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Evoluția contextului pandemic, desfășurarea campaniilor de vaccinare, semnalarea
publică a pericolului generat de creșterea cazurilor de antisemitism și promovarea
cunoașterii istoriei Holocaustului sunt principalii factori care în ultimul an, în plan
autohton, au determinat o intensificare a discursului instigator la ură în spațiul public
online și offline.

Semnalele de alarmă în privința prezenței antisemitismului în România nu au
determinat o încetinire a mesajelor extremiste, din contra, s-au adaptat noilor
teme prezente pe agenda publică, împletind negarea Holocaustului cu cea a
antisemitismului și întărind teoria că se dorește impactarea în mod negativ a
imaginii României de către cei care urmăresc interese politice sau deservesc
puteri externe.
Rămân o constantă actele de vandalizare, acțiunile de elogiere ale foștilor
legionari, persoanelor condamnate pentru crime de război sau cunoscute
pentru atitudinile extremiste, mesajele antisemite în Parlament și trivializarea
memoriei victimelor Holocaustului.
În continuarea monitorizării realizate în 2021, prezentul raport include o
analiză a evoluției din ultimul an a manifestărilor cu caracter antisemit,
instigator la ură, negaționist (mai 2021- aprilie 2022).

Acte de vandalism și agresiune premeditate realizate în locuri cu o
simbolistică aparte pentru comunitatea evreiască continuă să aibă loc în
România. Dești evidentă, natura lor antisemită este de cele mai multe ori
negată, fiind numite „fapte/acte de teribilism”.

În luna iunie 2021, la Ploiești, aproximativ 20 de morminte din cimitirul evreiesc au fost
vandalizate, pietrele funerare fiind dărȃmate sau deteriorate. Autorii au fost identificați: cinci
tineri cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, iar autoritățile au considerat fapta lor ca nefiind
de natură antisemită.

Sinagoga din Orăștie vandalizată
Foto @stiriletransilvaniei.ro

La sfȃrșitul lunii iunie 2021, Sinagoga din
Orăștie a fost vandalizată, geamurile
monumentului istoric fiind sparte. La scurt
timp după ce presa a semnalat
evenimentul, Inspectoratul Județean de
Poliție Hunedoara a anunțat că au fost
identificați prezumtivii autori, „fiind vorba
de minori cu vârste cuprinse între 9 și 14
ani”.

În septembrie 2021 monumentul
dedicat victimelor Holocaustului din
Bistrița-Năsăud, aflat ȋn Piața Morii
din municipiul Bistrița a fost
vandalizat.

Foto@ timponline.ro

În decembrie 2021 pe zidurile Sinagogii
din Sighișoara au apărut desenate două
svastici. Ancheta poliției a dus la
identificarea unui adolescent de 15 ani
drept autorul acestei fapte.

Foto @ jurnaluldearges.ro

Un atac similar asupra locurilor cu o
simbolistică aparte pentru comunitatea
evreiască a avut loc în ianuarie 2022,
la Făgăraș. Sinagoga din oraș,
construită în 1850, aflată în proces de
renovare din 2019, urmând a fi
transformată într-un centru cultural
internațional, a fost vandalizată prin
stropirea zidurilor proaspăt vopsite, cu
o substanță neidentificată.

Menționăm că întrucât informațiile
au ca sursă mass-media, nu avem
cunoștință despre felul în care s-a
încheiat
cercetarea
instituțiilor
abilitate,
respectiv
poliția
și
parchetul.

❑ Pe lȃngă asocierile directe ȋntre acte de vandalism și locuri cu importanță
simbolică și identitară pentru comunitatea evreiască, ȋn spațiul public există
numeroase situații ȋn care expresii sau simboluri interzise sunt acceptate sau
trecute cu vederea de către autorități sau locuitori. În iunie 2021 un reportaj
g4media.ro semnala că pe zidurile mai multor imobile din sectorul 2 din
București au apărut mesaje antisemite. Expresia „Jos cu sataniștii care ne
conduc” alături de termenul peiorativ „jidanii” se întâlnesc pe mai multe
blocuri din zona calea Moșilor.
Articolul nu menționa însă că respectivele expresii fuseseră acolo încă din 2020.
Vezi:https://www.g4media.ro/mesaje-antisemite-pe-blocurile-din-bucurestijidanii-jos-cu-satanistii-care-ne-conduc-fenomenul-antisemit-a-explodat-ineuropa-in-ultimul-an.html

❑ Ilustrativ pentru lipsa de conștientizare a problematicii și de cultură civică a
societății îl reprezintă un incident care a avut loc în aprilie 2022. Pagina de
Facebook a Clubului Sportiv Municipal București a postat fotografii de la un
eveniment sportiv în care copii care practică rugby în cadrul clubului s-au
fotografiat având în spatele lor un zid pe care era desenată o svastică. La scurt
timp au apărut mai multe articole în presă, iar peste câteva ore respectiva
fotografie a fost îndepărtată și clubul a emis un comunicat.
Poziția oficială a clubului arată că scopul postării a fost promovarea copiilor care
practică rugby, iar „simbolul prezent pe clădirea din spatele copiilor nu face cinste
nimănui”. Comunicatul clubului nu sesizează un aspect esențial, prezența unei
svastici în preajma unui teren de sport folosit de copii și necesitatea îndepărtării
acestui simbol. https://www.gsp.ro/sporturi/rugby/svastica-in-spatele-copiilorcsm-bucuresti-a-comis-o-pe-contul-oficial-660974.html

Încercările de a compara restricțiile din timpul pandemiei cu politicile naziste de
discriminare au fost prezente pe toată durata pandemiei. Au existat ȋnsă
momente de protest față de măsurile luate de autorități ȋn care simbolistica și
retorica acestora au cunoscut o abundență a conținutului care afectează memoria
victimelor Holocaustului.

În luna iunie 2021, în contextul anunțurilor emise pe tema introducerii
certificatului de vaccinare, în spațiul public au apărut mesaje care comparau
tragedia evreilor din perioada Holocaustului și situația restrictivă generată de
contextul pandemic. Astfel de mesaje au fost emise de persoane cu influență la
nivelul opiniei publice, precum fosta jurnalistă Olivia Steer. Ieșirea publică a
acesteia a fost ulterior sancționată de CNCD.

Astfel de mesaje au apărut și în cadrul manifestărilor împotriva restricțiilor
impuse pentru prevenirea și combaterea extinderii pandemiei provocate de
virusul COVID-19. La protestul din București din 3 octombrie au continuat
mesajele care compară atrocitățile comise împotriva evreilor și restricțiile impuse
în context pandemic.

Pandemia a reprezentant un cadru propice pentru promovarea mesajelor cu
caracter antisemit de către indivizi, organizații sau reprezentanți ai
partidelor politice care au în mod constant un discurs radical. Un
reprezentant parlamentar al minorităților naționale (Asociația
Italienilor din România - RO.AS.IT) și-a exprimat chiar ȋn plenul
parlamentului unele opinii prin care echivala măsurile îndreptate împotriva
evreilor în perioada celui de-al Doilea Război Mondial cu actualele restricții
sanitare.

Există cazuri în care discursul anti-restricții al unor persoane publice a degenerat
într-o retorică antisemită vehementă. Radu Moraru, jurnalistul care deține postul
de televiziune Nașul TV, apare ȋntr-o înregistrare din 5 februarie 2022 de pe
platforma youtube.com, ceea ce intuim că este o emisiune a canalului tv
menționat. Burtiera respectivei înregistrări titrează „Europa renunță la Covid”,
însă discursul lui Moraru este un amalgam de stereotipuri, prejudecăți și fabulații
cu tentă antisemită:
„Practic Romȃnia este condusă de evrei";
„Parlamentul Romȃniei condus de evrei, chiar dacă pe ei îi chemă Ionescu, Popescu ei
sunt evrei. Guvernul României condus de evrei. Toate instituțiile astea...ce vrei...de
protecția nu știu cui...toate, și peste tot unde se mișcă banu’ evrei”;
„Evreii puși în posturile cheie din România vor să ne arunce în brațele unui singur stat,
Israel”: https://www.youtube.com/watch?v=ZEZW0kSwvZ0

„Noi care nu suntem războinici, nu suntem comercianți, nu ne place să facem afaceri cu
evreii, că în general ei vor numai ei să câștige și noi să pierdem...”;
„În contextul actual nu ai voie să fi atât de vulnerabil, să ai numai evrei care să conducă
România [...] interesul lor este să ducă România în brațele Israelului” :
https://www.youtube.com/watch?v=k3eXKi4_u-M

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.

În spațiul public din Romȃnia continuă să existe străzi și monumente
ale unor persoane condamnate pentru crime de război. Merită
menționat că ȋn luna iulie 2021, după mai mulți ani, Consiliul Local
Constanța a hotărȃt redenumirea străzii „Mareșal Ion Antonescu”.
Dincolo de acest caz, lista identificată de presă ȋn august 2021 rămȃne
neschimbată
la
momentul
redactării
acestui
material:
https://www.g4media.ro/16-situatii-in-care-legea-este-incalcatalista-strazilor-cu-nume-de-criminali-de-razboi-condamnati-unde-maisunt-amplasate-busturi-ale-acestora-in-romania.html
❑ În municipiul Cluj-Napoca de mai bine de un deceniu există o
stradă care poartă numele lui Radu Gyr, comandant legionar
din 1936 și condamnat pentru crime de război ȋn 1945. Deși
autoritatea locală cunoaște în detaliu situația refuză să intre în
legalitate. Ca urmare a unei sesizări făcute de o persoană fizică,
procuratura de pe lȃngă Judecătoria Cluj-Napoca a deschis un
dosar penal. După o primă decizie de clasare a cazului, petentul a
contestat respectiva decizie cerȃnd redeschiderea anchetei. La 4
ianuarie 2022 plȃngerea a fost respinsă definitiv, motivația
procurorului menționȃnd că „petentul nu poate justifica un
interes legitim propriu, concret și actual ȋn formularea plȃngerii
ȋmpotriva soluției de clasare ȋn condițiile ȋn care nu a suferit prin
fapta penală reclamată o vătămare fizică, morală sau materială”.
Totodată, ȋn privința fondului cazului procurorul afirmă fals că
„Radu Gyr a fost reabilitat ȋn 2012 de Tribunalul București pentru
condamnările pronunțate împotriva sa ȋn perioada 06.03.1945 –
22.12.1989.” În realitate condamnarea acestuia din iunie 1945, ȋn
baza legii 312/1945 pentru urmărirea și sancționarea celor
vinovați de dezastrul țării sau de crime de război, este ȋn vigoare.
❑ În februarie 2022 a devenit publică o inițiativă a Primăriei ClujNapoca prin care se dorea acordarea numelui lui Nicolae
Paulescu unei străzi din oraș. Paulescu, pe lȃngă activitatea din
domeniul medical, a avut o activitate politică și publicistică
programatic antisemită, fiind, printre altele, co-fondatorul
partidului Liga Apărării Național-Creștine (LANC), fiind
considerat unul dintre părinții antisemitismului interbelic. În
punctul de vedere oferit presei cu privire la demersul denumirii
unei străzi Nicolae Paulescu, primăria a menționat că moștenirea
lui Nicolae Paulescu nu se rezumă la opiniile politice ale acestuia,
activitatea științifică a acestuia determinȃnd o astfel de inițiativă.
După mai multe luări de poziție care au criticat intenția
autoritățiilor locale, proiectul primăriei a fost abandonat.
https://newsweek.ro/actualitate/derapaj-la-primaria-cluj-vreasa-numeasca-o-strada-nicolae-paulescu-extremist-si-antisemitnotoriu

În cadrul instituțiilor de cultură de prestigiu există cutuma ca spațiile
publice, cu deosebire cele dedicate evenimentelor, să fie numite după
personalități relevante pentru obiectul de activitate sau contribuția lor
la istoria instituției. La sediul central al Bibliotecii Naționale a Romȃniei
există o sală de conferințe numită Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu
a fost ȋn perioada ianuarie 1941 – august 1944 membru al guvernului
Antonescu, ocupȃnd funcția de subsecretar de stat ȋn Ministerul
Finanțelor. Pentru activitatea sa ȋn cadrul guvernului acesta a fost
condamnat pentru crime de război ȋn 1948. În ianuarie 2022 Institutul
„Elie Wiesel” a solicitat atȃt Ministerului Culturii, cȃt și managerului
bibliotecii, să redenumească respectiva sală care poartă numele unui
criminal de război. Până la momentul redactării prezentului raport nu sa primit vreun răspuns care să enunțe poziția ministerului. Conducerea
bibliotecii a transmis în luna iunie un răspuns din care aflăm că s-a
constituit un grup de lucru intern pentru a analiza toate denumirile de
spații din instituție. Sala continuă să poarte numele lui Mircea
Vulcănescu.

În luna iunie 2021 mai multe publicații de presă au relatat un episod de elogiere a lui
Ion Antonescu care a avut loc la ȋnceputul lunii ȋntr-o biserică din localitatea Vaslui.
Relatarea a fost urmată de reacția reprezentantului special al Guvernului României
pentru promovarea politicilor memoriei şi combaterea antisemitismului și a xenofobiei,
Alexandru Muraru, care a anunțat public că a sesizat poliția și procurorul general cu
privire la elogierea unui criminal de război ȋn spațiul public. Vezi
https://www.g4media.ro/procurorul-general-sesizat-dupa-ce-o-biserica-din-vaslui-l-acomemorat-pe-ion-atonescu-alexandru-muraru-o-desantata-elogiere-a-unei-persoanecondamnate-pentru-crime-de-razboi.html
O sesizare similară a Institutul „Elie Wiesel” trimisă procurorului general arăta că
evenimentul apologetic avea un caracter periodic, materialele publicate ȋn presa locală
din județul Vaslui informau că organizatorii acestui eveniment au repetat de-a lungul
ultimilor ani acest tip de omagiere a lui Ion Antonescu la începutul lunii iunie (20182021). Din înregistrările identificate pe internet reiese că organizatorii au promovat în
fiecare an evenimentul, invitând jurnalişti locali. De asemenea, referinţele pe care le fac în
discursurile de la aceste adunări arată că organizatorii cunosc că acţiunile lor sunt
ilegale. La momentul redactării acestui raport nu avem informații cu privire la
deschiderea unei anchete care să-i vizeze pe organizatori.

În 21 iulie 2021, Academia Romȃnă ȋmpreună cu Fundația Culturală „Bartoc” au
organizat un eveniment ocazionat de ȋmplinirea a 100 de ani de la descoperirea
insulinei. Printre momentele acestui eveniment a fost și „Dezvelirea basoreliefului
Acad.
Nicolae
Paulescu”.
Vezi
https://acad.ro/com2021/doc/d0721Invitatie_21iulie2021_Academia%20Romana.pdf
La ceremonie au participat, alături de membrii Academiei, Irina Cajal Marin,
subsecretar de stat ȋn Ministerul Culturii și Aurel Vainer, președinte onorific al
Federației Comunităților Evreiești din Romȃnia, la acea vreme. În 26 iulie a fost dat
publicității un protest al unui grup de intelectuali care cereau ministrului Culturii
demiterea doamnei Cajal Marin motivȃnd că prin prezența acesteia a „legitimat un
eveniment memorial de glorificare a unuia dintre cei mai antisemiți ideologi
interbelici”.
În aceeași zi, 26 iulie 2021 președintele Academiei, Ioan-Aurel Pop, a declarat că din
relatările primite de la cei participanți la eveniment atȃt Cajal, cȃt și Vainer au avut
cuvinte „extraordinar de elogioase”. De asemenea, Pop a mai declarat „Mi se pare o
acțiune decentă față de descoperirea stiințifică epocala pe care a făcut-o un român
acum o sută de ani, el are ȋntâietate, chiar dacă datele Nobel au consemnat alți doi
oameni de știință”. Vezi
https://www.g4media.ro/cum-justifica-presedinteleacademiei-romane-ioan-aurel-pop-elogierea-lui-nicolae-paulescu-dupa-protestul-unuigrup-de-intelectuali-fata-de-discursul-puternic-antisemit-al-descoperitoruluiinsulinei.html
O zi mai tȃrziu, ȋn 27 iulie 2021 Academia Romȃnă a emis un comunicat de presă ȋn
care se menționează că printre cei care au luat cuvȃntul la eveniment s-au găsit și Irina
Cajal și Aurel Vainer, cei doi „au adus un binemeritat omagiu științific savantului
romȃn”, motiv pentru care „conducerea Academiei Romȃne este recunoscătoare celor
doi
vorbitori”.
Vezi
https://acad.ro/com2021/doc/d0727Participare_eveniment_100_ani_descoperirea_insulinei_Comunicat.pdf

O corespondență cu caracter public din 6 august 2021 ȋntre președintele
Academiei și profesorul Peter Manu (SUA), co-autorul unui studiu amănunțit
despre contribuția științifică și despre antisemitismul lui Paulescu, a relevat o
schimbare de atitudine a conducerii Academiei. Ioan-Aurel Pop, discutȃnd
posibilitatea organizării unei conferințe despre descoperirea insulinei, adresȃnduse lui Manu, a menționat că „o manifestare encomiastică la adresa lui Paulescu ar fi
rușinoasă, de neacceptat.” Vezi https://www.g4media.ro/ioan-aurel-popintoarcere-de-180-de-grade-in-privinta-lui-paulescu-nu-va-avea-loc-in-acest-anla-academia-romana-sau-sub-egida-academiei-nicio-conferinta-despredescoperirea-insu.html

În 2021 a apărut sub egida Academiei Romȃne o lucrare monografică despre
“Istoria fizicii din Romȃnia”. Prezentarea sintetică a contribuțiilor științifice ale
fizicienilor romȃni sunt ȋnsoțite uneori de amănunte legate de traseul profesional
și public al acestora. În cazul lui Hermann Oberth volumul omite să precizeze că
acesta a fost ofițer SS, iar după război și-a continuat și activitatea politică,
susținȃnd teze rasiste. De asemenea, în cazul fizicianul Gheorghe Manu, se
menționează că „din păcate” el a fost ȋnchis pentru activitate legionară, fără ȋnsă a
se preciza că acesta a fost membru al Gărzii de Fier din 1937 și în 1943 a devenit
șef interimar al legionarilor aflați ȋn clandestinitate după 1941.
Secția de Științe Fizice a Academiei Romȃne și coordonatorul volumului au
susținut că „nu este vorba despre o carte de popularizare cu biografii complete, ci
de una care se adresează specialiștilor din mediul academic, cunoscători ai
contextului istoric și ai activității de ansamblu a fizicienilor analizați. Pentru
înțelegerea adecvată a unor contribuții științifice, s-au făcut scurte referiri
biografice și în cazurile menționate. Într-o ediție viitoare a volumului, se vor putea
avea în vedere și astfel de aspecte.” Vezi https://newsweek.ro/istorie/academiaromana-spala-doi-fizicieni-de-activitatea-nazista-si-legionara

În septembrie 2021, ȋn contextul elaborării strategiei culturale a municipiului
Constanța, Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat din Constanța și
membru al grupului de lucru desemnat cu elaborarea respectivului document a
anunțat că părăsește acest for ca urmare a pozițiilor negaționiste exprimate de
unul dintre membrii grupului. Șimșensohn a fost urmat de Daniel Citirigă,
prodecanul Facultății de Istorie și Știinte Politice de la Universitatea „Ovidius”,
acesta din urmă afirmȃnd că „un grup de negaționiști este mai rău decȃt lipsa
strategiei culturale a primăriei”. Concret, la propunerea unui proiect de
reabilitare a sinagogii din Constanța au existat reacții vehemente de opunere
și de negare a Holocaustului din România.
La scurt timp după incident, ambasadorul Israelului la București a avut o poziție
publică de protest, invitȃndu-l totodată pe cel care a negat Holocaustul să-l
ȋnsoțească prin locurile din țară ȋn care comunitatea evreiască a fost distrusă ȋn
timpul războiului. Vezi https://www.g4media.ro/ambasadorul-david-sarangareactie-in-urma-acuzatiilor-de-negare-a-holocaustului-de-la-constanta-esteingrijorator-ca-un-istoric-trivializeaza-chinurile-unor-compatrioti-il-invit-cumine-in-locurile.html

În luna septembrie 2021, în comuna Durnești din județul Botoșani, autoritățile
locale au ridicat un monument în memoria unui personaj local din perioada
interbelică cunoscut pentru acțiunile sale haiduceşti îndreptate împotriva evreilor
localnici. Monumentul îl omagiază pe Gheorghe Coroi, un apropiat al Ligii Apărării
Naţional Creştine conduse de A.C. Cuza și N. Paulescu. Inaugurarea acestui
monument a stârnit reacţii critice din partea comunităţii evreieşti din Botoşani,
însă
primarul
localităţii
consideră
legitim
demersul
său.
Vezi
https://www.libertatea.ro/stiri/scuza-primarului-pnl-care-a-ridicat-troita-unuibandit-antisemit-de-ce-sunt-eu-de-vina-ca-s-a-simtit-jignit-un-evreu-la-vremeaaceea-3734655

În 17 ianuarie 2022, pagina oficială de Facebook a Ministerului Apărării
Naţionale a postat un mesaj prin care îl onorează pe Radu Theodoru, general în
retragere, antisemit și negaționist militant, membru fondator al unui partid
extremist. La sesizarea făcută de Institutul „Elie Wiesel”, răspunsul
administratorilor paginii a fost prompt, mesajul inițial fiind retras.

Cu ocazia Zilei Internaționale de
Comemorare
a
Victimelor
Holocaustului politicienii au obişnuinţa
să publice mesaje care să marcheze
momentul. Anul acesta Adela Dehenes,
consilier judeţean Cluj, s-a numărat
printre aceşti politicieni. Cu doar câteva
zile înainte doamna consilier s-a folosit de
acelaşi moment omagial drept pretext în
încercarea de a macula şi a-l eroiza pe unul
dintre cei mai activi membrii ai Mişcării
Legionare. În 1945 Radu Gyr a fost
condamnat drept criminal de război
pentru activitatea sa publicistică cu
caracter anti-democratic şi antisemit,
activitate care, alături de a altor publicişti
extremişti, a contribuit la formarea
climatului social şi politic care a făcut
posibilă exterminarea populaţiei evreieşti
de către autorităţile române. Asocierea
comemorării victimelor Holocaustului cu
apologia unui criminal de război este
indecentă.

În februarie 2022 în incinta Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Sighet a fost
inaugurată o placă menită să omagieze profesorii şi elevii liceului „întemniţaţi de regimul
comunist în perioada 1948-1964”. La eveniment, pe lângă conducerea liceului şi
reprezentanţi ai ONG-ului care a iniţiat proiectul, au participat reprezentantul primarului
localităţii şi consilieri locali. Placa memorială omagiază persoane care au fost membri
activi în Mișcarea Legionară. Până în prezent nu avem informații despre îndepărtarea
acestei plăci memoriale din incita școlii. https://www.salutsighet.ro/fost-dezvelita-sisfintita-placa-de-la-colegiul-national-dragos-voda-sighet/
În 27 martie 2022, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti a găzduit un spectacol al
lui Dan Puric cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. Înainte de începerea spectacolului, la
intrarea în sală şi pe locurile spectatorilor au fost distribuite exemplare ale revistei
„Certitudinea”, publicaţie cu caracter ultranaționalist și radical care, printre altele, publică
sistematic texte antisemite şi de negare a Holocaustului. O serie de persoane prezente la
eveniment şi-au exprimat protestul pe reţelele de socializare faţă de prezenţa acestui
material într-o instituţie publică, cerând demisia conducerii instituţiei. Teatrului Național,
prin directorul său, a comunicat un punct de vedere în care a arătat că responsabilitatea
aparţine organizatorului evenimentului. Ministrul Culturii a anunţat o anchetă internă şi
înaintarea unei plângeri la poliţie pentru distribuirea neautorizată de materiale. La
momentul redactării prezentului raport nu avem informaţii cu privire la rezultatele
respectivei anchete sau a plângerii.

În luna octombrie 2021, senatorul AUR Sorin Lavric publică pe Facebook un mesaj
care pare că este adresat adversarilor săi politici. Identificarea acestora prin
sintagma adesea uzitată de Lavric („masoreți marxiști” – masoretul este un exeget
evreu care analizează texte biblice) oferă o evidentă încărcătură antisemită
mesajului său. Înregistrarea video este ilustrată cu materiale de presă care prezintă
diverse poziţii publice ale Institutului „Elie Wiesel” prilejuite de cazuri de apologie a
criminalilor de război în spaţiul public.

În luna noiembrie 2021, în contextul dezbaterii parlamentare privind iniţiativa
legislativă care prevedea introducerea disciplinei şcolare „Istoria evreilor.
Holocaustul” în învăţământul liceal din România, partidul AUR a avut o poziţionare
extrem de critică faţă de proiect, însoţite de derapaje care au rostogolit teme
antisemite devenite deja clasice. Liderul senatorilor AUR, Claudiu Târziu a sugerat
că există o grabă în adoptarea proiectului cu scopul transmiterii mesajului că în
România există antisemitism „altminteri nu se justifică atâtea măsuri în apărarea
evreilor, dacă nu ar fi puse în pericol”. Sorin Lavric s-a declarat, de asemenea
împotriva respective legi, printre altele afirmând că această disciplină reprezintă o
victimizare a evreilor. Acesta n-a pierdut ocazia să facă trimitere la naraţiunea
antisemită preferată: „Dacă chiar veţi face o istorie a evreilor în România vă rog să
aveţi acolo un capitol foarte consistent despre rolul covârşitor pe care evreii l-au
jucat în inventarea, răspândirea şi maturarea comunismului nu doar în România, ci
în toată lumea”. Voturile împotriva legii şi abţinerile au venit de la parlamentarii
AUR.

La începutul lunii ianuarie 2022 reprezentanții partidului AUR au transmis un comunicat
de presă în cadrul căruia au susţinut că istoria Holocaustului reprezintă o „temă minoră”
nejustificându-se importanţa prezenţei ample a acesteia în învăţământul românesc.
Poziţia AUR a stârnit reacţii multiple fiind acuzaţi de minimalizarea Holocaustului, fiind
depusă și o plângere penală în acest sens. La scurtă vreme după acest comunicat în spaţiul
public a apărut informaţia că poziţia de preşedinte de onoare al partidului urmează să fie
ocupată de către Călin Georgescu. Vederile sale elogioase faţă de Ion Antonescu sau
Corneliu Zelea Codreanu au fost reamintite în acest context. Distanţarea conducerii AUR
de Georgescu a venit abia peste câteva săptămâni, timp în care, în mai multe emisiuni de
televiziune, Georgescu a avut o poziţionare ambiguă. Trebuie menţionat că Georgescu este
preşedintele unei asociaţii numită „Pământul strămoşeşc” acelaşi nume fiind avut şi de
publicaţia de propagandă a Legiunii „Arhanghelul Mihail” (Mişcarea Legionară) la sfârşitul
anilor 1920.

În 27 ianuarie 2022, de Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului, la
Memorialul Victimelor Holocaustului din București, în timp ce în incinta
Memorialului se depuneau coroane de flori, un grup de indivizi recunoscuți pentru
manifestările lor antisemite şi negaționiste au început o transmisie live pe conturile
proprii de Youtube, încercând să depună o coroană cu mesajul: „The Holocaust, do not
forget: half of the truth is a lie. România a salvat 400.000 evrei în timpul Holocaustului”.
Tema respectivă este deseori folosită în naraţiunile care-şi propun să nege
responsabilitatea autorităţilor române pentru Holocaust şi face trimitere la un discurs al
lui Shimon Peres de la Bucureşti din 2010.

Această retorică negaţionistă
omite să amintească că înainte de
război
în
România
trăiau
aproximativ 800.000 de evrei.
Grupul provocator care s-a
manifestat în 27 ianuarie nu e la
prima acţiune de acest fel, în
ultimii ani fiind de mai multe ori
prezenţi în spaţiul public cu
mesaje din aceeaşi sferă tematică.
Deși Institutul a protestat public
față de această manifestare, nu
cunoaștem rezultatele cercetărilor
instituțiilor de ordine publică.

În februarie 2021, după mai mulţi ani de cercetări în care ancheta procurorilor a
fost oprită şi reluată de mai multe ori, o instanţă de judecată l-a condamnat pe Vasile
Zărnescu la 13 luni de închisoare cu amânarea pedepsei pentru negarea
Holocaustului. Decizia din prima instanţă a fost atacată de condamnat, iar după mai
bine de un an de la hotărȃrea din prima instanță, ȋn 31 martie 2022 Curtea de Apel
București a decis, definitiv, să desființeze ȋn parte sentința inițială, să renunțe la
aplicarea pedepsei și să-i dea inculpatului un avertisment, „ȋn sensul de a-l atenționa
ca pe viitor să nu mai săvȃrșească alte infracțiuni”. Deși ultima instanță nu l-a
declarat nevinovat pe inculpat, semnalul transmis acestuia și societății ȋn ansamblu
arată că faptele de negare ȋn public a Holocaustului nu sunt considerate abateri
grave, iar eventuala săvȃrșire a acestui tip de ilegalitate primește clemența puterii
judecătorești. Acest semnal este pe deplin ȋnțeles de inculpat și doar la cȃteva zile de
la decizie apare ȋntr-un clip video ȋncărcat pe platforma youtube.com. De-a lungul
ȋnregistrării de aproximativ o oră Zărnescu expune aceleași idei și poziții
negaționiste pentru care a fost judecat. De remarcat că persoana care-i stă alături pe
tot parcursul ȋnregistrării afișează ȋn mod ostentativ un inel cu ȋnsemne fasciste,
simbolul SS.
Institutul Elie Wiesel a sesizat procurorul general al României cu privire la
recenta manifestare publică a lui Vasile Zărnescu.

Diseminarea și accesarea informațiilor în mediul online a
cunoscut o creștere fulminantă în ultimii ani. Absența unor
reguli sau a unor mecanisme de sancționare a încurajat
răspândirea știrilor false, a teoriilor conspiraționiste, a
stereotipurilor și a discursului instigator la ură.
Conștientizarea riscurilor generate de promovarea unor
astfel de retorici și a rolului pe care îl are mediul online în
diseminarea informațiilor, a determinat regândirea
strategiilor privind regulile de comunicare pe anumite
rețele de socializare și a impus monitorizarea răspândirii
mesajelor cu caracter extremist.
Eforturi se fac în mod sistematic în direcția combaterii discursului instigator la ură însă, în
România, în 2021, mediul online continuă să reprezinte un teren fertil pentru proliferarea
acestui discurs care valorifică teme publice de maxim interes din anumite perioade:
campania de vaccinare împotriva COVID, introducerea disciplinei Istoria Holocaustului în
școli, izbucnirea războiului în Ucraina.
Analiza și observațiile calitative cuprinse în raportul prezent urmează monitorizării
realizate de cercetătorii Institutului „Elie Wiesel” în perioada mai 2021 - aprilie 2022. Au
fost supuse analizei mesajele distribuite în presa online, pe website-uri, blog-uri, pe rețelele
de socializare (Facebook).

Mesajele antisemite, extremiste, negaționiste identificate pe website-uri sau
bloguri, continuă să fie publicate majoritar sub o identitate fictivă sau semnate de
„redacția”/ „echipa” respectivei publicații despre care, de asemenea, nu sunt
comunicate informații care ar ajuta la identificarea acesteia, decât în foarte puține
cazuri (Ziarulnatiunea.ro).
Responsabilitatea discursului promovat este asumată doar în cazuri izolate (Ion
Coja, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu). Chiar și atunci când este menționat numele
autorului, posibilitatea de identificare a acestuia este foarte redusă.

Modalitatea de a intra în contact cu redacția publicației/blog-ului se realizează de
cele mai multe ori prin secțiunea „contact” prezentă în cazul a 50% dintre
publicațiile monitorizate, reprezentată de un formular ce poate fi completat de
vizitatori sau unde este menționată o adresă generală de e-mail.

Lipsa asumării responsabilității pentru discursurile promovate reiese și din
mesajele de tip „disclaimer” prezente pe anumite site-uri (Incorectpolitic.com,
Gândește.org), mesaje care precizează că articolele distribuite reprezintă în mare
parte opinii preluate cu menționarea sursei și a autorului sau că informațiile sunt
prezentate prin intermediul satirei, sub forma unui pamflet.

Secțiunea „Despre” este prezentă pe unele bloguri, website-uri monitorizate, fiind
rubrica unde autorii își comunică misiunea de a „apăra interesul național”,
informând transparent, corect, detașându-se de restul presei catalogate ca fiind în
declin și lipsită de încredere.

Discursurile cu caracter extremist sau instigatoare la ură sunt promovate în principal de
aceleași publicații. Website-uri precum Incorectpolitic.ro sau blogul Ioncoja.ro publică în
mod intensiv (săptămânal), articole extremiste, antisemite, care incită la ură, mesaje
care construiesc sau promovează teorii despre conspirații împotriva poporului român.
Comparativ cu perioadele anterioare, monitorizarea întreprinsă a evidențiat că
anumite website-uri, deși au rămas active, au încetat activitatea editorială pe
parcursul anului 2021 (Justițiarul.ro, cersipamantromanesc.wordpress.com,
gandeste.org) sau nu au mai comunicat mesaje de natură antisemită ori de negare a
Holocaustului. Totodată, au fost identificate noi publicații care promovează un discurs
instigator la ură și care par să fi început activitatea în perioada 2020-2021
(4media.info, 60m.ro).
De asemenea, s-au remarcat intervențiile unor jurnaliști fondatori sau patroni de
gazete (Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu) în contextul dezbaterii subiectului privind
prezența antisemitismului în România contemporană, aceștia poziționându-se în
direcția negării existenței antisemitismului în spațiul autohton:

Extras din Cotidianul.ro, 5 iulie 2021, Cornel Nistorescu:
https://www.cotidianul.ro/saptamina-resentimentelor-si-intereselor/

Extras din Cotidianul.ro, 4 august 2021, analiză a articolului publicat de Ion Cristoiu:
https://www.cotidianul.ro/ion-cristoiu-ce-se-intampla-cand-pe-klaus-iohannis-ilbate-soarele-n-cap/
Articolul publicat de Ion Cristoiu: https://www.cristoiublog.ro/ce-se-intimpla-candpe-klaus-iohannis-il-bate-soarele-n-cap/

În perioada monitorizată (mai 2021-aprilie 2022) principalele teme valorificate
de discursul instigator la ură au fost prilejuite de contextul campaniei de vaccinare
împotriva COVID, în momentul semnalării creșterii antisemitismului în România și
a derapajelor extremiste ale formațiunii politice AUR, în contextul publicării legii
privind introducerea studierii istoriei Holocaustului în școli, ca disciplină
obligatorie și în momentul izbucnirii războiului în Ucraina.
Prima parte a perioadei monitorizate (mai-august 2021) a fost marcată de mesaje
împotriva introducerii certificatului verde și împotriva vaccinării, de mesaje prin
care se neagă prezența antisemitismului în România sau implicarea României în
Holocaust.
Sunt promovate teorii potrivit cărora, pandemia reprezintă un context potrivit
pentru instaurarea unei noi ordini mondiale, iar vaccinul ar fi un instrument prin
care evreii aflați în spatele acestei strategii își pot îndeplini obiectivul de a deține
controlul.

Comemorarea a 80 de ani de la Pogromul de la Iași a reprezentat un context favorabil
diseminării unor mesaje prin care se minimaliza rolul și implicarea României în
înfăptuirea Holocaustului. Voci cunoscute precum cele ale jurnaliștilor Cristoiu sau
Nistorescu pun sub semnul întrebării condamnarea lui Antonescu drept criminal de
război sau asumarea responsabilității de către România pentru crimele comise în
timpul Pogromului. Potrivit acestora, prezența antisemitismului în România este o
teorie inventată și instrumentată de formațiunile politice pentru a atinge anumite
scopuri.

Tema antisemitismului inventat o regăsim și în alte publicații care prezintă un discurs
negaționist.

Tema
antisemitismului
inventat o regăsim și în alte
publicații care prezintă un
discurs negaționist.

Aceleași voci continuă să nege existența antisemitismului în România și îl
numesc un instrument politic în momentul în care în spațiul public are loc o
dezbatere amplă generată de anunțul privind informarea realizată de către
Reprezentantul Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei,
Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei a omologilor din Uniunea Europeană,
Statelor Unite și Israel, referitor la intenția formațiunilor politice din România de
a introduce în alianță un partid extremist. Anunțul referitor la prezența
antisemitismului în România oferă contextul potrivit promovării din nou a
mesajelor negaționiste. „O făcătură politică: pericolul antisemitismului în
România”: https://www.cotidianul.ro/o-facatura-politica-pericolul-antisemitismuluiin-romania/

https://www.cristoiublog.ro/cum-a-facut-usrplus-din-partidul-fascist-aur-unpartid-de-guvernamint/

Spre finalul anului 2021 și începutul anului 2022, în mediul online s-au declanșat
discuții ample privind studierea istoriei Holocaustului în școlile din România.
Reprezentanți ai formațiunii politice AUR s-au poziționat împotriva introducerii
disciplinei de studiere a istoriei evreilor și a Holocaustului în România, invocând
motive precum „victimizare continuă”(Sorin Lavric) sau subminarea calității prin
introducerea unor „teme minore” la rangul de materii (Claudiu Târziu). Senatoarea
Diana Șoșoacă invocă „încălcarea principiului reciprocității” (Diana Șoșoacă) întrucât
în Israel nu se studiază istoria românilor.
Afirmațiile reprezentanților politici sunt promovate de publicațiile care distribuie un
discurs naționalist. Acestea pun sub semnul întrebării necesitatea introducerii unei
astfel de discipline și contribuie la dezvoltarea unor teorii care valorifică ideea că
„evreii conduc România”, aflându-se în spatele acestor schimbări introduse în
sistemul de învățământ. Mesaje precum „spălarea pe creier a elevilor”, „România
devine colonie” sunt un indiciu pentru promovarea discursului conspiraționist
identificat în publicațiile monitorizate.

Atât în cazul minimalizării rolului României în Holocaust, a negării prezenței
antisemitismului în România sau a contestării necesității studierii istoriei evreilor și a
Holocaustului în școli, articolele şi mesajele publicate valorifică tema „evrei conduc
România”, o ipoteză intens promovată în perioada monitorizată comparativ cu
perioadele anterioare. Potrivit acestor retorici, asumarea de către România a crimelor
comise în perioada Holocaustului, recunoașterea și semnalizarea prezenței
antisemitismului sau a promovării informațiilor despre istoria Holocaustului în
România sunt de fapt acțiuni care au impact negativ asupra imaginii României, sunt
teme fals create de către reprezentanții politici care deservesc interesele evreilor.

În momentul declanșării războiului în Ucraina, interesul se mută treptat spre
respectivul conflict, iar discursul antisemit promovat de publicațiile
monitorizate prezintă evreii ca fiind în spatele instrumentalizării conflictului.
Astfel, tema „evreii conduc România” migrează spre „evreii conduc lumea”,
ipoteză validată prin articole de tipul „Ucraina fabricată de evreii marxiști”,
„Războiul ruso-ucrainean- o mega afacere evreiască”. În paralel, mai sunt
publicate articole care contestă ideea introducerii studierii istoriei evreilor și a
Holocaustului, dar într-o proporție mult mai mică comparativ cu perioadă
precedentă.

Majoritatea mesajelor identificate promovează ura împotriva colectivității (toți evreii) și
rareori există ținte idividuale care apar în mod recurent, care sunt evrei sau români
acuzați că ar deservi interesele comunităților evreiești, în acest fel argumentând ipoteza
ca România ar fi condusă de evrei.

Discursul extremist, antisemit sau negaționist identificat în materialele analizate susține
rezistența împotriva „conducerii României de către evrei” și împotriva afectării imaginii
României prin asumarea Holocaustului și conștientizarea existenței antisemitismului, dar
nu manifestă o instigare directă împotriva evreilor. De cele mai multe ori, limbajul
licențios și virulent este manifestat în comentarii ale vizitatorilor respectivelor publicații.

Nivelul de popularizare și diseminare a informațiilor identificate pe website-uri și
blog-uri este dificil de măsurat cu exactitate, neavând acces la un contor al vizitatorilor.
Cu toate acestea, se remarcă o distribuire destul de intensă a articolelor de pe websiteuri care publică în mod sistematic pe aceste subiecte (Ioncoja.ro, incorectpolitic.com)
de către blog-uri care abordează același discurs naționalist, extremist, dar care nu au
aceeași notorietate.
De asemenea, o parte dintre publicațiile analizate (aprox. 30%) au asociate conturi de
socializare unde popularizează conținutul publicat pe site.

Deşi în ultimii ani numeroase alte aplicaţii sau reţele de
socializare au devenit populare în rândurile unor
segmente ale societăţii româneşti, Facebook este în
continuare cea mai răspândită reţea de socializare din
România. Spre deosebire de alte rețele de socializare care
au un profil al utilizatorilor ceva mai uşor de identificat,
Facebook adună utilizatori din toate mediile socioculturale, din toate categoriile de vârstă şi de educaţie.
Pentru o parte însemnată a utilizatorilor platforma
reprezintă o sursă principală (sau importantă) de
informare, precum şi un canal major de exprimare publică.
De câţiva ani platforma Facebook a pus la punct reguli şi
proceduri care permit raportarea de către utilizatori a
conţinuturilor care sunt interzise de lege sau care
contravin „standardelor comunităţii Facebook”. „Limbajul
care incită la ură” privind rasa sau etnia continuă să fie
interzis de regulile pe care trebuie să le respecte orice
utilizator al platformei Facebook. Maniera în care
platforma luptă împotriva manifestărilor instigatoare şi
mai ales modalitatea în care gestionează raportările pe
care utilizatorii le pot face atunci când întâlnesc astfel de
manifestări a cunoscut o îmbunătăţire în ultimii ani.
Deşi procedurile Facebook nu sunt perfecte, progresul în
privinţa
identificării,
evaluării
şi
rezolvării
incidentelor şi conţinuturilor problematice este
remarcabil. În prezent platforma reuşeşte să identifice
rapid şi să înlăture conţinutul vizual (foto sau video) care
aparţine simbolisticii fasciste, legionare sau de extremă
dreapta în general.

Chiar dacă nu este un
fenomen
de
amploare
Facebook
continuă
să
găzduiască
comunităţi
organizate în jurul unor
pagini sau grupuri de
Facebook în care se emite şi
se
propagă
conţinut
instigator la ură împotriva
evreilor.

Dacă în urmă cu 4-5 ani de zile raportarea de către un utilizator a
unui conţinut de tip text care instiga explicit la ură pe criterii de
rasă sau etnie era urmată de perioade de evaluare care durau şi
săptămâni până la primirea unei rezolvări, astăzi timpul de
rezolvare este de câteva ore. Continuă însă să existe pe Facebook
numeroase manifestări de ură care nu sunt îndepărtate de către
platformă. Cele mai multe dintre ele sunt construcţii narative mai
complexe, din care doar anumite elemente încalcă standardele
comunităţii, sunt camuflate prin mijloace diverse sau prin
alăturări care necesită cunoaşterea aprofundată a contextului
local sau cultural.
Măsurile luate în ultima vreme de platformă, inclusiv blocarea pentru anumite
perioade de timp sau chiar ştergerea definitivă a unor conturi sau pagini i-au
făcut pe cei mai fanatici dintre utilizatorii care distribuie sistematic conţinut
antisemit să migreze către alte canale de comunicare online, mult mai permisive.
Conturile Telegram sau platforma VK sunt canalele alternative, însă acestea nu
reuşesc să ofere o audienţă comparabilă reţelei Facebook. O organizaţie care
acum aproape 10 ani era activă în Timişoara şi care promova ideologia naţional
socialistă a cărei prezență în mediul online aproape că nu a existat în ultimii ani
şi-a deschis în 2021 un canal de Telegram.

Şi în perioada analizată de acest raport se constată o volatilitate
mare a conturilor care distribuie sistematic mesaje antisemite
pe Facebook. Blocarea, suspendarea activităţii sau chiar
ştergerea unor conturi, pagini sau grupuri de către Facebook
îngreunează o analiză aprofundată şi pe o durată mai lungă a
modului în care indivizii care operează respectivele conturi îşi
fac publică propria identitate. Simpla observare a fotografiilor
personale postate, a transmisiunilor video realizate,
informaţiilor cu caracter personal asociate unor conturi şi lăsate
accesibile celorlalţi utilizatori arată că peste două treimi dintre
cei care distribuie sistematic mesaje cu caracter antisemit nu-şi
ascund identitatea.

Există numeroase situaţii în care utilizatorii recurg la trucuri pentru a evita
mijloacele de identificare şi moderare a conţinutului dezvoltate de către
Facebook. Aceştia fie modifică grafia unor cuvinte, fie folosesc emoticoane şi
alte simboluri similare, fie omit sau înlocuiesc litere sau cuvinte. Aceste
tactici dovedesc că atitudinea şi comportamentele lor sunt manifeste şi
programatice, iar eventuale sancţiuni nu-i determină să renunţe, ci găsesc
soluţii alternative. Adesea aceştia menţionează dreptul lor la liberă
exprimare şi sugerează că platforma Facebook este controlată sau în slujba
evreilor

La fel ca-n anii precedenţi, şi-n perioada analizată se constată
că cele mai multe dintre mesajele antisemite identificate nu
sunt construcţii narative complexe, iar caracterul antisemit
este dat de context şi de alăturările, comparaţiile, asocierile,
generalizările sau judecăţile de valoare pe care emitenţii
acestor mesaje le fac.

De-a lungul perioadei analizate am observat că frecvenţa conţinutului
antisemit pe reţelele de socializare se intensifică fie pornind de la
relatări şi subiecte de actualitate în care, sub diverse forme, comunitatea
evreiască, indivizi evrei, statul Israel sunt în atenţia presei sau pe agenda
publică, fie în momente de criză, nemulţumire populară sau tensiune
generalizată când încep să fie dezvoltate naraţiuni care identifică
“evreul” drept vinovat pentru criză sau beneficiar al acesteia. Desigur, pe
lângă acești factori care amplifică retorica antisemită în anumite
momente, există emiţători de mesaje antisemite care-şi exprimă ura şi
prejudecăţile sistematic.

În timpul episodului din mai 2021 al conflictului israelianopalestinian am identificat o intensificare a conţinuturilor
antisemite care s-au dezvoltat în jurul conflictul. Astfel de
construcţii au la bază relatări sau ştiri obiective despre
confruntare cărora le sunt asociate comentarii care depăşesc
graniţa criticii legitime şi au un caracter instigator sau licenţios.
De asemenea, a avut loc distribuirea pe Facebook a unor linkuri
exterioare platformei, cu conţinut problematic (antisemit
şi/sau fals), cărora li s-au alăturat comentarii tendenţioase.

În luna noiembrie 2021 a fost votată de către Parlamentul
României o lege care stabileşte apariţia discipline şcolare „Istoria
evreilor. Holocaustul” la nivelul învăţământului liceal.
Tot în luna noiembrie în nordul României, la Sighet a fost
inaugurată o sinagogă hasidică. Cu această ocazie în localitate au
sosit sute de evrei ultrareligioşi din întreaga lume care au participat
la evenimentele organizate cu prilejul inaugurării. Evenimentul a
avut o acoperire mediatică semnificativă, atât la nivel local, cât şi
naţional.
De asemenea, în luna noiembrie 2021 nemulţumirile populare cu
privire la dificultăţiile de gestionare a pandemiei, prezentarea
posibilitătii impunerii unor noi restricţii şi dezbateriile privind
campaniile de vaccinare din România şi alte spaţii au reprezentat
subiecte amplu prezentate în spaţiul public, fiind parte a agendei
publice.

Cele 3 subiecte au stârnit nenumărate postări şi comentarii pe reţelele de socializare.
Frecvenţa mesajelor antisemite în această lună este peste media altor perioade, iar
cea mai mare parte a acestora au ca element declanşator subiectele prezentate mai
sus. Comentariile antisemite care au drept pretext apariţia disciplinei „Istoria
evreilor. Holocaustul” transmit în bună măsură stereotipuri negaţioniste, remarci
care deplâng prezenţa excesivă a subiectului în spaţiul public sau prezentarea clasei
politice româneşti ca o unealtă manevrată de către evreii care conduc lumea.

Pretextul inaugurării sinagogii de la Sighet a fost folosit de către
emiţătorii de naraţiuni antisemite pentru a reitera tema
antisemită care susţine că evreii şi-au propus ocuparea României
şi înfiinţarea aici a unui nou stat. Este de remarcat că limbajul
folosit în relaţie cu acest subiect este mult mai dur decât în alte
situaţii.

Dezvoltările narative cu caracter antisemit apărute ca urmare a
realităţilor aduse de pandemie se disting prin numărul mare al
remarcilor care etichetează (de multe ori folosindu-se termeni
licenţioşi) personaje din angrenajul medical sau responsabili de
gestionarea problemelor curente drept evrei. Această etichetare
are menirea să transmită că pandemia, sau criza, este fie un
plan al evreilor pentru controlul lumii, fie un mijloc de
îmbogăţire al evreilor. Adesea, în aceste episoade de criză a
societăţii, personajele profund antipatizate sau care comunică
măsuri sau situaţii nepopulare primesc o identitate evreiască
din partea celor care propagă mesaje antisemite. În cazul
românesc, persoana publică care a atras cel mai des această
etichetă etnică este Raed Arafat.

Un alt moment de criză şi de teamă generalizată este
reprezentat de declanşarea războiului din Ucraina. Chiar dacă
propaganda rusă a încercat să impună tema prezenţei naziste în
Ucraina pe reţelele sociale de limbă română astfel de discuţii nu
au avut o consistenţă prea mare în rândurile celor care emit şi
distribuie sistematic mesaje antisemite. Există în schimb
conţinut care îşi propune să transmită ideea că cei care au
declanşat şi profită de pe urma conflictului sunt evrei sau sunt
controlaţi de evrei.

La fel ca-n anii precedenţi retorica dominantă a discursului
antisemit în mediul online îşi propune să-i prezinte pe evrei
drept responsabili pentru tot ceea ce se întâlmplă rău în lume.
Deşi raportat la ansamblului utilizatorilor reţelelor sociale
aceştia reprezintă un segment extrem de mic, prezenţa şi
maniera agresivă în care mulţi dintre ei caută să propage ura
faţă de evrei arată că societatea românească trebuie să
continuie să dezvolte anticorpii care să aducă rezilienţă în faţa
acestori manifestări publice nocive.

Felul în care societatea românească reacţionează şi gestionează episoadele de
antisemitism, negarea Holocaustului şi, mai larg, manifestările de extremă dreapta, este
fără îndoială mult îmbunătăţită faţă de anii `90 sau începutul anilor 2000.
Din 2002, începând cu adoptarea O.U.G. 31/2002, România îşi construieşte, treptat,
infrastructura legislativă şi instituţională care să respingă sau să combată derapajele
extremiste şi, totodată, să transmită cetăţenilor că respectul faţă de memoria victimelor
Holocaustului, preţuirea şi protejarea diferenţelor identitare, etnice sau culturare sunt
valori pe care statul român le asumă şi face eforturi să fie practicate la toate nivelurile
sale.

La nivelul autorităţilor centrale, în perioada analizată de acest raport, România a
continuat să-şi manifeste angajamentul combaterii manifestărilor extremiste.
Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei,
radicalizării şi discursului instigator la ură a fost adoptată de către Guvernul
României în mai 2021, iar la începutul anului 2022 a fost operaţionalizat un Comitet
interministerial şi a fost desemnat un secretar de stat care să supravegheze şi să
sprijine sistematic implementarea acţiunilor stipulate în documentul strategic
menţionat. Chiar dacă nu este o ţintă explicit enunţată, un pilon important al
Strategiei este reprezentat de creşterea gradului de conştientizare, în rândurile
funcţionarilor instituţiilor statului român care au competenţe în gestionarea
aspectelor tratate de Strategie, a importanţei pe care combaterea antisemitismului şi
a altor forme de extremism o are pentru construirea unei societăţi robuste din punct
de vedere civic şi democratic. Deşi faţă de momentul redactării precedentului raport
componenţa politică a Guvernului şi echipa de guvernare s-au schimbat, actualul
Guvern continuă să aibă un reprezentant special pentru promovarea politicilor
memoriei, combaterea antisemitismului şi xenofobiei. De asemenea, în martie 2022
s-a constituit grupul interministerial de monitorizare a strategiei, coordonat de
Cancelaria Prim-Ministrului.

Un alt semnal important a venit din partea Parlamentului României care în
noiembrie 2021 a adoptat o lege care prevede înfiinţarea unei discipline şcolare, la
nivelul învăţământului liceal, privind Istoria evreilor şi a Holocaustului din România.
Iniţiativa este cu atât mai importantă cu cât apare într-o legislatură în care pe
băncile Parlamentului se găseşte un partid politic care şi-a confirmat în ultimii 2 ani
de activitate vederile şi valorile ultranaţionaliste, precum şi agresivitatea faţă de
grupurile minoritate şi dispreţul pentru valorile europene.

Dincolo de aceşti paşi necesari întreprinşi de către executiv şi puterea legislativă, la
nivelul structurilor locale, al funcţionarilor, magistraţilor şi celorlalte organe cu
atribuţii privind aplicarea legii, există o cunoaştere precară şi o lipsă de
conştientizare a problematicii acestui raport. Acest clivaj dintre structurile
decidente şi structurile din teritoriu face anevoios traseul punerii în practică a
intenţiilor clar afirmate şi asumate de cei dintâi.

La nivelul societăţii, segmentul cu vederi, atitudini şi comportamente extremiste se
simte adesea încurajat de lipsa de reacţie a autorităţilor responsabile şi în momente
şi contexte propice lor nu ezită să se exprime şi să-şi facă auzite prejudecăţile şi
intoleranţa. Chiar dacă cel mai adesea astfel de manifestări se întâmplă la umbra
anonimatului oferit de către mediul online, acest fapt nu trebuie nicicum să fie
desconsiderat.

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.

