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În plan internațional, în ultimii ani, manifestările cu caracter antisemit, xenofob,
discursul instigator la ură din mediul online au cunoscut o evoluție continuă. Criza
generată în contextul pandemiei de COVID-19 nu a făcut decât să ofere un teren fertil
pentru dezvoltarea și promovarea de noi teorii ale conspirației sau readucerea în primplan a vechilor teorii antisemite.
De-a lungul perioadei analizate, în spaţiul
românesc s-a înregistrat o intensificare a
incidentelor care conţin elemente şi
simbolistică antisemită. Pe de altă parte,
sondajul realizat în luna aprilie 2021
referitor la percepția românilor în privința
Holocaustului și a grupurilor minoritare
(https://bit.ly/3r84eHZ ) nu prezintă
semnale de alarmă în privința nivelului de
acceptare a
evreilor în societatea
românească (doar 5% dintre respondenți nu
și-ar dori să aibă vecin un evreu).

Cu toate acestea, periodic, în momente-cheie
(campanie electorală, sărbători evreiești) în
mediul online sau în discursurile unor
reprezentanți ai instituțiilor statului apar
manifestări care ne semnalează existența
unor stereotipuri şi prejudecăți care pot fi asimilate antisemitismului (latent), răspândit
la o scară destul de largă și care oricând poate degenera. Și totuși ceva nou s-a
întâmplat: mesajul antisemit sau negaționist a reapărut în parlament, iar o
reprezentantă de frunte a culturii teatrale din România, a cărei identitate evreiască este
de notorietate, a devenit ținta amenințărilor antisemite.
Un articol recent din presa scrisă evidenția paradoxul onorării memoriei victimelor
Holocaustului concomitent cu existența și evoluția manifestărilor antisemite, realizând o
descriere cuprinzătoare a fenomenului în spațiul românesc: în timp ce în Catedrala Națională
de la Washington memoria lui Elie Wiesel este onorată pentru contribuția în lupta de apărare
a drepturilor omului, în țara sa natală există străzi, busturi, instituții denumite după criminali
de război, autorități care consideră facultativă aplicarea legii, mesaje de amenințarea cu
moartea la adresa reprezentanților comunității evreiești, elogieri ale Mișcării Legionare în
plenul forului decizional, predarea Holocaustului în școală este opțională și uneori
incompletă, fapt ce contribuie la o cunoaștere insuficientă a episodului istoric
(https://bit.ly/3hVBuOm ).

Analiza întreprinsă în 2020 prezenta un inventar al manifestărilor antisemite din
spațiul public, încercări de negare și relativizare a Holocaustului sau promovare a
cultului unor criminali de război, condamnați pentru crime împotriva umanității,
acțiuni înregistrate în perioada iunie 2019 - aprilie 2020.
În continuarea monitorizării realizate în 2020, prezentul raport include o analiză a
evoluției din ultimul an a manifestărilor cu caracter antisemit, instigator la ură,
negaționist (mai 2020- aprilie 2021).

Imobil din județul Suceava, vandalizat în timpul campaniei electorale

Ultima perioadă a adus în atenția publică acte de vandalism și agresiune verbală
manifestate cu premeditare și în perioade care subliniază profunzimea actului
antisemit:
❑ În luna septembrie 2020, în timpul campaniei electorale pentru administrația locală,
un imobil din comuna Dornești, județul Suceava, a fost vandalizat prin înscrierea
mesajului „Furman, jidan pocăit” și desenarea svasticii. Imobilul aparține rudei unuia
dintre candidații la funcția de primar al comunei. Mesajul evidențiază una dintre
temele antisemite recurente („evreii conduc lumea/România”) și este manifestat, cel
mai probabil, cu intenția de a atrage oprobiul comunității locale, de a împiedica
câștigarea funcției de primar de către un individ considerat alogen pe criterii
religioase.
❑ În luna septembrie 2020, la Tîrgu Mureş, monumentul ridicat în memoria evreilor
din localitate, deportaţi în 1944 la Auschwitz a fost vandalizat. Autorii au rămas
neidentificaţi. https://www.jta.org/quick-reads
❑ În februarie 2021 pe sigla Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc (IICCMER) de pe faţada imobilului care găzduieşte
instituţia au apărut însemne cu caracter antisemit. Reprezentanţii IICCMER au emis un
comunicat de presă în care condamnă actul de vandalism şi au îndepărtat respectivele
însemne.
https://www.iiccmer.ro/carusel-stiri/2021/iiccmer-condamna-actele-devandalism-cu-caracter-antisemit/

În data de 27 martie 2021, în seara de Pesach, un act de agresiune verbală a atras
atenția opiniei publice. Actrița Maia Morgenstern, membră a comunității evreiești din
România şi directoare a Teatrului Evreiesc de Stat a primit un mesaj de amenințare
cu moartea. Mesajul era semnat de o persoană care s-a prezentat drept membru al
partidului AUR, formaţiune politică intrată în parlament în 2020 şi care promovează o
politică de extremă-dreapta, aducând în prim-plan antisemitismul, homofobia și
naționalismul xenofob.
Conducerea partidului AUR a negat apartenența la partid a autorului mesajului,
condamnând acțiunea acestuia. Câteva zile mai târziu, chiar în ziua în care Parlamentul
României a adoptat o declaraţie împotriva manifestărilor antisemite, unul dintre liderii
partidului AUR, George Simion, a declarat într-o conferinţă de presă că „vinovatul a fost
găsit, a fost identificat, unele surse spun că este etnic evreu”. Ancheta autorităților a
identificat autorul ca fiind un cetățean cu probleme psihice, minimalizând (sau negând)
astfel caracterul antisemit al manifestării.

Trebuie menţionat că Maia Morgenstern a primit numeroase mesaje de
susţinere şi solidarizare de la persoane care aparţin socieţăţii civile, lideri de
opinie, politicieni. În 31 martie 2021 Camera Deputaţilor a adoptat o declaraţie
privind unele manifestări cu caracter antisemit din România şi tentativele de
reabilitare a criminalilor de război. Toţi deputaţii AUR au lipsit de la votul
respectivei declaraţii.

De asemenea, în spaţiul public au apărut voci, unele aparţinând unor jurnalişti
consacraţi sau oameni cu oarecare notorietate (Ion Cristoiu, Cozmin Guşă) care
au încercat să minimalizeze gravitatea atacului şi chiar să îndrepte vina către
victimă, acuzând-o pe Maia Morgenstern că face parte dintr-un scenariu în care
forţe obscure îşi propun să discrediteze România prin atragerea etichetei de ţară
antisemită.

❑ În data de 24 februarie 2021, senatorul Sorin Lavric (AUR) în timpul
declarațiilor politice din plenul Senatului României a adus un omagiu lui Valeriu
Gafencu, fost membru activ al Mișcării Legionare, iar în timpul rebeliunii din
ianuarie 1941 a incitat elevi din liceele ieșene să se alăture tentativei de lovitură
de stat. În 1941, după interzicerea Mișcării Legionare, a fost condamnat la
închisoare pentru că a militat pentru reactivarea acestei mișcări fasciste. Au
urmat şi alte declaraţii parlamentare ale senatorului care au reprezentat mesaje
de promovare a memoriei unor lideri legionari sau criminali de război (Radu Gyr,
Mircea Vulcănescu).
❑ În data de 3 martie 2021, deputatul Daniel Gheorghe (PNL) a considerat, de
asemenea, potrivit să-l elogieze pe Mircea Vulcănescu, criminal de război. Este de
reţinut că acelaşi deputat a publicat pe propria pagină de Facebook, în data de 27
ianuarie 2021, de ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului,
un mesaj ambiguu din care reiese că singurul stat responsabil pentru Holocaust
este Germania nazistă.
După astfel de intervenții, nu au existat reacții care să semnaleze derapajele.
Singura luare de poziție a fost în data de 8 martie 2021 de către deputatul Silviu
Vexler, reprezentantul FCER în Parlament, care a lansat chiar în plenul Senatului un
apel la responsabilitate pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului.
Declaraţia a fost urmată de o singură intervenţie. Senatorul S. Lavric, printre altele,
a replicat cu tentă antisemită: „Aici e România, aici nu-i Fâşia Gaza…”. Totodată, a
făcut trimitere, fără legătură cu subiectul declaraţiei deputatului Vexler, la tema
clasică a antisemitismului post-comunist în care evreii sunt acuzaţi că au adus
comunismul în România. Tot fără legătură cu subiectul, el a amintit despre
atentatul cu bombă din Senatul României din 1920, încercând să inducă ideea că
identitatea etnică a atentatorilor (evrei) reprezintă un element relevant pentru
subiectul dezbătut (declaraţia deputatului Vexler făcea apel la responsabilitate şi
dezavua apologia unor criminali de război de la tribuna Parlamentului)
https://bit.ly/3qxp15Q

Tematica discursurilor parlamentare ale senatorului AUR este păstrată şi în
restul intervenţiilor sale publice. În data de 1 martie 2021 a publicat pe pagina
sa de Facebook un text în care deplânge felul în care statul spaniol a îndepărtat
orice formă de cult al generalului fascist Franco. Şi acestei probleme senatorul îi
oferă o explicaţie cu tentă etnică, vorbind despre „masoreţi marxişti”, (expresie
frecvent folosită de el - masoretul este un exeget evreu care examinează critic
texte biblice) care se răzbună pe Franco.

Acesta îşi încheie postarea cu o declaraţie de luptă politică în care adversarul
este identificat în termeni etnici: „Partidul AUR le va strica socotelile masoreților
marxiști: se va opune planului diabolic cu care urmăresc hegemonia planetară. Nu
ne mai puteți păcăli, nu ne mai puteți opri. Sîntem în Parlament, și de pe băncile lui
vă vom face zile negre, apărîndu-i pe români de flagelul egalitarist cu care vreți să
distrugeți cultura europeană”.
Într-o emisiune radio de la începutul lunii aprilie 2021 acesta afirma: „Evreii s-au
obişnuit ca să li se cânte în strună. Foarte mulţi intelectuali le fac jocul, se gudură
pe lângă ei, şi atunci, în acest climat în care s-au obişnuit să fie privilegiaţi, dacă
întâmpină o reacţie de împotrivire, cum a fost a mea, din privilegiaţi se simt brusc
persecutaţi şi de aici toată această lamentaţie pe care o ştim foarte bine, cu acest
şiretlic psihologic de a invoca, tot timpul, antisemitismul când cineva are o cu totul
altă părere decât a lor”.

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.

❑ August 2020: instanțele de judecată și organele judiciare nu
consideră promovarea memoriei criminalilor de război un fapt
grav care să justifice costurile implicate în desfășurarea unui
proces penal.
În 2018 INSHR-EW a făcut o
sesizare la poliţie în care semnala
că un magazin online vinde
produse cu însemne fasciste,
legionare sau care fac apologia
criminalilor de război, interzise
conform legislaţiei. În timpul
cercetării penale administratorul
magazinului a recunoscut că a
vândut fără a ști că sunt interzise.
Din 2018 organele judiciare au
propus de mai multe ori
renunţarea la urmărirea penală,
plecând de la opinia celui anchetat şi neglijând elementele pe care
institutul le-a prezentat. Au ignorat că suspectul a promovat
produsele prin serviciul publicitar al platformei Facebook, iar
utilizatorii l-au prevenit că încalcă legea. De asemenea, nu a
contat pentru anchetatori că atunci când un utilizator Facebook ia sugerat suspectului să confecţioneze un tricou „cu nişte siluete
de evrei spânzuraţi pe stâlpi, exact ca la Odessa” acesta s-a
conformat şi a afişat pe site un astfel de tricou.

În august 2020, în confirmarea soluţiei de renunţare la urmărirea
penală judecătorul arată că „fapta a adus o atingere minimă
valorilor sociale ce ocrotesc patrimoniul, luând în considerare că
suspectul a urmărit scopuri exclusiv comerciale şi a avut o atitudine
sinceră şi de regret, colaborând cu organele de urmărire penală,
(…), dar şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei, eforturile
organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea
procesului penal prin raportare la gravitatea faptei, la timpul scurs
de la data săvârşirii acesteia, existenţa unei disproporţii vădite
între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului
penal şi gravitatea urmărilor produse prin săvârşirea infracţiunii”.

❑ Februarie 2021: încă există în România străzi care îi poartă numele
lui Ion Antonescu, iar administrațiile locale consideră facultativă sau
interpretabilă aplicarea legii care interzice apologia criminalilor de
război prin ridicarea de busturi sau denumirea de localități/străzi în
onoarea lor.
Ilustrativ este cazul primarului din Constanța care argumentează
continuarea păstrării denumirii străzii Ion Antonescu prin faptul că „în
jurul figurii și rolului jucat de Ion Antonescu în istoria României există
evaluări diverse, chiar contradictorii, polemici și controverse”.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie
Wiesel” a trimis încă din 2014 mai multe adrese prezentând situaţia de
ilegalitate în care se găseşte administrația din Constanța. De asemenea, în
primăvara acestui an INSHR-EW a reluat colaborarea cu Ministerul de
Interne, care s-a implicat în efortul de a înlătura din spațiul public
denumiri de străzi, instituții precum și monumente care contravin O.U.G.
nr. 31/2002. În acest context, Alexandru Muraru, Reprezentantul Special
al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea
Antisemitismului și Xenofobiei a declarat că va sprijini autoritățile locale
în a schimba denumirile străzilor care poartă numele de criminali de
război.
Încă așteptăm reacțiile administrațiilor locale.¹
❑ Aprilie 2021- la Iași, administrația locală inaugurează bustul lui
Octavian Goga, fost prim ministru promotor al politicilor fasciste.
Octavian Goga este cunoscut și promovat în cultura și spațiul public din
România, ca unul dintre poeții ce aparțin culturii naționale. Octavian
Goga însă a fost și un om politic și demnitar al Statului Român, care a dus
o politică profascistă, în care antisemitismul s-a aflat la loc de cinste. În
calitate de prim-ministru a promovat în 1938, Legea prin care o treime
din populația evreiască avea să-și piardă cetățenia și deci protecția din
partea statului. Institutul „Elie Wiesel” a recomandat administrației
locale a Municipiului Iași, să facă un gest minimal în memoria victimelor
Pogromului din 1941 și să menționeze profilul politic al lui Octavian
Goga.²

¹În iunie 2021 Consiliul Local al municipiului Constanța a adoptat o hotărâre care
prevede schimbarea numelui străzii “Mareşal Ion Antonescu”. Tot în iunie prefectura
Harghita a comunicat către INSHR-EW că monumentul Secuiul rătăcitor de la Odorheiu
Secuiesc nu ar fi Albert Wass, deși există suficiente informații care susțin că statuia îl
reprezintă pe Wass.
²În iunie 2021 pe lateralul bustului lui Goga a fost aplicată o
plachetă cu următorul text: „Din păcate, activitatea sa politică
este una regretabilă pentru istoria României întrucât a fost
militant fascist și antisemit”. Soluţia aleasă de către autorităţi a
trezit mai multe reacţii critice. Amplasarea bustului lui Goga de
către autorităţile din Iaşi este în contradicţie cu efortul din
ultimii ani de a marca trecutul evreiesc al oraşului şi memoria
victimelor Pogromului de la Iaşi.

❑ The Nazi Monuments Map – în februarie 2021, un proiect al
publicației Forward prezenta realitatea tristă a glorificării
făptașilor şi responsabililor Holocaustului: 320 de
monumente, nume de străzi ridicate și acordate în 16 țări de
pe trei continente.
Peste 45 de astfel de monumente și denumiri de străzi se regăsesc
doar
în
România
:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sW6RPe7rwDKl
FNa7micTeQezCpomKof3&ll=44.39698425124402%2C40.506437319
34439&z=5&fbclid=IwAR0QkkwYk817V1WFa3CHMYKvCK4VWDpnk7
QfGspe6Ip_avBO4sx0xGi9myc
Deși avem exemplul administrațiilor locale care de ani de zile refuză
schimbarea denumirii străzilor sau eliminarea busturilor, există și
excepții care demonstrează că aplicarea legii nu este imposibilă: în
comuna 1 Decembrie, în urma ședinței Consiliului Local din
29.01.2021, s-a decis schimbarea denumirii străzii Ion Antonescu.
Hotărârea a fost adoptată cu nouă voturi pentru, cinci împotrivă și o
abținere.
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. Cu toate acestea, în perioada analizată a
avut loc o premieră demnă de menţionat: în februarie 2021 o
instanţă de judecată a dat prima condamnare pentru negarea
Holocaustului. Decizia este în prima instanţă şi urmează ca în toamna
acestui an să se judece faza apelului.

Aproape 98% din plângerile pe Ordonanța 31 sunt clasate din
faza de anchetă.

O anchetă realizată de RFI România în aprilie 2021, având la bază
date furnizate de Ministerul Public, arată faptul că majoritatea
infracțiunilor prevăzute de O.U.G. 31/2002 având ca mobil
antisemitismul sunt încă nesoluționate, iar dintre cele soluționate
doar unul a ajuns în instanță³.

³Nu este deloc clar care este metodologia și criteriile după care Ministerul Public
ȋncadrează anumite fapte drept „infracțiuni prevăzute de O.U.G. 31/2002 avȃnd ca mobil
antisemitismul.

Încurajarea sau acceptarea unor atitudini extremiste, antisemite, negarea Holocaustului
sau promovarea discursului instigator la ură pot avea la bază o cunoaștere insuficientă a
istoriei.
Importanța și necesitatea educației despre Holocaustul din România precum și lacunele
existente sunt evidențiate în momentul în care ne confruntăm cu instrumentalizarea
defectuoasă a legislației memoriale sau a plângerilor care privesc fapte de negare a
Holocaustului ori atunci când asistăm la discursuri instigatoare la ură din partea unor
persoane care, teoretic, ar avea un rol cheie în educație și formare.
La finalul anului 2020, două astfel de cazuri au ajuns în atenția opiniei publice prin
intermediul mass-media.

În Maramureș, un cadru didactic, candidat pe
listele USR-PLUS la Senat, afirma despre
comunitățile rome că ar avea „o mentalitate
de sclavi”:
„Cred că, totusi, mentalitatea aceasta de - o
pun in ghilimele - "sclav" nu cumva există
în mentalul romilor? Nu cumva trebuie să
lucrăm aici un pic mai mult? Pentru ca ei
înșiși să nu se mai simtă sclavi?

În aceeași perioadă, un inspector general din
cadrul Ministerului Educației, participând la o
conferință pentru a celebra minoritățile
naționale din România, adresează injurii rasiste
reprezentanților comunității rome.
Reacția, deși motivată ca fiind un incident
izolat generat de o situație presantă relevă, în
fapt, atitudinea față de minorități a unui
inspector care de altfel, ar trebui să înțeleagă
situațiile discriminatorii, de inechitate socială
și de segregare pe care le confruntă elevii din
comunitățile rome și la care ar trebui să ofere
soluții.

În februarie 2021 INSHR-EW informa conducerea
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) cu
privire la declaraţiile publice antisemite ale unei
persoane care figura drept profesor al respectivei
instituţii (https://bit.ly/3AFLLXL )
Răspunsul primit este revelator pentru lipsa de
seriozitate şi responsabilitate cu care sunt tratate
astfel de situaţii. Rectorul ULSB a răspuns că:
„Afirmaţiile şi ideile exprimate în articol sunt
complexe şi necesită o privire mai amănunţită, prin
urmare o analiză aprofundată va fi făcută în cazul
în care d-l profesor va mai solicita, pentru anul
universitar următor, cursuri în regim de plata cu ora
[...]. Fişa disciplinei respective nu cuprinde teme
legate de afirmaţiile mai sus pomenite. După
cunoştinţa noastră nu există sesizări cu privire la
folosirea unor afirmaţii similare la cursul respectiv.”

Lecțiile de istorie despre Holocaust

În 2020, pentru prima oară, în manualul de istorie de clasa a VIII-a, Holocaustul din
Romania a devenit lecție sub forma Studiului de caz. Din cele trei manuale consultate, cel
coordonat de Stan Stoica, publicat de Editura CD Press și-a propus să le ofere elevilor
informații despre Pogromul de la Iași preluate din acad. Florin Costantiniu, „O istorie
sinceră a poporului român” (2008). În opinia academicianului, evreii ar fi atacat două
coloane militare (!), drept pentru care „autoritățile române au trecut la evacuarea rapidă
a evreilor din Iași, în condiții inumane (…). Numărul celor morți în trenurile ticsite de cei
evacuați a făcut ca, în final, câteva mii de evrei să-și piardă viața în ceea ce s-a numit
«pogromul de la Iași»”.
Evenimentele însă au fost cu totul altele și lucrări actuale despre Holocaustul din
România o spun cu sinceritate și claritate. Nu ar fi imposibil ca autorii manualului să își
actualizeze opțiunea bibliografică.

Recent, Academia Română a publicat
volumul coordonat de Carol Iancu „O
sută de ani după Tratatul
minorităților (1919); Aspecte din
istoria și civilizația evreilor din
Romania”. Fără a fi subiect central,
tragedia evreilor din România,
Shoahul, ne anunță acad. Carol Iancu
încă din Introducere, „a produs, sub
presiunea
Germaniei
naziste,
dispariția a sute de mii de evrei
români (…), însă din fericire,
majoritatea evreilor din acest spațiu
geografic a supraviețuit!”

Carol Iancu practică o formă de negaţionism deflector, care-şi propune
îndreptarea vinei exclusiv către Germania nazistă şi nu menţionează nimic
despre responsabilitatea şi contribuţia autorităţilor române la Holocaust.
Istoricul Ladislau Gyemant, arată că la Iași a avut loc un pogrom „cu înregistrarea
a mii de victime prin așa-numitele trenuri ale morții”, însă omite să menţioneze
restul violenţelor din oraş care au făcut alte mii de victime

Manualele şi cărțile de popularizare, precum şi sintezele care tratează subiecte
din proximitatea istoriei Holocaustului au nevoie de împrospătarea bibliografiei,
altfel cad în trivializarea Holocaustului.
Cu astfel de studii și lecții care neagă prin distorsionare și ocolesc documentele
și istoriografia recentă, suntem încă departe de a ne asuma istoria ca pe o lecție
de cultură civică. „A cunoaște pentru a nu se mai repeta” rămâne o lozincă pe
care o invocăm în momente comemorative.

De-a lungul perioadei analizate au avut loc mai multe proteste şi luări de poziţie cu
privire la restricţiile impuse de situaţia sanitară. În cadrul acestor manifestări au existat
multiple episoade în care s-au utilizat simboluri, comparaţii şi analogii care au drept efect
degradarea memoriei victimelor Holocaustului.
În mai 2020 un grup de cetăţeni a mers la bustul
lui Elie Wiesel din Bucureşti şi au aşezat o mască
de protecţie statuii. În clipurile distribuite de
aceştia pe reţelele de socializare se promovează
mesajul că „această personalitate [Elie Wiesel] a
transmis un virus mult mai periculos decȃt virusul
Wuhan ȋn societatea romȃnească […] cu toții trebuie
să ne asumăm această atitudine de limitare a efectelor
acestui virus ȋn societatea romȃnească și chiar pe plan
mondial pentru că este un virus care distruge vieți”.
Protestatarii încearcă să inducă ideea că lupta
ȋmpotriva antisemitismului, protejarea drepturilor
omului și a memoriei Holocaustului, combaterea
intoleranței și condamnarea genocidelor, valori
pentru care Elie Wiesel a militat toată viața,
reprezintă un virus. INSHR-EW a depus o plângere la
CNCD împotriva celor care au participat la acest
eveniment. CNCD a sancționat cu amendă
contravențională acest caz.

În luna martie 2021 la protestele împotriva restricţiilor şi împotriva vaccinări au fost
afişate mai multe mesaje care induc ideea că România este un lagăr nazist unde vaccinarea
este obligatorie.
Ȋn acest context apar persoane care se bucură de o audienţă însemnată şi care introduc în
discursul lor critic cu privire la restricţii provocate de pandemie şi la vaccinare împotriva
Covid-19 referințe care trivializează drama victimelor Holocaustului. De exemplu, un
chirurg plastician care a fost foarte vocal pe reţelele de socializare în perioada pandemiei
şi care are un număr foarte mare de urmăritori a comparat realităţile medicale din
contextual sanitar actual cu „experimentele efectuate direct pe oameni, în lagărele de
concentrare ale naziştilor [care] au reprezentat din punct de vedere ştiinţific «mană
cerească»”.

În martie 2021 partidul AUR s-a alăturat protestelor împotriva restricţiilor pandemice şi a
chemat cetăţenii în stradă. În serile imediat următoare au avut loc proteste în mai multe
localităţi din ţară şi la câteva dintre acestea au avut loc şi derapaje cu caracter xenofob. La
Timişoara protestatarii au mers în miez de noapte în faţa locuinţei primarului Dominic
Fritz şi printre scandările care făceau trimitere la identitatea etnică a primarului s-a strigat
şi: „Nu uita domnule Fritz: Timişoara nu-i Auschwitz” sau „Un usr-ist, pui de hitlerist”.

Discursul instigator la ură prezintă continuitate în
manifestarea în mediul online, cunoscând perioade de
intensificare în timpul campaniilor electorale sau în
momente-cheie ale procesului de gestionare a situației
sanitare (lansarea vaccinului anti-COVID-19, lansarea
campaniei de vaccinare etc.).

Analiza întreprinsă de cercetătorii Institutului „Elie Wiesel” în 2020 a continuat cu o
monitorizare a manifestărilor de ură în mediul online, în perioada mai 2020-aprilie 2021.
Au fost urmăriți aceeași indicatori: identificarea și observarea emițătorilor și
distribuitorilor sistematici ai narațiunilor instigatoare și a discursurilor cu caracter
antisemit. Au fost monitorizate website-uri/bloguri, conturi/pagini/grupuri de Facebook
unde sunt distribuite în mod constant mesaje instigatoare și intolerante.
Analiza nu este reprezentativă din punct de vedere statistic, observațiile fiind de natură
calitativă.

Autorii materialelor publicate pe website-urile și blogurile monitorizate pot fi identificați
într-o mică măsură. Majoritatea articolelor publicate și analizate în perioada 2020-2021
sunt în continuare asumate colectiv la nivelul redacției și nu de un autor individual.
Excepții sunt identificate pe blogul de autor Ion Coja sau în publicația Incorect Politic.
Comparativ cu perioada 2019-2020, în ultima analiză întreprinsă pentru perioada 20202021, identificarea autorului este posibilă într-o măsură mai mare. Procentul crescut
poate fi generat însă și de numărul mai mare de articole publicate pe cele două websiteuri amintite. Multe dintre semnăturile de pe Incorect politic sunt pseudonime sau false.

În continuare, 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.

Articolele identificate ca având un mesaj instigator la ură au fost publicate în mare parte,
pe aceleași website-uri monitorizate pentru raportul din 2020. Se observă însă și unele
schimbări: o parte din respectivele website-uri nu mai sunt accesibile în 2021(10%), o
altă parte nu au mai publicat în ultimul an conținut cu caracter antisemit sau rasist
(27%), și cu toate acestea, numărul articolelor identificate și analizate este semnificativ
crescut față de cel raportat în analiza din 2020, fapt ce indică o intensificare a
manifestării discursului instigator la ură în cadrul publicațiilor care au continuat în
această direcție (> 60%).
Publicațiile monitorizate continuă să distribuie un conținut cu caracter preponderent
naționalist (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”

Analiza materialelor cu caracter antisemit evidențiază un conţinut de tip
conspiraţionist. Se remarcă o intensificare (73% față de 70% în 2020) a temei că
„evreii conduc lumea sau România”.

Tema „evreii conduc lumea” reiese și din cadrul articolelor publicate spre finalul anului
2020 și începutul anului 2021 și care au ca subiect principal vaccinul anti COVID-19
dezvoltat de companiile Pfizer sau Moderna. Dintre articolele monitorizate, 13%
dezvoltă acest subiect, dar mesajele transmise susțin tema controlului manifestat de
comunitățile evreiești la nivel internațional.
Printre mesajele comunicate se regăsesc: evreii finanțează companiile care produc
serul și încurajează vaccinarea, pentru a deține controlul și pentru a avea câștiguri
economice; evreii încurajează vaccinarea, dar serul administrat lor și cel administrat
ne-evreilor diferă, acesta din urmă având efecte nocive; evreii încurajează
discriminarea și segregarea celor care refuză vaccinul. Evoluția mesajelor în această
direcție este, într-o oarecare măsură, previzibilă, luând în considerare conținutul
similar care apăruse la începutul perioadei pandemice când evreii erau considerați
„vinovați” de criza sanitară. Apariţia unor astfel de mesaje este frecventă în timp de
criză, când anumiți vectori de mesaj caută soluţii uşoare sau vinovaţi la chestiuni
complicate.

Stereotipul „iudeo-bolşevismului” este întâlnit la 11% dintre articolele analizate (în
scădere față de 2020 când procentul era de 25) 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 de tip economic sau cel religios se
regăsește în materialele analizate.

Cele mai multe dintre mesajele antisemite continuă să fie îndreptate spre o ţintă colectivă
a urii, către toţi evreii, aceştia fiind percepuţi ca un întreg şi nu ca indivizi. Există și ţinte
individuale, care apar în mod recurent (George Soros, Liviu Beris etc.), dar și ținte nou
identificate însă în mod fals (Dominic Fritz), care sunt invocate tocmai pentru că
simbolizează evreitatea, care devin actori centrali în manifestarea antisemitismului.

În textul articolelor nu se remarcă o instigare directă împotriva evreilor (uneori, mai
virulente sunt comentariile postate la articolele respective). De cele mai multe ori,
antisemitismul este transmis la nivelul informațiilor relatate în articole, fără a exista un
îndemn direct sau o instigare la ură. Astfel de articole ar putea fi asociate cu un îndemn la
rezistență, chiar dacă el nu este exprimat în mod direct.
Dintre articolele identificate, 25% utilizează un limbaj licențios în transmiterea mesajelor
antisemite.
Agresivitatea limbajului sau atacurilor la persoană pe care le găsim în multe dintre
articole ar necesita cu prisosință analiza organelor de anchetă în baza O.U.G. 31/2002 sau
a Legii pentru combaterea antisemitismului.

Gradul de popularizare a informațiilor identificate pe website-uri și bloguri este dificil
de măsurat întrucât nu toate publicațiile afișează un contor cu număr 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
membri există posibilitatea ca materialul respectiv să fie citit de o bună parte dintre
aceștia.

Facebook – continuă să fie de departe cea mai
populară reţea de socializare în România, în ciuda
creșterilor substanţiale ale altor reţele. 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 foarte rapid la îndepărtarea
simbolurilor grafice sau a 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 ajungă la câteva zile de la data raportării, iar
înlăturarea conţinutului raportat este mult mai
rară.

În ciuda progreselor pe care
Facebook le-a făcut în ultimii
ani 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. Faţă
de precedentul raport numărul grupurilor şi paginilor definitiv
îndepărtate de către reţea este mai mare. Mesajele antisemite
identificate sunt emise în proporţie de aproximativ 70% de
utilizatori a căror identitate pare să fie asumată. Asumarea
este dată de caracterul personal al anumitor fotografii sau 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 administratorii
emit conţinut antisemit aceştia sunt responsabili pentru găzduirea unor asemenea
mesaje. Sunt tot mai dese situaţiile în care administratorii unor astfel de comunităţi
îşi declină responsabilitatea enunţând în descrierea grupului/paginii acest fapt.

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. Limbajul codat este menit să-i ferească pe utilizatori de mecanismele de
moderare automată şi de multe ori se dovedeşte eficient. 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 continuă să se manifeste pe Facebook în
maniere variate, cele mai multe dintre mesajele identificate
neavând construcţii explicite. Caracterul antisemit este dat de
context, fapt care îl face greu identificabil de sistemele de
inteligenţă artificială şi chiar de persoane care nu sunt
suficient instruite şi pregătite.
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. Acest
tip de conţinut creşte în frecvenţă atunci când apar episoade
de conflict prezentate în mass-media. Analizate separat, linkurile şi textele care le însoţesc pe Facebook nu reprezintă
nimic provocator, însă puse în acelaşi context rezultatul este o
construcţie narativă antisemită.
Trebuie menţionat că multe dintre articolele antisemite identificate pe site-uri
ajung să fie distribuite pe Facebook. Platforma nu reuşeşte să abordeze eficient
această situaţie şi continuă să găzduiască naraţiuni antisemite rezultate din
materiale produse în exterior şi distribuite pe Facebook. Astfel, prin
intermediul reţelei de socializare, 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. Aproximativ 20%
dintre
incidente
sunt
îndreptate împotriva unor
indivizi evrei sau identificaţi
de către antisemiţi drept
evrei.

Circa 65-70% din mesajele care transmit ură împotriva evreilor
induc ideea că „evreii 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.

Şi în cazul României mişcarea QAnon, de-a lungul anului 2020, a cunoscut pe Facebook
o dinamică importantă. În multe dintre comunităţile construite în jurul său au fost
vehiculate teorii ale conspiraţiei, mituri şi stereotipuri cu caracter antisemit. La sfârşitul
perioadei analizate, probabil ca urmare a unui efort intens al reţelei Facebook, cu
precădere în Statele Unite ale Americii, conturi, grupuri şi comunităţi care să promoveze
mişcarea QAnon sunt din ce în ce mai greu de identificat şi audienţa lor este
incomparabil mai mică cu cea din vara şi toamna anului 2020.

Maniera în care Facebook pune în aplicare instrumentele de moderare
automată pe care le-a dezvoltat duce de multe ori la situaţii în care
denunţarea unor naraţiuni antisemite sau de apologie fascistă să fie evaluate
drept conţinut care încalcă regulile Facebook şi să fie îndepărtat. Situaţia
crează frustrare printre utilizatorii oneşti şi-i descurajează pe cei care doresc
să se exprime cu privire la această problematică. Efortul pe care reţeaua l-a
făcut în perfecţionarea algoritmilor de identifcare a conţinutului ilegal trebuie
urmat de investiţii în resursă umană care să cunoască realităţi locale şi să
discearnă caracterul nociv sau, din contră, civic, pe care anumite manifestări
le pot conţine.

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. 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. Judecând
după aprecierile pe care unele postări sau comentarii le au ne face 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 ȋndepărtarea conţinutului
antisemit.

Ȋn ȋncheierea raportului de anul trecut, care acoperă anul 2019 și primele luni din 2020,
arătam că ȋn Romȃnia trendul manifestărilor radicale și posibilitatea apariției unor
mișcări politice care să promoveze valori extremiste și să capaciteze energii antidemocratice erau reduse. Un an mai tȃrziu, situația este sensibil diferită. Ultimele alegeri
parlamentare au dus la accederea ȋn Parlament a unui partid care pare dispus să adune
frustrări și energii ultranaționaliste și iliberale și să ȋncurajeze comportamente șovine și
xenofobe.

De-a lungul ultimului an, spațiul public a cunoscut o dinamică accentuată a
limbajului și simbolisticii cu caracter antisemit. Chiar dacă este singular, episodul
amenințărilor primite de către Maia Morgenstern ne indică că atȃt comunitatea
evreiască din Romȃnia, cȃt și societatea ȋn ansamblul său, au intrat ȋntr-o etapă care
ne obligă la o abordare consolidată a problematicii antisemitismului. Ȋn mai puțin de
o lună, ȋn orașe diferite, la Ploiești și Orăștie, au fost vandalizate un cimitir și o
sinagogă. Violența simbolică antisemită prezentă ȋn mediul online pare că a coborȃt
ȋn stradă.
Ȋn perioada cuprinsă de prezentul raport, Guvernul Romȃniei a adoptat Strategia
Națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei,
radicalizării și discursului instigator la ură, iar Prim-ministrul a numit un
reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei,
combaterea antisemitismului și xenofobiei. Tot ȋn aceeași perioadă o instanță de
judecată din Romȃnia a stabilit, ȋn premieră, punȃnd ȋn aplicare o lege veche de 19
ani că un cetățean se face vinovat de negarea Holocaustului.
Chiar dacă statul romȃn, la nivel instituțiilor sale centrale, ȋși consolidează
instrumentele și ȋși declară voința pentru construirea unui cadru care să sporească
reziliență față de derapajele de extremă dreapta, bilanțul ultimului an ne arată că
acest parcurs este departe de a fi încheiat.

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.

