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În sondajul de opinie făcut în toamna anului 2019 cu privire la percepţia relaţiilor
interetnice
şi
Holocaustul
din
România
(http://www.inshr-ew.ro/wpcontent/uploads/2018/01/Kantar-TNS-Raport-INSHR2019_v4_21.01.2020_diacritice-1.pdf ) se măsoară, printre altele, distanţa socială pe
care societatea românească o are faţă de anumite minorităţi.
Pe scala „Bogardus” (cu valori între 1 şi 7,
distanţa socială fiind mai mare cu cât media
este mai mare) minoritatea evreiască
înregistrează un indice de 3,6. Gradul de
acceptare al evreilor în societatea românească
este ceva mai bun în comparaţie cu maghiarii
(4,0) sau romii (4,7).
Cu toate acestea, rămâne o realitate că 5%
dintre respondenţii unui sondaj reprezentativ
naţional consideră că evreii „nu ar trebui să
vină în România”, 11% spun că evreii au mai
multe drepturi faţă de populaţia majoritară,
iar 32% dintre intervievaţi sunt de acord cu
afirmaţia că evreii „ar fi mai bine să se ducă
să trăiască în ţara lor”. Aceste procente
vorbesc despre existenţa unui antisemitism
potenţial (latent) în anumite segmente ale
societăţii civile.
Chiar dacă nu sunt neapărat alarmante, evoluţiile manifestărilor cu caracter antisemit
din ultimii ani din Europa şi Statele Unite arată că societatea românească poate oricând
să cunoască o intensificare a percepţiei negative a minorităţii evreieşti.

În acest context, ne-am propus să identificăm şi să analizăm manifestările antisemite
din spaţiul public, precum şi încercările de negare sau relativizare a
Holocaustului sau promovare a cultului unor criminali de război şi condamnaţi
pentru crime împotriva umanităţii. În cele ce urmează prezentăm un inventar al
unor atitudini mai des întâlnite în spaţiul public românesc de-a lungul anului 2019 şi în
primele luni din 2020.

Casa memorială „Elie Wiesel”
din Sighet, vandalizată în
august 2018.

Cimitirul evreiesc din Huși,
vandalizat în martie 2019.

Sinagoga din Cluj Napoca,
vandalizată în 2017.

Cele mai vizibile semne ale patrimoniului evreiesc din România sunt locurile de
cult şi cimitirele. Cele care sunt funcționale au dotări de supraveghere și pază care
le pun la adăpost de posibile acte de vandalism.
Cu toate acestea, în ultimii ani au avut loc incidente și acte de vandalism cu
caracter antisemit (Sinagoga din Cluj, 2017; Casa memorială „Elie Wiesel” din
Sighet, 2018). În martie 2019 peste 70 de monumente funerare din cimitirul
evreiesc din Huși au fost devastate.
La fel ca-n alte cazuri de vandalizare de cimitire evreiești, ancheta poliției a
descoperit că cei vinovați sunt minori. De asemenea, anchetatorii au stabilit că o
parte din pietrele funerare au fost afectate de tăierea unor copaci.

•

În ianuarie 2019 un consilier județean din Vrancea, a distribuit pe Facebook un
colaj în care Klaus Iohannis apărea cu simboluri naziste. Respectiva postare a
dispărut după ce a ajuns în atenţia presei. Maniera în care simbolistica naționalsocialistă a fost folosită în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din
2019 este prezentată separat în cele ce urmează.

•

În primăvara anului 2019, în contextul votului Consiliul General al Capitalei de
cedare a unei clădiri pentru amenajarea Muzeului de Istorie a Evreilor și a
Holocaustului din România, viceprimarul capitalei a făcut mai multe declarații
cu caracter antisemit.

Într-o ședință de consiliu, încercând să arate de ce este împotriva cedării clădirii, edilul a
afirmat că imobilul se află „într-o zonă plină de românism”, „vascularizată în istoria
noastră, a românilor”.
Câteva zile mai târziu a declarat presei că o să propună ridicarea unui bust dedicat
mareșalului Antonescu, persoană condamnată pentru crime de război. Legislația din
România interzice cultul public al criminalilor de război. Aceste declarații au stârnit reacții
din partea societății civile și a Comunității evreiești.
În 3 aprilie 2019 acesta a trimis o scrisoare directorului Centrului pentru Monitorizarea și
Combaterea Antisemitismului, numindu-l „musafir în țara mea”. Viceprimarul adoptă un
limbaj xenofob şi se identifică drept „cetățean român – creștin ortodox” și îl îndeamnă pe
directorul MCA să părăsească România: „Recomandarea mea este să vă întoarceți de unde
ați venit și să mă lăsați să am eu grijă de morții neamului meu”. Trebuie menționat că
directorul ONG-ului este cetățean român.

•

Cu ocazia ceremoniilor care au avut loc de Ziua Europeană de
Comemorare a Holocaustului Împotriva Romilor (2 august 2019),
ministrul culturii a avut o declarație prin care relativiza și minimaliza
realitatea Holocaustului: „De-a lungul timpului au fost şi momente mai
delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute; (...)
anumite minorităţi au avut de suferit, ceea ce ne face să găsim
momente cum este cel de astăzi, prin care readucem în atenţia, nu doar
a românilor, ci a întregii naţiuni române, a întregii Europe, a întregii
lumi, faptul că respectăm aceste minorităţi”.

•

În august 2019 un consilier al premierului României pentru
problematica romă a distribuit pe Facebook un colaj care sugera
asemănări între președintele țării, Klaus Iohannis și dictatorul nazist
Adolf Hitler. Postarea a fost ștearsă după ce opinia publică a semnalat
derapajul și ulterior demnitarul și-a cerut scuze pentru gestul său.

Competitorii electorali ai candidatului Klaus Iohannis, preşedintele în exerciţiu, au
folosit în retorica electorală trimiteri la etnia adversarului lor. De multe ori, discursul
critic la adresa lui a inclus comparaţii sau trimiteri care aveau menirea să-l eticheteze
pe preşedinte drept moştenitor sau adept al ideologiei naţional-socialiste. În ultima
parte a campaniei electorale la această imagine au contribuit jurnalişti sau formatori de
opinie fără apartenenţă politică declarată.
•

Senator PSD a afirmat la un post naţional de televiziune, în 14 octombrie 2019 că,
„dl. Iohannis şi-a pus în gând exterminarea PSD-iştilor, pe un model de acum 70-80
de ani, uitând sau neuitând un asemenea mod de gândire care bagă de-a valma
simpatizanţi şi votanţi PSD şi vorbeşte în termeni de dispariţie, mă gândesc că
mâine-poimâine vine şi cu legile de la Nurnberg să fie tacâmul complet”.

•

În cadrul unui eveniment de campanie din 29 octombrie 2019, liderul PSD Cluj a
declarat chiar în faţa propriului candidat că „Acest Iohannis cu discursul lui nazist
vrea să muriți! Vrea să dispară PSD! Asta își dorește. Nu am spus-o eu. A spus-o el.
El consideră că noi trebuie să plecăm, să murim, să dispărem”.

•

Deputată PSD şi coordonatoarea campaniei Vioricăi Dăncilă, afirma în 17
noiembrie 2019 că „domnul Klaus, cred, deja se şi vede şef de lagăr de concentrare
şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”.

•

Articolele
publicate
de
Sorin
Roşca
Stănescu
(https://www.telegrafonline.ro/klaus-iohannis-nu-este-nazist), Marius Ghilezan
(http://www.academiacatavencu.info/politic/incercare-de-puci-electoral-la-bcu41821) sau Andrei Marga (https://www.cotidianul.ro/la-brat-cu-mussolini-hitlercompany/) au la bază aceeaşi strategie de a-i alătura candidatului Iohannis
însuşiri şi comportamente care îl apropie pe acesta de nazism. Toate acestea prin
folosirea trivială a vocabularului şi simbolisticii naţional-socialiste.

În O.U.G. 31/2002, modificată prin legea
217/2015, privind interzicerea organizaţiilor,
simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar,
rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
de genocid contra umanităţii şi de crime de război
există un capitol care se referă la „obligaţiile
autorităţilor administraţiei publice”.
❖ Se menţionează că este interzisă ridicarea în
locuri publice a monumentelor dedicate unor
persoane condamnate pentru genocid sau
crime de război.
❖ De asemenea, este interzis ca acestor categorii
de persoane să le fie acordate nume de străzi
sau alte locuri publice, precum şi denumirea
unor organizaţii cu aceste nume.
❖ Legea interzice apologia publică a criminalilor
de război sau a celor condamnaţi pentru
genocid, precum şi promovarea în public a
ideilor şi concepţiilor fasciste, legionare, rasiste
sau xenofobe.
Cu toate acestea, există administrații locale pentru
care respectarea legii este facultativă.

•

Încă există localităţi cu străzi care poartă numele unor
criminali de război. În cazul lui Ion Antonescu, există în
prezent străzi care-i poartă numele la Constanţa,
Râmnicu Sărat (Buzău), Mărăşeşti (Vrancea), 1
Decembrie 1918 (Ilfov). În septembrie 2019, ca urmare
a unei solicitări făcute de un cetăţean Primăriei Râmnicu
Sărat pentru schimbarea denumirii străzii Ion
Antonescu, autorităţile locale au răspuns că o eventuală
schimbare a denumirii se va face după ce se „va organiza
o consultare cu cetăţenii din zonă, după care va solicita
avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului
Buzău şi va identifica sursele de finanţare pentru
acoperirea costurilor necesare schimbării denumirii
străzii”.

•

În ianuarie 2020 revista Tribuna, finanţată de Consiliul
judeţean Cluj, a publicat un material apologetic despre
Radu Gyr în care acestuia i se construieşte imaginea
unui patriot, martir al închisorilor comuniste, fără a se
menţiona trecutul de lider legionar sau faptul că a fost
condamnat pentru crime de război. Trebuie menţionat
că la Cluj-Napoca există din 2008 o stradă Radu Gyr,
autorităţile fiind notificate în mai multe rânduri că
încalcă legea.

Felul în care autorităţile se achită de responsabilităţi în
privinţa protejării memoriei victimelor Holocaustului,
precum şi cercetarea şi pedepsirea celor care se fac
vinovaţi de fapte care aduc atingere memoriei victimelor
arată că există deficienţe importante de asumare şi punere
în aplicare a legislaţiei.
Busturi, nume de străzi şi de instituţii publice denumite după
criminali de război se găsesc astăzi în unele dintre localităţile
României. Autorităţile locale fie ignoră această problemă şi
găsesc tot felul de motive să perpetueze această stare, fie se
împotrivesc şi acţionează în dispreţul legii. La Beiuş, judeţul
Bihor a fost nevoie de un proces îndelungat care s-a întins pe
mai mulţi ani pentru ca în final autorităţile să fie obligate să
schimbe numele străzii Ion Antonescu. Autorităţile, deşi sunt
înştiinţate, refuză de ani de zile să îndepărteze busturile unor
criminali de război, cum este cazul în Odorheiul Secuiesc, unde
există un bust al lui Albert Wass, sau în sectorul 2 din Bucureşti,
unde există un bust al lui Mircea Vulcănescu.
Totodată, se constată că de multe ori pregătirea, atitudinile şi
interpretările celor însărcinaţi să cerceteze şi să decidă asupra
încălcărilor legislaţiei care protejează memoria victimelor au
drept efect tocmai lezarea victimelor şi încurajarea
demersurilor de reabilitare a criminalilor.
De exemplu, în 2019 Tribunalul Vrancea a dispus rejudecarea
unei speţe în care Judecătoria Panciu arăta că Gheorghe
Alexianu, guvernatorul Transnistriei, condamnat pentru crime
de război, unul dintre responsabilii de frunte ai Holocaustului,
ar fi fost condamnat politic. În 2019 Curtea de Apel Bucureşti a
dat o hotărâre definitivă prin care respingea cererea de
constatare a caracterului politic al condamnării lui Mircea
Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor şi
membru în guvernul Antonescu.

Aplicarea legislaţiei memoriale întâlneşte un blocaj major şi
în instrumentalizarea plângerilor care privesc fapte de
negare a Holocaustului sau răspândire de simboluri şi
însemne fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe.
Majoritatea sesizărilor pe care Institutul sau alţi actori civici
le-au făcut pentru astfel de situaţii se îndreaptă încet către
termenul de prescriere ca urmare a lipsei de înaintare a
anchetei. În cazuri evidente de încălcare a legii, precum
salutul nazist în faţa instituţiilor publice, negarea inechivocă
a Holocaustului în spaţiul public, comercializarea de articole
interzise, evenimente publice care cuprind ritualuri
legionare, anchetele durează ani de zile şi în ciuda
recunoaşterii faptelor de către autori procurorii de caz decid
să claseze cauzele.
Conform unei statistici a Ministerului Public privind
infracţiunile prevăzute de OUG 31/2002 la nivelul întregii
ţări, în anul 2018, parchetele au avut de soluţionat un număr
de 42 de cauze. Doar 8 dintre ele au fost soluţionate (5 prin
clasare şi doar un caz prin rechizitoriu de trimitere în
judecată).
Lentoarea cu care autorităţile reacţionează şi maniera
deficitară de a instrumentaliza astfel de cazuri îi
încurajează pe cei care au aderat la valori extremiste şi
au în agendă reactualizarea ideologiilor radicale de
dreapta.

În 2016 Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie
Wiesel” era însărcinat de către Guvernul României să se ocupe de înfiinţarea
Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România.

Municipalitatea din Bucureşti s-a alăturat proiectului prin punerea la dispoziţie a
unei clădiri care urma să găzduiască muzeul. Un cetăţean a contestat în instanţă
legalitatea procedurii prin care Consiliul General al Bucureştiului a cedat dreptul
de folosinţă a imobilului. În 2018 instanţa a anulat hotărârea Consiliului General.
În 2019 municipalitatea a reluat procedura de cedare a clădirii pentru amenajarea
muzeului, însă de data aceasta votul în consiliu a întâlnit opoziţia multor consilieri
şi după mai multe încercări eşuate de adoptare a hotărârii s-a renunţat la proiect.
Trebuie remarcat că patru luni consecutiv, proiectul de Hotărâre a fost pus pe
ordinea de zi a Consiliului Genenral, fără a se obţine votul necesar. În luările de
cuvânt ale celor doi viceprimari sau ale unor consilieri, printre argumentele de
respingere au fost şi cele care deşi voiau acest muzeu, propuneau să fie amplasat în
fostul cartier evreiesc, nu într-o zonă de „românism”...

Demersurile următoare de găsire a unui spaţiu pentru amenajarea muzeului au fost
însoţite de manifestări de protest din partea celor care au contestat în instanţă
hotărârea primăriei. Posibilitatea amenajării muzeului în piaţa Victoriei, lângă
Muzeul „Antipa”, i-a făcut pe aceşti cetăţeni să-şi adapteze mişcarea de protest
invocând de această dată argumente „ecologice”.

În iulie 2019 a avut loc un protest în
faţa Muzeului „Antipa”, scopul declarat
de organizatori fiind „salvarea parcului
muzeului Antipa”. Mesajele pe care
aceştia le afişau arătau că ei se
împotrivesc
înfiinţării
„Muzeului
Holocaustului” (Muzeul Naţional de
Istorie a Evreilor şi al Holocaustului
din România).

În august 2019 un protest cu un număr similar de participanţi (aproximativ 20) a
avut loc în faţa sediului Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”. Într-un clip pe care unul dintre participanţi l-a postat pe
Facebook, la un moment dat, se distinge cum cineva din grup întreabă: „Bomba o
dăm la urmă, că eu d’asta am venit?”. O altă voce completează cu o remarcă care
sugerează că este vorba de o glumă. În clip nu se observă ca organizatorii
protestului să se delimiteze de această atitudine.

La ambele manifestări mesajul antisemit a fost prezent, direct sau implicit.
Principalul banner sugera că protestatarii se opun unui plan orchestrat de George
Soros. Soros este una din ţintele preferate ale retoricii antisemite din ultimii ani.
De asemenea, unul dintre vorbitorii a folosit drept argument pentru a reclama
lipsa de legitimitate a înfiinţării muzeului retorica trivializării prin comparaţie,
invocând vinovăţia evreilor pentru instaurarea comunismului în România,
adăugând că: „Statul Israel şi cei care reprezintă astăzi cu fală iudaismul în lume trebuie
să-şi ceară scuze pentru răul pe care l-au făcut acestei planete prin această doctrină
satanică numită comunism”.

Aceeaşi persoană, înaintea
protestului
din
faţa
institutului, posta pe Facebook
un citat pe care îl atribuia
partenerului său de protest,
persoana care a contestat în
instanţă hotărârea primăriei
din 2016.

În intervalul dintre adoptarea
de către Parlament a Legii de
înfiinţare
a
Muzeului
Naţional de Istorie a Evreilor
şi al Holocaustului din
România şi promulgarea legii
de către preşedinte, acelaşi
grup de persoane a iniţiat un
memoriu
adresat
preşedintelui, cerându-i să nu
promulge respectiva lege,
invocând faptul că astfel „se
permite legiferarea acordării
unor avantaje în mod selectiv
pentru anumite minorități”.

În ultimii ani, Institutul „Elie Wiesel” observă cu
îngrijorare dinamica manifestărilor de ură din mediul
online de limba română îndreptate împotriva evreilor.
Ne-am propus să identificăm, să observăm şi să
analizăm emiţătorii şi distribuitorii sistematici ai
naraţiunilor instigatoare şi a discursurilor cu caracter
antisemit.

Fără a utiliza instrumente speciale de identificare şi analiză, cercetătorii au
monitorizat acele website-uri/bloguri şi conturi/pagini/grupuri de Facebook care
distribuie sistematic conţinut intolerant şi instigator.

Menţionăm că analiza noastră nu pretinde să aibă reprezentativitate statistică,
observaţiile fiind de natură calitativă.

Website-urile şi blogurile monitorizate publică atât materiale originale, cât şi
preluări din alte surse pe care le traduc şi adaptează. Autorii materialelor pot
fi identificați într-o măsură foarte mică. Majoritatea articolelor analizate nu au
autor, sau, în multe situații, numele autorului este un pseudonim. Excepțiile
sunt reprezentate de blogurile de autor (Ion Coja, Metin Cerchez).
Nu sunt comunicate date de contact detaliate pentru autori, cel mai des
secţiunea „contact” fiind reprezentată de un formular care se poate completa
de vizitatori sau uneori o adresă de e-mail valabilă pentru întreaga
redacţie/site.
Nu am identificat la publicaţiile analizate mesaje de tip „disclaimer” prin care
proprietarii să-şi limiteze responsabilitatea pentru anumite articole sau să
stabilească statutul anumitor materiale. În cazul site-urilor „nationalisti.ro” şi
„incorectpolitic.com” există menţiuni referitoare la faptul că materiale şi
comentariile utilizatorilor sunt opiniile autorilor şi nu ale redacţiilor.

În general, inventarul de subiecte al acestor publicaţii
conţine teme cu caracter naţionalist (atât istoric, cât şi de
actualitate), informaţii care ţin de spiritualitate, misticism,
dar şi subiecte culturale sau din lumea politică. Este în
permanenţă sugerată ideea unor conspiraţii şi respingerea
valorilor civilizaţiei occidentale şi progresiste.
Se practică un discurs critic faţă de orice tip de minoritate (cu precădere
minorităţiile etnice şi sexuale), eurosceptic şi anti-globalist. Naraţiunile
antisemite nu reprezintă subiectul exclusiv. Dintre site-urile monitorizate,
incorectpolitic.com publică sistematic materiale antisemite, având chiar o
secţiune dedicată: „Chestiunea Jidănească”.
Marea majoritate a materialelor cu caracter antisemit au un conţinut de tip
conspiraţionist. Peste 70% dintre articolele analizate transmit că „evreii
conduc lumea sau România”. Stereotipul „iudeo-bolşevismului” este întâlnit
la un sfert dintre articolele analizate şi pune semnul egalităţii între evreitate şi
ideologia comunistă. Deseori iudeo-bolşevismul îşi face loc în aceleaşi materiale
în care sunt enunţate naraţiuni care neagă sau relativizează Holocaustul.
Într-o proporţie mult mai mică, antisemitismul economic şi religios se
regăseşte în materialele analizate.

În ultimele luni, în contextul pandemiei provocate de virusul Covid19, au apărut articole care susţin că în spatele crizei sanitare se află
evreii sau statul Israel. Majoritatea informaţiilor transmise în astfel
de articole accentuează ideea că evreii ar profita de criza apărută,
retorică care îmbină antisemitismul economic cu mitul „ţapului
ispăşitor”.

Apariţia unor astfel de mesaje este firească în timp de criză, când se caută
soluţii uşoare sau vinovaţi. Dezvoltări antisemite similare au apărut şi în
timpul crizei economice din 2008 sau în timpul crizei refugiaţilor din 2015.
Unele dintre site-urile monitorizate au fost vizate în perioada stării de
urgenţă de restricţiile pe care autorităţile le-au impus pentru a combate
avalanşa de ştiri false cu privire la pandemie.

Cele mai multe dintre mesajele antisemite identifică o ţintă colectivă a urii. Ura este
îndreptată către toţi evreii, aceştia fiind percepuţi ca un întreg şi nu ca indivizi.
Există însă şi câteva ţinte individuale, dar care sunt invocate tocmai pentru că
simbolizează evreitatea, care devin actori centrali în manifestarea antisemitismului.
În funcţie de tematică, numele cele mai întâlnite sunt Elie Wiesel, Silviu Brucan,
Mark Zuckerberg sau George Soros. Soros este de departe ţinta preferată a
naraţiunilor îndreptate împotriva indivizilor (“fluierul.ro” are o secţiune dedicată
numită „reţeaua Soros”). Apartenenţa la evreitate nu este un element obligatoriu
pentru cei nominalizaţi în discursurile antisemite. Mugur Isărescu, de exemplu, este
demonizat şi i se aplică etichete antisemite pentru a accentua şi explica
comportamentul acestuia la cârma Băncii Naţionale.

Naraţiunile identificate, în marea lor majoritate, nu reprezintă mesaje instigatoare
la ură (uneori, mai virulente sunt comentariile postate la articolele respective).
Antisemitismul şi ura sunt implicite, însă rareori există un îndemn direct la
acţiune, ci mai curând, scopul acestor construcţii narative este de a demasca şi a
arăta ceea ce antisemiţi susţin că reprezintă adevărata natură a evreilor. Ele au mai
degrabă menirea de a întreţine prejudecăţile antisemite în mentalul colectiv. Doar
două dintre articolele identificate sunt mesaje care instigă la exterminare.

Gradul de popularizare a informațiilor identificate
pe website-uri și bloguri este dificil de măsurat
întrucât nu toate publicațiile afișează un contor cu
nr. de vizualizări/cititori.
Este important de menţionat că peste jumătate din
entităţile analizate au asociate pagini pe reţelele de
socializare cu ajutorul cărora îşi popularizează
conţinutul publicat pe site. De asemenea, unele
articole sunt periodic redistribuite în anumite
comunităţi cu interese similare. Dacă linkul către
un asemenea material este postat, de exemplu, pe
un grup de Facebook cu câteva mii de membrii
există posibilitatea ca materialul respectiv să fie
citit de o bună parte dintre membri.

De departe cea mai populară reţea de socializare în
România, Facebook găzduieşte o serie de
comunităţi în interiorul cărora există o dinamică
extrem de bogată a conţinuturilor cu caracter
antisemit.
În ultimii ani platforma şi-a îmbunătăţit
semnificativ
instrumentele
care
facilitează
raportarea
conţinutului
care
contravine
„standardelor comunităţii Facebook” (setul de
reguli pe care utilizatori trebuie sa le respecte).
Printre opţiunile de raportare a unor postări,
comentarii sau conturi există explicit enunţat
„limbajul care incită la ură” privind rasa sau etnia.
Se constată o îmbunătăţire majoră a manierei în
care Facebook răspunde la semnalizarea
conţinutului instigator.
Reţeaua reacţionează rapid pentru îndepărtarea
simbolurilor grafice sau fotografiilor care aparţin
iconografiei fasciste sau de extremă dreapta în
general. În cazul conţinutului în format text, şi mai
ales în cazul comentariilor, timpul de răspuns poate
să ajung la câteva zile de la data raportării, iar
înlăturarea conţinutului raportat este mult mai
rară.

În ciuda îmbunătăţirilor
pe care Facebook le-a
făcut, există în continuare
întregi comunităţi online
formate în jurul unor
grupuri sau pagini în
interiorul
cărora
se
distribuie
sistematic
conţinut instigator la ură
împotriva evreilor.

În cazul reţelei Facebook există o dinamică mult mai
mare în rândul emiţătorilor mesajelor antisemite
decât se întâmplă în cazul site-urilor. Conturile acestea
sunt suspendate sau şterse de către reţea sau sunt
inactive pentru anumite perioade de timp. Mesajele
antisemite identificate sunt emise în proporţie de
aproximativ 80% de utilizatori a căror identitate pare
să fie asumată
Asumarea este dată de caracterul personal al anumitor fotografii şi imagini video de
pe profilul lor sau de existenţa unor informaţii, de asemenea, cu caracter personal
(relaţii de rudenie cu alte persoane, informaţii privind locul de muncă, educaţia,
prezenţa la anumite evenimente etc.).
Bună parte din mesajele antisemite au fost identificate în cadrul unor grupuri sau
pagini care nu dau informaţii despre administratori. Chiar dacă nu emit conţinut
antisemit, acestea sunt responsabile pentru găzduirea unor asemenea mesaje.

Este interesant de observat că
utilizatorii care sunt notificaţi şi au
parte de restricţii din partea reţelei
Facebook pentru comportamentul lor
antisemit nu manifestă vreo urmă de
regret şi continuă să-şi etaleze
prejudecăţile.
Caută însă formule de camuflare a
conţinutului prin alterarea unor
cuvinte, prin folosirea unor simboluri
sau coduri. Aceştia reclamă încălcarea
libertăţii de expresie şi construiesc
teorii ale conspiraţiei prin care susţin
că Facebook este controlată de evrei,
de multe ori făcând trimitere la
identitatea etnică a lui Mark
Zuckerberg, creatorul reţelei.

Discursul antisemit se
manifestă pe Facebook în
maniere
extrem
de
diferite, în cele mai multe
dintre
mesajele
identificate
neexistând
construcţii explicite.

Caracterul antisemit este dat cu precădere de context. Sunt extrem de frecvente
situaţiile în care link-uri către ştiri care relatează conflictul israeliano-palestinian sau
informaţii care privesc diverse aspecte de actualitate în care sunt implicaţi evrei sau
persoane percepute drept evrei ajung să fie componente ale unor postări cu caracter
antisemit, pentru că ele sunt alăturate unor construcţii narative incitatoare.

Analizate separat, link-urile şi textele care le însoţesc pe Facebook nu reprezintă
nimic provocator, însă puse în acelaşi context rezultatul este o construcţie narativă
antisemită. De multe ori postarea unor link-uri cu informaţii oneste despre
comunitatea evreiască sau membrii acesteia stârnesc comentarii licenţioase sau
explicit antisemite.

Trebuie menţionat că multe
dintre articolele antisemite
identificate pe site-uri ajung să
fie distribuite pe Facebook.
Acest fenomen este extrem de
important
pentru
că
instrumentele de raportare şi
maniera
de
analiză
a
raportărilor dezvoltate de
către Facebook se dovedesc
inadecvate acestui tip de
postare indirectă.
Astfel, prin intermediul reţelei
Facebook, se diseminează
conţinut antisemit şi se asigură
audienţă unor surse externe
care
publică
asemenea
materiale.

Cele mai multe dintre
mesajele identificate au
drept subiect (sau ţintă)
întreaga
comunitate
evreiască. Ceva mai puţin de
20% dintre incidente sunt
îndreptate împotriva unor
indivizi evrei sau identificaţi
de către antisemiţi drept
evrei.
Atacurile la adresa lui George
Soros şi acuza apartenenţei
la „sorosism” cuprinde în
marea majoritate a situaţiilor
şi o componentă antisemită.

Aproape 60% din mesajele care transmit ură împotriva evreilor induc ideea că
„evrei conduc lumea sau România”. Există numeroase mesaje care nu se încadrează
unui tip de antisemitism consacrat, fiind injurii sau construcţii licenţioase care
transmit dezaprobare şi rezistenţă faţă de orice are legătură cu identitatea
evreiască.

La fel cum se întâmplă în cazul site-urilor şi blog-urilor analizate, sunt foarte rare
situaţiile în care discursul antisemit are un caracter evident instigator sau care să
îndemne la anumite acţiuni îndreptate împotriva evreilor. Ideea generală care
emană din aceste naraţiuni reprezintă un apel la rezistenţă şi expunere a evreilor.

Adaptarea naraţiunilor antisemite la
actualitate nu a ocolitit reţelele de
socializare. Pe lângă ştirile false
distribuite şi viralizate pe Facebook
privind pandemia şi criza sanitară, în
ultimele luni îşi fac loc şi mesaje care
vorbesc despre „conspiraţia evreiască”
care a provocat şi profită de pe urma
epidemiei.

În mediul online, pe
rețelele de socializare,
Antonescu are încă parte
de o imagine cosmetizată.
Deşi acesta este printre
principalii responsabili ai
exterminării evreilor de
către autorităţile române,
există încă o bună parte
din
societate
care-l
percepe drept un erou şi
un model de patriotism,
atitudine care de multe ori
se
manifestă
şi
pe
Facebook prin postări
elogioase.

De multe ori emiţătorii unor astfel de postări
sunt persoane aflate în poziţii de demnitate
publică sau care prin notorietate şi poziţie
profesională au o oarecare autoritate.
În septembrie 2019 presa relata poziţiile
apologetice la adresa lui Ion Antonescu pe care
le avea pe Facebook directorul Muzeului
„Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu. De menţionat
că respectiva persoană este profesor de
istorie.

În martie 2020, Florian
Bichir, fost demnitar al
statului şi cadru didactic
la Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”, a
postat pe Facebook o
fotografie în care apare
alături de un portret cu
Ion Antonescu. După
apariţia unei ştiri despre
această
manifestare
respectiva fotografie a
dispărut de pe Facebook.

Interacţiunea între utilizatori facilitată de maniera de funcţionare a reţelelor de
socializare devine de multe ori un factor de amplificare a discursului antisemit.
Redistribuirea unor mesaje antisemite se face de multe ori îmbogăţind respectivele
postări cu prejudecăţi personale. De asemenea, discuţiile pornite ca urmare a unor
astfel de postări antisemite declanşează o avalanşă de jigniri şi replici xenofobe şi
antisemite.

Numărul urmăritorilor paginilor şi conturilor analizate de noi diferă foarte mult
de la un caz la altul. Situaţia este valabilă şi în cazul numărului membrilor
grupurilor pe care le-am monitorizat. Aşa cum am menţionat mai sus există o
volatilitate însemnată în rândul celor care emit şi distribuie mesaje antisemite pe
Facebook. Cel mai probabil, această dinamică este datorată eforturilor pe care
reţeaua le face să îndepărteze conţinutul ilegal sau care nu se încadrează
normelor de conduită.
Maniera în care funcţionează Facebook nu ne permite să înaintăm date privind
audienţa avută de mesajele analizate de noi. Aprecierile pe care unele postări sau
comentarii le au ne fac să privim cu îngrijorare manifestările cu caracter
antisemit de pe reţelele de socializare. Faptul că postările antisemite îşi găsesc
un public, care de multe ori este dispus să contribuie şi să propage respectivele
mesaje, indică necesitatea unor măsuri suplimentare care să permită mai eficient
şi mai rapid îndepărtarea conţinutul antisemit.

În ultimii ani, în România pare că ideologiile sau mişcările radicale se află în
descreştere. De ani buni în Parlamentul României nu se mai găsesc formaţiuni
extremiste, iar perspectiva coagulării unor mişcări politice care să promoveze valori
contrare democraţiei, cu şanse de a ajunge în mainstream-ul vieţii politice, nu sunt
semnalate de sondajele de opinie.
Cu toate acestea, apar din timp în timp derapaje care indică că există în societatea
românească reflexe extremiste care trădează un antisemitism latent. Acesta se
camuflează de multe ori, la fel cum se întâmplă şi cu demonii ultranaţionalismului,
rasismului şi xenofobiei, în formulări politicoase şi aparent legitime care critică
starea actuală a societăţii româneşti, vorbesc despre pericolul globalizării, pierderea
identităţii naţionale şi trecutul glorios din care lipsesc episoadele mai puţin
luminoase.

Derapajele din spaţiul public pe care le-am introdus în analiza noastră arată că
asimilarea valorilor democratice, cunoaşterea corectă a trecutului recent şi
consolidarea unei societăţi reactive, care să se manifeste atunci când apar
comportamente intolerabile sunt căi de urmat pentru a ne pune la adăpost de
pericolul extremismului.
Efervescenţa manifestărilor antisemite din mediul online trebuie să reprezinte
un semnal de alarmă pentru autorităţi. Responsabilitatea găsirii unor soluţii
eficiente de identificare şi înlăturare a conţinutului antisemit de pe internet
este a autorităţilor însă, într-o bună măsură, utilizatorii de bună credinţă ai
reţelelor de socializare pot diminua semnificativ vizibilitatea acestor mesaje,
folosindu-se de instrumentele de raportare pe care respectivele reţele le oferă.

De 15 ani, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului
din România„Elie Wiesel” reacționează în spațiul public,
promovând principiile unei societăți democrate.
Identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea
documentelor, rezolvarea unor probleme științifice referitoare
la Holocaust, promovarea memoriei victimelor Holocaustului și
a dialogului intercultural reprezintă principalul obiect de
activitate al Institutului, implementat prin intermediul
programelor de cercetare științifică și a celor culturaleducaționale.

