
 

Discursul instigator la ură împotriva evreilor și romilor în social media 

 

Introducere 

Conform estimărilor oferite de agențiile de monitorizare a site-urilor care oferă servicii de 

”social networking”, în România exista peste 9,6 milioane de utilizatori care dețin conturi pe Facebook. 

Totodată, conform estimărilor, paginile de YouTube au peste 7 milioane de vizitatori unici din România. 

Astfel, cele două platforme sunt de departe cele mai populare site-uri de social networking în România. 

În ciuda faptului că ambele site-uri oferă utilizatorilor posibilitatea de a reclama conținutul rasist 

sau xenofob, numeroase organizații implicate în combaterea discursului instigator la ură critică modul în 

care ”social media” abordează mesajele rasiste sau care incită la ură pe criterii etnice. Organizați 

neguvernamentale precum Institutul de Prevenție a Urii Online (Australia) sau Liga Anti-Defăimare 

(Statele Unite ale Americii) au atras în repetate rânduri atenția la politica arbitrară a Facebook-ului față 

de mesajele rasiste sau xenofobe și, în același timp, i-au îndemnat pe utilizatorii platformelor de social 

media să reclame conținutul ofensator. 

În anul 2015 au avut loc trei evenimente care au dus la o intensificare fără precedent a 

discursului instigator la ură pe rețelele sociale din România și nu numai. Proiectul construirii unei 

moschei în București, criza refugiaților și adoptarea unor amendamente la OUG 31/2002 privind 

combaterea ideologiilor fasciste, rasiste și xenofobe au servit drept pretext pentru inițierea unor 

campanii masive de ură și dezinformare la adresa unor minorități etnice și religioase. Mai mult, absența 

de pe scena politică a unor organizații de extremă dreapta relevante din punct de vedere electoral este 

compensată de activitatea online a diferitelor grupuri care utilizează mediul virtual pentru a disemina în 

mod deschis idei xenofobe, rasiste sau fasciste. 

În acest context, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” 

a inițiat în luna aprilie, 2016 un proiect de monitorizare a discursului instigator la ură împotriva evreilor 

și romilor pe paginile de Facebook și YouTube cu conținut în limba română. Activitățile de identificare 

și analiză preliminară a discursurilor instigatoare la ură s-au desfășurat până în luna decembrie a 

aceluiași an. 

 



 

Metodologie 

Perioada de referința pentru acest raport este Aprilie – Decembrie 2016. În acest interval de timp, 

experții Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” au monitorizat 

în mod constant mesajele instigatoare la ură împotriva evreilor și romilor pe Facebook și YouTube, au 

colectat date privind grupurile de Facebook care instigă în mod constant la ură, au realizat o analiză de 

conținut a discursurilor identificate și au raportat administratorilor celor două platforme conținutul 

ofensator. Activitatea de monitorizare și raportare s-a desfășurat prin intermediul unor conturi anonime, 

cu respectarea unui set de standarde etice stricte.  

Pentru identificarea discursului instigator la ură și a grupurilor care în mod organizat 

diseminează mesaje antisemite și anti-Roma au fost utilizate mai multe metode. Căutarea în cadrul celor 

două platforme de social media a unor cuvinte cheie, apelative ofensatoare și expresii peiorative utilizate 

în mod tradițional cu privire la minoritatea evreiască și romă a permis identificarea conturilor active care 

au postat conținut antisemit și anti-Roma de dată recentă. Totodată, echipa implicată în eforturile de 

monitorizare a urmărit modul în care articole de presă recente privind evenimente în care au fost 

implicați evrei sau romi s-au reflectat în postări și comentarii pe Facebook.  Accesarea repetată a 

conturilor persoanelor cunoscute pentru convingerile lor antisemite sau anti-Roma și identificarea 

utilizatorilor care apreciază, distribuie sau comentează conținutul postat de aceștia a permis lărgirea 

paletei de conturi monitorizate. Pentru identificarea grupurilor organizate care instigă la ură pe Facebook 

s-au realizat de asemenea căutări pe baza unor cuvinte cheie referitoare la ideologii extremiste, 

naționaliste și xenofobe sau la expresii peiorative asociate romilor și evreilor. Analiza conținutului 

postat pe paginile de Facebook ale acestor grupuri de către membrii lor a fost utilă atât identificării 

discursurilor instigatoare la ură, cât prelevării unor date despre persoanele pentru care răspândirea urii 

împotriva romilor și evreilor reprezintă o agendă în sine.  

Analiza discursului instigator la ură în social media s-a concentrat atât pe profilul instigatorilor, 

cât și pe natura mesajelor pe care aceștia le diseminează. Astfel, prin prelevarea unor date personale 

publicate pe Facebook s-a încercat evaluarea gradului de anonimitate al persoanelor care practică în mod 

sistematic discursul antisemit sau anti-Roma. Numărul total de conturi personale monitorizate pe 

parcursul derulării proiectului este de 540. Prezența pe profilul public al acestora a pozelor personale, 

numerelor de telefon, adreselor de email, informațiilor despre instituțiile de învățământ frecventate sau 

membrii familiei au reprezentat informații relevante care i-a ajutat pe membrii echipei de monitorizare 



 

să stabilească gradul în care instigatorii la ură aleg să își decline identitatea pe platforma socială. Date de 

ordin demografic despre genul sau anul nașterii al utilizatorilor implicați în diseminarea discursului 

instigator la ură au fost înregistrate în măsura în care echipa a avut acces public la aceste detalii. 

Analiza de conținut a discursului instigator la ură s-a concentrat pe obiectul mesajelor antisemite 

și anti-Roma, tipurile de antisemitism și prejudecăți anti-Roma prezente, precum și pe soluțiile 

îndreptate împotriva celor două comunități etnice pentru care instigatorii pledează. 

Astfel, analiza discursurilor analizate s-a realizat în funcție de criteriul etnic (antisemit sau anti-

Roma), precum și în funcție de diferențierea între conținutul îndreptat împotriva unor persoane 

identificabile ale respectivelor comunități și a comunităților în ansamblu. Pentru a se determina cele mai 

frecvente argumente utilizate de cei care diseminează mesaje antisemite, conținutul relevant a fost 

clasificat pe baza studiilor anterioare despre tipologia antisemitismului și stereotipurilor despre romi. 

Tipurile de antisemitism prezente pe social media au fost examinate pe baza următoarelor categorii: 

religios, rasist, conspiraționist, economic, anti-israelian și demonizant1. În schimb, pentru analiza 

stereotipurilor asociate comunității Roma s-au utilizat următoarele categorii: rasă inferioară, delincvenți, 

needucați / necivilizați, amenințare demografică, amenințare culturală, asistați sociali, aducători de 

prejudicii la adresa imaginii României. Precizăm că aceste categorii utilizate în analiza discursurilor 

antisemite și anti-Roma nu se exclud reciproc. Pe parcursul activității de monitorizare au fost 

întâmpinate cazuri în care discursurile analizate nu au fost suficient de elaborate încât să permită 

încadrarea într-una din categoriile enunțate anterior. Cu toate acestea, prezența unor expresii ofensatoare 

indicau intenția clară a utilizatorilor de a instiga la ură împotriva celor două comunități etnice, astfel 

încât respectivele mesaje au fost incluse într-o categorie suplimentară intitulată generic ”limbaj 

licențios”. 

Analiza discursului instigator la ură împotriva romilor și evreilor a urmărit să clarifice și 

măsurile, soluțiile sau politicile discriminatorii pe care instigatorii le promovează în social media. Astfel,  

echipa Institutului a colectat date privind cazurile în care autorii antisemiți sau anti-Roma au pledat 

pentru acțiuni precum: ucidere/exterminare, sterilizare, expulzare, segregare, alte acte de violență fizică 

sau politici discriminatorii.  

                                                           
1 Antisemitismul demonizant este acel tip de discurs antisemit care atribuie evreilor intenții și trăsături malefice. Conform 

acestuia, evreii ar fi în mod esențial lacomi, corupți și ar avea o vocație criminală sau intenții distructive în raport cu 

umanitatea. Pentru mai multe detalii, a se vedea George Voicu, ”Teme antisemite în discursul public”, București: Ars 

Docendi, 2000, pp. 109-117. 



 

 

Principalele rezultate 

 

Profilul instigatorilor și apartenența acestora la grupuri 

 Rezultatele monitorizării ne arată că, 

în ciuda așteptărilor, un număr semnificativ 

dintre persoanele care instigă la ură în mod 

organizat își fac accesibile pe Facebook 

anumite date personale. Poreclele sunt rareori 

întâlnite iar în asemenea cazuri ele fac 

trimitere la naționalism, fascism sau 

xenofobie astfel că persoanele respective se 

autointitulează daci, români adevărați, rasiști, legionari etc. Un procent de 

72% dintre conturile monitorizate oferă acces la poze personale iar 34% 

dintre instigatori menționează relațiile de rudenie cu alte persoane în 

secțiunea dedicată profilului personal. Prezența scăzută a detaliilor legate de 

adresa de email sau numărul de telefon este explicabilă având în vedere că și 

alte categorii de utilizatori aleg să nu facă publice aceste date. Mai mult, s-a 

observat că în conversațiile de grup mulți dintre autorii discursului instigator 

la ură oferă detalii suplimentare despre viața personală cum ar fi profesia, 

localitate în care se află, experiențe personale etc.  

De asemenea trebuie menționat că gradul de autenticitate al fotografiilor personale este dificil de 

evaluat. În unele cazuri, instigatorii la ură utilizează fotografiile personale ca un mijloc de a-și face 

publice convingerile ideologice. Astfel, efectuarea salutului fascist, vizitarea unor locuri reprezentative 

pentru istoria națională, prezența unor simboluri fasciste pe propriile articole de vestimentație sau sub 

forma unor tatuaje și manipularea unor piese de armament fac parte frecvent din recuzita fotografică a 

persoanelor care instigă în mod sistematic la ură împotriva romilor sau evreilor. În cazul în care 

Figura 1 Instigatoare la ură avertizează romii că ia lecții de utilizare a armei (captură 
Facebook) 

Figura 2  Simboluri fasciste 
(captură Facebook) 



 

fotografiile personale nu sunt disponibile, utilizatorii monitorizați recurg la imaginile unor lideri fasciști 

cunoscuți pentru a a-și afirma angajamentul ideologic. 

Disponibilitatea detaliilor ce permit identificarea utilizatorilor sugerează existența unui sentiment 

de impunitate în cazurile când conținutul postat de aceștia pare să încalce legislația din România privind 

instigarea la discriminare, propaganda fascistă, negarea Holocaustului sau cultul persoanelor vinovate de 

infracțiuni contra păcii și umanității. 

 

 

 Menționăm de asemenea că datele privind structura de gen a instigatorilor la ură ilustrate în 

graficul de mai sus este preluată din descrierea profilului utilizatorilor fără ca echipa de monitorizare să 

poată oferi garanții privind autenticitatea acestora. Cu toate acestea, s-a observat că prenumele 

masculine sunt asociate majorității conturilor monitorizate. Totodată, informațiile despre vârsta 

instigatorilor au fost accesibile într-o măsură nesemnificativă echipei proiectului. Pentru 67% dintre 

aceștia nu există date disponibile privind anul nașterii, probabil din cauza setărilor de confidențialitate. 

Pe de altă parte, s-a observat că cei mai activi instigatori la ură care în mod sistematic diseminează 

mesaje antisemite sau anti-Roma nu se feresc să ofere date personale despre propria identitate care 

includ profesia, instituția unde și-au efectuat studiile sau localitatea de rezidență. Totuși, în pofida 

acestor informații despre persoanele care în mod sistematic incită la ură, nu există elemente suficiente 

pentru a se putea realiza o tipologie a instigatorilor în funcție de variabilele socio-demografice.  

Figura 3 Structura detaliilor personale prezentate în descrierea             
profilului instigatorilor la ură    

 

Figura 4 Structura de gen a instigatorilor la ură 



 

 

Figura 5  Distribuția pe vârste a utilizatorilor identificați 

 

Unul dintre aspectele cheie relevate în urma etapei de monitorizare a discursului instigator la ură 

împotriva evreilor și romilor se referă la existența unor grupuri online organizate în mod explicit pentru 

diseminarea mesajelor antisemite și anti-Roma. Descrierea și numele acestor grupuri sunt relevante 

pentru convingerile ideologice ale instigatorilor la ură, precum și pentru tipurile de medii care îi 

stimulează pe utilizatorii antisemiți și anti-Roma să fie activi.  

 Am identificat 168 de astfel de grupuri care în mod sistematic incită la ură împotriva romilor și 

evreilor. În medie, fiecare dintre aceste grupuri are un număr de 1200 de membri, însă instrumentele 

puse la dispoziție de Facebook nu permit o evaluare exactă a numărului total de membri unici. Au fost 

identificate mai multe grupuri intitulate sugestiv ”Anti ciori!!!”, ”Stop manelizării și țigăniei. România 

este doar a românilor!”, ”Holocaustul iudeilor, jidanilor asupra creștinilor” și altele care își asumă în 

mod deschis misiunea de a promova idei antisemite sau anti-Roma.  26 dintre grupurile monitorizate își 

asumă pe Facebook o identitate explicit legionară și promovează constant simboluri și personalități 

fasciste din istoria României. 

De altfel, cultul lui Corneliu Zelea Codreanu, criticarea istoriografiei care denunță abuzurile și 

crimele comise de Mișcarea Legionară, elogierea unor membri ai Mișcării Legionare drept ”Sfinți ai 

Închisorilor” sau promovarea legionarismului ca model politic demn de urmat astăzi sunt frecvente în 

rândul utilizatorilor implicați în diseminarea discursului instigator la ură. Dacă în unele cazuri aceștia 

fac eforturi pentru a demonstra că Mișcarea Legionară a fost prietenoasă cu evreii, există exemple de 

instigatori care elogiază legionarismul tocmai din cauza ostilității pe care a manifestat-o față de evrei. 



 

Mesajele de susținere ale Mișcării Legionare sunt 

însoțite de afișe ale organizației din perioada 

interbelică, cântece legionare prezente pe Youtube 

sau documentare care distorsionează istoria acestei 

organizații. Aderarea explicită a instigatorilor la 

versiuni străine ale fascismului precum național-

socialismul sau fascismul italian este rar asumată 

public pe Facebook. Cu toate acestea, există 

grupuri informale de utilizatori care în mod solidar 

promovează național-socialismul prin coduri 

numerice, imnuri ale unor organizații din Germania 

nazistă sau meme-uri.  

 Majoritatea acestor grupuri se descriu drept naționaliste și își asumă misiunea de a distribui 

informații despre istoria României și aspirațiile poporului român.  De regulă, membrii grupurilor care se 

doresc a fi o versiune virtuală a Mișcării Legionare sau Ligii Apărării Național Creștine aderă și la 

cluster-ul de grupuri afiliate curentului dacopat.  Deși studiile realizate până acum sugerează că 

naționalismul ortodox reprezintă o trăsătură de bază a discursului de extremă dreapta din România, o 

parte semnificativă a celor care instigă la ură împotriva evreilor și romilor nu își asumă identitatea 

ortodoxă. Larga răspândire a teoriilor dacopate printre autorii discursului instigator la ură poate explica 

reținerea pe care numeroși utilizatori monitorizați o au față de creștinism, perceput ca o religie de import 

cu influențe evreiești. În mod frecvent, lui Iisus ”care se trage din neam de jidani” îi este opus Zamolxe, 

“dac adevărat”. 

Anti-globalismul, teoriile conspiraționiste despre corporațiile trans-naționale, aversiunea față de 

ceea ce este intitulat ”corectitudine politică”, anti-americanismul, anti-europenismul și critica unor actori 

/ unități abstracte precum ”propaganda mediatică”, ”sistemul” sau ”oculta mondială” alcătuiesc nucleul 

de bază al convingerilor celor care instigă la ură pe Facebook. În mod ironic, principalele resurse 

utilizate de aceste persoane pentru a-și avansa teoriile antisemite și anti-roma sunt reprezentate de site-

urile conspiraționiste sau specializate în știri false și documentare realizate de autori anonimi, postate pe 

YouTube.  

 

Figura 6 Antete ale unor grupuri care instigă la ură în mod organizat 
(Captură facebook) 



 

Particularitățile discursului instigator la ură împotriva evreilor și romilor 

În conformitate cu datele colectate pe parcursul perioadei de monitorizare, utilizatorii care sunt 

responsabili pentru discursuri instigatoare la ură se concentrează asupra unor categorii diverse de 

persoane în funcție de criterii etnice, religioase sau care țin de orientarea sexuală. Deși proiectul a avut 

în vedere doar discursurile antisemite sau anti-Roma, observațiile preliminare sugerează că instigatorii 

antisemiți sau anti-Roma manifestă în mod frecvent ostilitate și față de maghiari, musulmani sau membri 

ai comunității LGBT.  

Particularitățile Facebook-ului nu au permis definirea unui eșantion reprezentativ de utilizatori 

sau postări din cauza conținutului dinamic, numărului teoretic infinit de mesaje găzduit de această 

platformă socială și lipsei de acces la date agregate disponibile doar administratorilor rețelei. Astfel, 

informațiile privind categoriile de persoane vizate de discursul instigator la ură nu sunt reprezentative 

pentru totalitatea discursurilor instigatoare la ură prezente pe Facebook, ci doar pentru acele incidente 

identificate și înregistrate de către echipa de monitorizare.  

Datele colectate sugerează că discursul instigator 

la ură împotriva evreilor este diseminat mai frecvent de 

către utilizatorii dispuși să investească timp în lecturarea 

și deformarea unor informații mai complexe. Temele 

antisemite identificate se bazează pe teorii ale 

conspirații, mituri religioase, narațiuni istorice sau 

articole de presă din domeniul economic. Pe de altă 

parte, discursurile instigatoare la ură împotriva romilor 

au la bază argumente preluate din realitatea cotidiană 

imediată. Aceste diferențe privind gradul de sofisticare al 

celor două tipuri de discurs sunt explicabile având în 

vedere că discursul antisemit, dezvoltat în România în 

special începând cu secolul XIX, s-a articulat de-a lungul 

timpului în jurul unor teme similare. Totodată, sondajele 

de opinie privind percepția relațiilor interetnice arată că 

prejudecățile și stereotipurile despre romi sunt mult mai 

răspândite la nivelul întregii societăți decât cele privitoare la evrei. În aceste condiții, autorii discursului 

Figura 7 Distribuția DIU în funcție de criteriul etnic             

Figura 8 Distribuția DIU în funcție de țintele vizate     



 

instigator la ură împotriva romilor nu utilizează argumente elaborate, ci instrumentalizează fobiile deja 

existente la nivel social.  

Din totalul de 1120 de incidente de discurs instigator la ură identificate și analizate, care cuprind 

postări, redistribuiri sau comentarii, 41% aveau ca țintă romii, în timp ce restul erau îndreptate împotriva 

evreilor.  Majoritatea mesajelor pe care instigatorii le-au diseminat vizau cele două comunități în 

ansamblu (78%) și doar o mică parte exprimau ostilitate față de persoane identificabile (22%). Relatările 

mass-mediei despre evenimente curente precum investigațiile penale privind anumite persoane de etnie 

romă sau evreiască, activitățile publice organizate de către membrii celor două comunități sau pozițiile 

oficiale ale unor demnitari și politicieni români au constituit prilejuri pentru instigatori pentru a promova 

ura antisemită sau anti-Roma față de persoane identificabile. Principala țintă a acestor tipuri de mesaje 

este George Soros, ale cărui origini evreiești și activități financiare și filantropice reprezintă o temă 

majoră de interes pentru promotorii antisemitismului.  

 Monitorizarea conținutului discursului instigator 

la ură împotriva evreilor și romilor a evidențiat o 

diversitate de argumente pe care acesta se bazează. 

Relatările mass-mediei, materialele preluate de pe site-uri 

conspiraționiste, meme-urile și filme documentare despre 

pericolul pe care evreii și romii l-ar reprezenta la adresa 

purității identitare a românilor sunt utilizate pentru a 

justifica discursul instigator la ură. Peste jumătate din 

incidentele identificate și analizate utilizează o 

combinație de texte și fotografii sau clipuri video pentru a 

promova mesaje antisemite sau anti-Roma.  

 Aproape jumătate din conținutul antisemit analizat 

se articulează în jurul teoriilor conspirației preluate de pe 

site-uri terțe. În scopul demonizării evreilor se recurge la o 

serie de stereotipuri care-i etichetează pe aceștia ca fiind 

lacomi, imorali, răuvoitori, cu tendințe spre comportamente 

Figura 9 Postare antisemită (Captură Facebook) 

Figura 10 Tipuri de discurs instigator la ură împotriva evreilor 



 

criminale, inferiori românilor din punct de vedere spiritual. Doar 2% din totalul mesajelor analizate 

propovăduiesc antisemitismul bazat pe considerente religioase, în timp ce doar 3% conțin argumente de 

ordin rasial. De asemenea, antisemitismul de tip anti-israelian nu reprezintă una dintre temele dominante 

ale mesajului instigator la ură îndreptat împotriva evreilor. 

În ceea ce privește discursul instigator la ură îndreptat împotriva 

comunității rome, se poate observa că nucleul central al acestuia este 

format din limbajul licențios. Mesajul anti-Roma este mai puțin 

elaborat cognitiv și lingvistic, dar mai dependent de rasismul biologic 

întrucât 27% din conținutul anti-Roma analizat consideră că romii sunt 

o rasă inferioară. Un procent de 15% din mesaje evocă potențialul 

distrugător al romilor pentru imaginea României în plan extern, o 

prejudecată ce se se bazează în principal pe relatările mass-mediei 

despre presupuse persoane de etnie romă implicate în activități 

infracționale în străinătate.  

 

Figura 13 Stereotipuri anti-Roma 

 

Deși istoria României reprezintă una dintre preocupările centrale ale persoanelor care instigă în 

mod organizat și sistematic la ură împotriva evreilor și romilor, interpretarea istoriei se face 

preponderent într-o cheie naționalistă antisemită și mai puțin anti-roma. De altfel, argumentele utilizate 

pentru promovarea antisemitismului sunt mai elaborate decât cele îndreptate împotriva romilor și fac 

apel la noțiuni detaliate de istorie, religie, politică internațională. 

Figura 11 Postare anti-Roma (Captură Facebook) 

Figura 12 Postare anti-Roma (Captură 
Facebook) 



 

Puținele cazuri în care recursul la istorie este 

utilizat pentru a sprijini discursul instigator la ură 

împotriva romilor includ referirile la sclavie ca la o 

instituție dezirabilă, exprimarea unor regrete că Ion 

Antonescu nu a reușit să extermine toți romii din 

România, dezvoltarea unor teorii pseudo-științifice 

despre originile neanderthaliene ale romilor sau 

invocarea unor  momente de persecuție din istoria 

europeană pentru a legitima ideea că ”țiganii au terorizat de peste 1000 de ani Europa”. Meme-uri care îi 

înfățișează pe Ion Antonescu și Adolf Hitler, precum și imagini cu lagărul de exterminare Auschwitz-

Birkenau sunt utilizate frecvent pentru a evoca și aproba genocidul împotriva romilor.  

 

Cel mai frecvent argument invocat pentru sprijinirea 

tezelor antisemite este cel al implicării evreilor în evenimente 

traumatice din istoria României precum răscoala de la 1907, 

Masacrul de la Fântâna Albă, retragerea trupelor române după 

ultimatumul sovietic, criza economică din anii ‘80. 

Responsabilitatea evreilor în instaurarea și menținerea la putere 

a regimurilor comuniste în România și alte țări din Estul 

Europei este de departe cea mai întâlnită narațiune istorică 

utilizată pentru a legitima antisemitismul. Astfel, pe Facebook 

au fost distribuite în mod frecvent materiale care subliniază 

apartenența la etnia evreiască a unor lideri sovietici sau șefi ai 

NKVD-ului. Totodată, instigatorii distribuie liste cu presupuși 

evrei care ar fi responsabili de abuzuri împotriva populației 

românești în timpul regimului comunist sau care ar fi fost 

membri ai Partidului Comunist.  

Holocaustul reprezintă de asemenea o temă de interes pentru instigatorii la ură împotriva 

evreilor. Poziționarea față de Holocaust variază între negare și elaborarea unor teorii conform cărora 

evrei înșiși au formulat și aplicat politica genocidală din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Figura 14 Fotografie instigatoare la ură (Captură Facebook) 

Figura 15 Redistribuire a unui material antisemit (Captură 
Facebook) 



 

Mareșalul Ion Antonescu este în mod frecvent prezentat drept salvator al evreilor și, după 1944, victimă 

a unui complet evreiesc. 

Teoriile antisemite prezente pe Facebook și Youtube fac apel la presupusa existență a unor 

comploturi evreiești pentru a explica o diversitate de momente din istorie: Islamul ar fi o invenție a 

evreilor care doreau distrugerea creștinismului bizantin; în secolul XIX și la începutul secolului XX 

evreii din Europa ar fi dorit instaurarea unui stat Israel pe teritoriul de astăzi al României; înlăturarea de 

la putere a lui Nicolae Ceaușescu și executarea sa ar fi rezultatul unei conspirații evreiești. Monitorizarea 

a relevat eforturile depuse de unii utilizatori de Facebook și Youtube de a disemina, explica și aduce în 

actualitate materiale de propagandă utilizate în perioada interbelică sau a celui de-al Doilea Război 

Mondial. Spre exemplu, filmul de propagandă nazist ”Evreul etern”, lansat în 1940 la inițiativa lui 

Joseph Goebbels, este diseminat și explicat în mediul online de către utilizatori români. Totodată s-au 

remarcat încercări de reactualizarea a unor teze antisemite din România interbelică despre evreul 

arendaș, cămătar sau cârciumar făcându-se apel la scrierile unor intelectuali antisemiți precum Nicolae 

Paulescu sau A.C. Cuza. 

Tezele dacopate diseminate prin intermediul 

grupurilor servesc ca justificare pentru două tipuri de 

discursuri instigatoare la ură. Originile nobile, exclusiv geto-

dace, tracice sau pelasgice reprezintă pentru anumiți utilizatori 

un argument în favoarea prezervării purității etnice și 

excluderii din societate a evreilor, maghiarilor sau romilor. În 

același timp, presupusa descendență a românilor dintr-un 

neam nobil care a civilizat celelalte populații europene este 

prezentată drept o teorie contestată de inamicii românilor, 

printre care se numără și evreii. Aceștia sunt vinovați de 

falsificarea istoriei românilor care astfel ar fi victimele unui 

complot extern prin care se încearcă destabilizarea țării și 

ștergerea identității naționale. 

Complexitatea discursului la ură îndreptat împotriva 

evreilor pare să fie invers proporțională cu măsurile virulente 

Figura 16 Măsuri antisemite preferate de instigatorii la ură 

Figura 17 Instigare la genocid (Captură Facebook) 



 

susținute de utilizatori. Apelurile generale la luptă și 

îndemnurile la mobilizare sau rezistență exprimate în termeni 

vagi sunt principala soluție pentru care antisemiții pledează. 

16% dintre mesajele identificate și analizate pledează pentru 

uciderea evreilor, în timp ce 6% pentru alte acte violente 

precum pedepsele corporale sau tortura. Celelalte politici 

discriminatorii preferate de către instigatorii la ură împotriva 

evreilor includ cel mai frecvent confiscarea proprietăților sau 

lipsirea de libertate. Cifrele sunt îngrijorătoare și nu pot fi 

omise întrucât incitarea la crimă constituie o infracțiune, în 

conformitate cu Codul Penal din România. Pe parcursul 

perioadei de monitorizare, echipa de cercetători a identificat o 

persoană care se recomandă drept ofițer al Armatei Române și 

care a lansat în spațiul virtual un apel public la atentat cu 

bombă împotriva Institutului “Elie Wiesel” și a ”jidanilor care 

 colcăie” în această instituție. Având în vedere gravitatea 

acestui incident, Institutul a înaintat o plângere către Secția 

Parchetelor Militare din cadrul Ministerului Public. Aceasta a 

fost trimisă ulterior către Direcția pentru Combaterea Crimei 

Organizate și este în curs de soluționare. 

Și în cazul discursului instigator la ură împotriva 

romilor, apelurile generale la luptă se regăsesc într-o 

proporție semnificativă (36%). Ceea ce atrage atenția în 

acest caz constă în caracterul mult mai radical al mesajelor 

anti-Roma întrucât 42% din conținutul monitorizat și 

analizat propune uciderea sau exterminarea romilor. În mod 

frecvent, cei care pledează pentru o asemenea soluție fac 

referire la genocidul împotriva populației Roma și Sinti 

implementat de autoritățile naziste și aliații săi ca la un exemplu demn de urmat. Citatele atribuite lui 

Adolf Hitler sau imaginile care înfățișează arme de foc și ciori ucise reprezintă mijloacele cele mai 

Figura 18 Instigare la genocid (Captură Facebook) 

Figura 19 Instigare la genocid (Captură Facebook) 

Figura 20 Măsuri anti-Roma preferate de instigatorii la ură 



 

expresive prin care instigatorii la ură împotriva romilor își exprimă adeziunea în raport cu soluția 

exterminării romilor.  

Discursul instigator la ură împotriva evreilor și romilor pe YouTube 

Platforma YouTube prezintă anumite particularități față de Facebook în ceea ce privește 

discursul instigator la ură împotriva evreilor și romilor. Zecile de materialele identificate și analizate 

demonstrează că instigatorii prezenți pe această platformă de distribuire a conținutului video sunt dispuși 

să depună mai multe eforturi pentru a disemina mesaje antisemite sau anti-Roma. Astfel, cele mai 

frecvente tipuri de materiale video identificate pe acest site sunt documentarele care avertizează asupra 

pericolelor pe care evreii le reprezintă sau le-au reprezentat pentru România. Conținutul acestora pare a 

fi realizat de amatori și de cele mai multe ori se prezintă sub forma unor succesiuni de imagini și texte 

care interpretează într-o cheie antisemită istoria României. Au fost identificate de asemenea 

documentare recent realizate în străinătate și subtitrate în limba română care promovează de cele mai 

multe ori un antisemitism de tip anti-israelian. Interviuri cu persoane antisemite notorii precum David 

Duke sau Mahmoud Ahmadinejad sunt de asemenea subtitrate și accesibile publicului din România.  

Dată fiind cantitatea mai mare de informație inclusă într-un clip video în comparație cu o simplă 

postare pe Facebook, adesea conținutul instigator la ură împotriva evreilor combină mai multe tipuri de 

antisemitism. Teoriile conspirației evreiești reprezintă nucleul în jurul căruia orbitează antisemitismul 

religios și economic sau negarea Holocaustului. Cel mai popular film instigator la ură împotriva evreilor 

identificat pe YouTube reunește peste 60.000 de vizualizări și este o compilație de citate antisemite 

aparținând unor intelectuali cunoscuți din istoria României precum Vasile Conta, Mihai Eminescu, 

Nicolae Iorga, Nicolae Paulescu sau Octavian Goga. 

Ca și în cazul discursului instigator la ură împotriva romilor prezent pe Facebook, mesajele anti-

Roma diseminate pe YouTube sunt mai degrabă ancorate în prezent și pledează în mod explicit pentru 

exterminarea romilor. Evenimente curente în care, conform celor care distribuie conținutul, sunt 

implicate presupuse persoane de etnie romă precum cântăreți de manele, actori sau membri ai unor 

clanuri interlope sunt oferite ca justificare pentru suprimarea fizică a comunității rome. Adesea, 

îndemnurile la ucidere sau exterminare, mai des întâlnite în cazul conținutului instigator la ură împotriva 

romilor, sunt anunțate încă din titlul materialului video. Totodată, clipurile identificate care instigă la ură 

împotriva romilor se bucură de o audiență mai mare decât cele care îi vizează pe evrei. 



 

Astfel, cel mai popular film identificat are peste 300.000 de vizualizări și înfățișează un copil 

care, dorind să colinde de Crăciun pe locatarii unui imobil, este agresat fizic și amenințat cu un topor de 

către un grup de adulți. Persoana care a postat respectivul film sugerează că acel copil este de etnie romă 

și că tratamentul violent la care acesta este supus trebuie luat ca exemplu de către cei care întâlnesc 

”colindători țigani”. Alte materiale video ce reunesc zeci de mii de vizualizări îi prezintă pe romi ca o 

amenințare demografică și culturală pentru România sau atrag atenția asupra faptului că romii nu trebuie 

confundați cu românii.  

Spre deosebire de instigatorii la ură activi pe Facebook, cei care utilizează YouTube-ul pentru a 

transmite mesaje antisemite sau anti-Roma sunt mai puțin dispuși să își decline adevărata identitate. 

Cele mai active conturi folosesc pseudonime care reflectă adeziunea utilizatorilor la rasism, arianism, 

legionarism sau versiuni străine ale fascismului, ”ortodoxism patriotic” sau dacopatie.  

Concluzii 

Rezultatele acestei monitoriză sugerează că cele mai populare platforme de social media din 

România, respectiv Facebook și YouTube, tratează cu indiferență discursul instigator la ură împotriva 

evreilor și romilor. Deși toate incidentele identificate și analizate au fost ulterior raportate 

administratorilor Facebook pentru a lua măsuri față de instigatori sau conținutul ofensator postat de 

aceștia, în sub 10% din cazuri s-a procedat la suspendarea contului sau înlăturarea mesajelor care 

promovau ura față de romi și evrei. Majoritatea discursurilor instigatoare la ură înlăturate de către 

administratori îi vizau pe evrei, însă cazurile în care Facebook-ul a dat curs cererilor noastre sunt atât de 

puține încât sunt lipsite de orice reprezentativitate în această privință. Mai mult, administratorii 

platformei YouTube nu au luat nicio măsură pentru a înlătura conținutul instigator la ură raportat. 

Modul în care Facebook-ul a tratat discursurile instigatoare la ură monitorizate este surprinzător. 

Deși există numeroase rapoarte care critică această rețea socială pentru politica ei față de discursul 

instigator la ură, era de așteptat ca măcar acele mesaje explicite care incită la acte de violență fizică sau 

crime împotriva unor minorități etnice și religioase să fie sancționate. Pe de altă parte, consultările pe 

care unii membri ai echipei le-au avut cu persoane implicate în activități similare de monitorizare în țări 

precum Israel sau Germania sugerează că standardele utilizate de către Facebook pentru conținutul în 

limba română sunt diferite în practică față de cele utilizate în alte țări. 



 

Datele obținute pe parcursul acestui proiect sugerează că persoanele care instigă în mod 

sistematic la ură împotriva evreilor și romilor pe Facebook beneficiază de un regim de impunitate de 

care sunt conștienți. Deși platformele sociale online aparțin spațiului public, autorii discursurilor 

antisemite și anti-Roma nu manifestă îngrijorare față de eventualele sancțiuni care sunt aplicabile în 

cazul incitării la ură sau discriminare (art. 369, NCP) și distribuirii de materiale rasiste sau xenofobe prin 

intermediul unui sistem informatic (art. 4, alin. 21, OUG31/2002). Social media reprezintă pentru aceștia 

un mijloc de a întâlni persoane cu interese similare, de a atrage adepți și de a obține o confirmare din 

partea altor utilizatori. Având în vedere că pe parcursul proiectului nu s-au identificat contra-discursuri 

prin care să se atragă atenția instigatorilor de gravitatea mesajelor pe care le diseminează, Facebook-ul 

se constituie într-o realitate care găzduiește ”insule” unde ideologiile rasiste, fasciste și xenofobe sunt 

acceptabile și câștigă noi adepți.  

 

 

 

 

 


