promovarea fascismului liberal cu scopul de a controla poporul printr-un complot evreiesc

mondial.
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Kotleba: Coronavirusul ca pretext pentru înrobirea oamenilor

M. Mazúrek a negat Holocaustul și camerele de gazare.
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Uhrík: Nu știu dacă uciderea a 6 milioane de evrei este un basm...

Mazúrek: Știm basmele despre săpunuri de la evrei despre al treilea Reich

Ieri am primit o invitație la test. Nu știu de ce îmi amintește de practicile naziste.
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Totul duce la vaccinarea obligatorie, planeta este suprapopulată, trebuie să fim reduși. Bill Gates
s-a ocupat de toate cu ani în urmă și a făcut un plan.

Asistența medicală este o mare afacere pentru ei, iar noi suntem astăzi doar clienți, nu pacienți.
Astăzi, ei au nevoie de tratament și

nu se vindecă pentru a menține afacerea în funcțiune. Vaccinarea împotriva Covid va fi cea mai
mare afacere din toate timpurile
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La urma urmei, ei vor ca populația să fie redusă astfel încât pensionarii să dispară cât mai repede
posibil, să prostească tinerii și să-i facă sclavi (...)

Politicile și deciziile actualului guvern nu sunt pentru sănătatea oamenilor, ci pentru a acoperi
politica fascisto-liberală. Îmi amintește foarte mult de practicile din timpul celui de-al Doilea Război

Mondial.
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Să lăsăm economia să se prăbușească este obiectivul acestui guvern. Și nu doar al nostru. Este
un eveniment pregătit la nivel mondial și global.

Ce covid? Ce val? Ei știu dacă este la fel ca noi. Este o iluzie. Elitele vor să ne acapareze, să ne
controleze, să ne înrobească. Criza Coronavirus servește la desființarea statelor naționale. A

spus-o chiar Schäuble - cel mai mare nazist din lume. Totul decurge conform planului. Roskefeller
însuși a emis-o în mai 2010 ca un ordin ....

24



Tot spun că acesta este al treilea imperiu al lui Hitler. Hitler a făcut-o cu arme, iar târfele astea cu
bani. Un lucru m-ar interesa. Dacă oamenii nu pot fi vaccinați, atunci ce vor face curvele

bruxelleze.

Ce zici de naziști? Protestatarii au comparat interdicțiile privind pandemia cu regimurile naziste.
Un vorbitor din București  a comparat măsurile luate cu cele de tortură a disidenților din timpul

comunismului.
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Actorul și cântărețul Ibrahim Maiga: Aveți grijă, inamicul are un plan. Întregul Covid este un

experiment asupra oamenilor cum să ne controleze și să ne înrobească.

Vaccinarea obligatorie contrazice consimțământul în cunoștință de cauză pentru procedurile
medicale și este o crimă nazistă.
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Bill Gates - salvatorul omenirii sau promotorul mișcării neofasciste mondiale?

Economia nazistă a UE - Cetățean al lagărelor de concentrare economică
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Opriți farsele UE în Măștile UE ale bordelului UE!

Bill Gates este în slujba mafiei sataniste khazariste, condusă de Vatican, iezuiți și familii nobile
negre din Italia. Acest sociopat nu este deloc ascuns de crimă ...

Cum se leagă Bill Gates de lagărele de concentrare, lagărele naziste de exterminare a

umanității…
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Concluzii și recomandări

Răspândirea teoriilor conspirației, a dezinformărilor și a farselor, nu numai în timpul unei

pandemii, poate fi prevenită sau eliminată prin câteva măsuri simple care pot fi utilizate atât în

mediul online, cât și în cel offline. În special, autoritățile statului nu ar trebui să ignore acest

fenomen emergent și ar trebui să aplice cadrul legal pentru a combate aceste manifestări.

Autoritățile competente trebuie să ofere un sprijin consistent ONG-urilor implicate în monitorizarea

discursului instigator la ură legat de teoriile conspirației și dezinformare, întrucât acestea dispun

de resurse limitate pentru a face față acestei probleme.
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Trivializarea și denaturarea Holocaustului în Spania

Pregătit de: Movimiento contra la Intolerancia

Contextul național

Descrierea fenomenului

Una dintre cele mai pronunțate tendințe în ceea ce privește banalizarea Holocaustului în Spania
se bazează pe construcția de narațiuni anti-Israel de către partide și organizații care tind să se
situeze în stânga radicală. Aplicând în mod strict definiția IHRA, aceste conținuturi ar fi în mod
clar de natură antisemită.

În 2014, vicepreședintele Podemos, Pablo Iglesias, pe când se afla în opoziție, a declarat că
palestinienii sunt supuși aceluiași tratament ca evreii în timpul Holocaustului.
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"Pablo Iglesias îi compară pe palestinieni cu evreii din ghetoul din Varșovia"

Liderul Podemos, Pablo Iglesias, a declarat vineri că "rezistența din Gaza" îi amintește "de eroii
evrei din ghetoul din Varșovia", care i-au înfruntat pe naziști "cu cocteiluri Molotov" în 1943.
Iglesias s-a exprimat astfel în declarații pentru Cuatro, din Orientul Mijlociu, unde participă la o
deplasare organizată de Grupul Stângii Unite din Camera Euro.
Pentru o anumită organizație a comunității evreiești, atunci când Iglesias se referă la "rezistența
palestiniană", el compară în mod direct grupul terorist Hamas cu victimele holocaustului evreiesc.

O altă perspectivă ar fi postarea de pe Twitter a vicepreședintelui guvernului spaniol cu privire la
Ziua Comemorării Holocaustului din 27 ianuarie 2020.
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"Au trecut 75 de ani de când trupele sovietice au eliberat Auschwitz. Zeci de mii de oameni au
fost uciși acolo, inclusiv sute de republicani spanioli care au fost marcați cu un triunghi roșu

inversat. Memoria pentru a nu repeta istoria. Fascismul niciodată".

Întrebarea este în ce măsură este posibil să comemorăm Holocaustul fără a menționa victimele
evreiești care, la Auschwitz, au fost aproape un milion. Cu ani în urmă, Iglesias a ajuns să
definească Holocaustul drept o "simplă problemă birocratică".

O altă tendință îngrijorătoare este observată în rândul susținătorilor drepturilor animalelor, care au
tendința de a folosi în mod abuziv analogii între condițiile de viață ale animalelor de fermă și
lagărele de concentrare din cel de-al Doilea Război Mondial.
În iulie 2020, directorul ziarului public și fostul președinte al PACMA (Partidul Animalist) s-a
infiltrat într-o fermă pentru a denunța suferința animalelor pentru tratamentul lor în industria cărnii.
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Concret, fost președinte al PACMA și actual director al unei organizații numite Animal Equality:
"Un holocaust al găinilor. Dar nu se menționează nici locul, nici ferma: "Au parte de multă apă; cei
mai slabi mor de foame și de sete. Aici nu există medici veterinari sau îngrijire de orice fel. Este
un sistem pervers", critică directorul organizației Animal Equality.

Directorul ziarului a scris pe twitterul oficial al ziarului:
"Această tortură a fost făcută de naziști pentru a selecta rasa, pentru ca cei mai vulnerabili,
cei mai slabi, cei mai mici să cadă. Ceea ce am văzut a fost un lagăr de concentrare pentru
pui. Este eugenie".

În 2019, Mișcarea împotriva Intoleranței a denunțat la Parchetul din Madrid un profesor de
filosofie de la Universitatea Complutense din Madrid (UCM) pentru o presupusă infracțiune de ură
împotriva libertăților și drepturilor fundamentale, în temeiul articolului 510 din Codul penal, "pentru
că a comparat victimele Holocaustului cu un măcel de porci". ONG-ul a relatat într-un comunicat
că profesorul a comparat pe Twitter un "abator de porci" din orașul aragonez Binefar cu victimele
Holocaustului evreiesc de la Babi Yair (Kiev, Ucraina).

Aceste mesaje au fost o umilire, un dispreț și o batjocură la adresa victimelor de la Babi Yar și a
Holocaustului, care a fost banalizat prin compararea lui cu un măcel de porci și care a fost o
încercare de exterminare a poporului evreu.
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1) Cel mai mare abator din Europa a fost deschis în Binefar, un mic sat aragonez cu mai
puțin de 10.000 de locuitori. Începând de azi dimineață, are capacitatea de a sacrifica,
jupui și dezosa mai puțin de 30.000 de porci într-o singură zi."

2) "29 septembrie 1941, Baby Jar (Ucraina) 33.771 de evrei... De acum încolo 30.000 de
porci în Binefar (Spania).

3) Ei ar spune că noi, specialiștii, exagerăm comparând industria cu Holocaustul, dar
adevărul este că merită. A fost o singură zi în care naziștii au atins aceste cifre.

34


