Metoodiline raamistik
Eesmärk
Käesoleva töö eesmärk on selgitada välja peamised osalejad, kanalid ja narratiivid, mis
aitavad kaasa antisemitismi levikule internetis, moonutades, eitades või trivialiseerides
holokausti mälestust praegustes sotsiaalpoliitilistes küsimustes Eestis, Poolas, Rumeenias,
Slovakkias ja Hispaanias.
Mõisted ja määratlused
Käesolevas uuringus on autorid kasutanud Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise
Ühenduse (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA) töödefinitsioone, mis on
järgmised:
Holokaust: Holokaust oli riiklikult rahastatud süstemaatiline juutide tagakiusamine ja
hävitamine Natsi-Saksamaa ja tema kaasosaliste poolt aastatel 1933–1945.
Holokausti eitamine: mõtteviis või maailmavaade, mis eitab ajaloolist tegelikkust ning
juutide hävitamise ulatust natside ja nende kaasosaliste poolt teise maailmasõja ajal,
mis on tuntud Holokausti või Shoa nime all, ja selle propageerimine. Holokausti
eitamiseks nimetatakse eriti igasuguseid katseid väita, et Holokaust /Shoa ei toimunud.
Holokausti eitamiseks võib pidada ka peamiste hävitusviiside (gaasikambrid, massilised
mahalaskmised, näljutamine ja piinamine) või juudi rahva genotsiidi tahtlikkuse avalikku
eitamist või kahtluse alla seadmist.
Holokausti väärtõlgendamine: viitab mitmetele näidetele ja püüdlustele tekitada kahtlusi
holokausti faktides ja asjaoludes. Nende hulka kuuluvad (kuid ei piirdu ainult) järgmised
asjaolud: holokausti ohvrite arv, katsed süüdistada juute nende genotsiidi põhjustamises
ja avaldused, mis käsitlevad holokausti kui positiivset ajaloolist sündmust.
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Kokkuvõte

COVID-19 pandeemia on märkimisväärselt kaasa aidanud internetis levivatele
juudivastastele narratiividele, mida propageerivad enamasti populistlikud poliitikud (Poolas ja
Slovakkias), aga ka tavakasutajad (Poolas, Rumeenias ja Slovakkias). Näiteks erinevates
vandenõuteooriates nähti meditsiiniliste kriteeriumite põhjal tehtud otsuseid kui juutide
finants- ja farmaatsiaeliidi korraldatud ülemaailmsest eksperimenti.
Enamik valitsuste poolt kehtestatud piiranguid olid sobimatult seostatud juudi
elanikkonna vastu suunatud ebainimliku kohtlemisega, mida natside režiim ja tema liitlased
rakendasid holokausti ajal (Poolas, Rumeenias ja Slovakkias). Mõned konspiratiivsed
narratiivid väitsid, et COVID-19 pandeemia on ellujäänud juutide kättemaks ning nad
tahavad kontrollida maailma rahvastikku ja saavutada ülemvõimu (Rumeenias).
Viimastel aastatel on poliitiline diskursus ja vastasseis Rumeenias eskaleerunud
mitmesuguste intsidentide tõttu, mis tõsiselt trivialiseerisid holokausti mälestust.
Hispaanias on loomade õiguste pooldajad, kellest mõned on ka väga tuntud,
seostanud loomafarmide elutingimusi sobimatult koonduslaagrite elutingimustega.
Palju on moonutavaid narratiive, mis tõlgendavad ümber holokausti ajalugu ja selle
faktilist baasi (Poolas, Rumeenias ja Slovakkias). Poolas ja Slovakkias eitavad või
moonutavad äärmuslike vaadetega poliitikud jõhkralt holokausti mälestust. Lisaks on Poolas
ja Rumeenias esinenud üleskutseid taastada mälestus mõnest rahvuslikust sõjakurjategijast
või natside režiimi kollaborandist teise maailmasõja ajal.
Rumeenias on püsiv narratiiv, mis seab holokausti mälestuse kahtluse alla, kuna
väidetavalt on holokaust liiga hästi dokumenteeritud ja tutvustatud, erinevalt kommunistlikust
režiimist ja selle kuritegelikust tegevusest. Lisaks on kommunistlik liikumine otseselt seotud
sõdadevahelise juudi eliidiga. Poolas hoiavad “holokaustitööstuse” narratiivi elus äärmuslike
vaadetega poliitikud ja suunamudijad.
Eestis ei ole järjepidevaid suundumusi või üleskutseid, mis trivialiseeriksid või
moonutaksid holokausti mälestust.
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Holokausti trivialiseerimine ja moonutamine Eestis
Koostanud: Eesti Inimõiguste Keskus
NB! Uuring viidi läbi Covid-19 pandeemia esimese laine ajal, olukord on oluliselt muutunud
kriisi järgmistes faasides.
Riiklik kontekst

Holokausti trivialiseerimist ei ole Eestis põhjalikult arutatud ega uuritud ning seetõttu on
raske hinnata selle nähtuse esinemist ja ulatust enne COVID-19 pandeemiat. Lisaks on
holokaust ja sellega seotud teemad harva tähelepanu keskmes ning enamasti on need
seotud vaid vastavate mälestuspäevadega. Eesti poliitikud ja erinevate institutsioonide juhid
tunnistavad holokausti mälestamise tähtsust ja osalevad 27. jaanuaril iga-aastasel
mälestustseremoonial. Holokausti rahvusvahelisel mälestuspäeval korraldatakse erinevaid
üritusi koolides, muuseumides ja muudes asutustes.
Põhjusi, miks holokausti teema ei ole Eesti ühiskonnas fookuses, võib olla mitmeid, kuid on
arvatud, et tagasihoidliku huvi üks põhjusi võib olla asjaolu, et holokaust ja antisemitism ei
ole riigi ajaloolaste seas palju diskussiooni tekitanud. Eesti ajaloolased on tõdenud, et
natslike okupatsioonivõimude korralduste kohaselt mõrvati Eestis umbes tuhat Eesti juudi
kogukonna liiget koos tuhandete teistest Euroopa riikidest Eestisse toodud juutidega. Lisaks
on põhjalikult uuritud, et nendes mõrvades osalesid mitmed Eesti politseinikud,
sõjaväelased, vangivalvurid ja teised. Samas on arutletud teemal, kuidas Saksa
okupatsioonile eelnenud Nõukogude okupatsioon, ja eriti 1941. aasta juunis toimunud
massiküüditamine, mõjutasid eestlaste valmisolekut osaleda natside poliitikas ning kui tugev
oli Saksa propaganda mõju Eesti elanikkonna seas. 1
Anton Weiss-Wendt, Norra akadeemik ja ajaloolane, kellel on doktorikraad Brandeisi
ülikoolist juudi ajaloost, on öelnud, et erinevalt naaberriikidest Lätist ja Leedust, ei ole Eestis
natside massimõrvade teemast saanud aruteluteemat. Ta on oma uurimuse raames
tõdenud, et enamik eestlasi mõtleb holokaustist kui pealesunnitud diskursusest, millel
puudub otsene seos nende riigiga.
1

Aruanne Eesti kohta IHRA-le https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/RAHORG/estonia_country_report_final_2016.pdf
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Seoses holokausti eitamise ja nähtava antisemitismiga viimastel aastatel tuleb märkida, et
vähesel määral on esinenud murettekitavaid juhtumeid ja avaldusi, kuid massilist probleemi
ei saa välja tuua. Juutide vastaseid artikleid või kommentaare ilmub meedias või avalikus
arutelus väga harva. Samas on riigis üks raadiokanal (Nõmme raadio), mis süstemaatiliselt
teeb "paljastusi juudi vandenõust", kuid see on tagasihoidlik kanal ja ilma tegeliku mõjuta.
Üks vähestest juhtumitest, mis pälvis ühiskonnas tähelepanu, oli Eesti Juudi Koguduse juhi
verbaalne rünnak. 2019. aastal hüüdis Tallinna kesklinna trammist munitsipaalpolitsei
(Mupo) poolt piletita sõidu eest välja tõstetud eesti keeles kõnelev mees lauseid "Juudid
ahju" ja "Heil Hitler" ning need olid suunatud samal hetkel trammist mööduvale pearabile.
Mupo edastas toimunud intsidendi videosalvestised politseile. „Silmnähtavalt närviline
noormees rääkis kogu [vahejuhtumi] vältel mobiiltelefoniga oma tuttavaga. Menetlustoimingu
ajal möödus kauguses lastega rabi, kelle suunas närviline noormees lausus solvavaid
märkusi. Mupo patrull sekkus olukorda koheselt ja lõpetas noormehe ebasobiva käitumise,
lubades kutsuda politsei, kui noormees noomitustele ei allu," selgitas munitsipaalpolitsei
pressiesindaja olukorda avalikkusele. Politsei algatas sõnalise rünnaku järel
kriminaalmenetluse ja talle määrati trahv. Peaminister Jüri Ratas mõistis rünnaku hukka.
Olukorra kirjeldus
Sotsiaalmeedias tehtud märksõnade otsing antisemitismi, holokausti ja COVID-19
seostavate antisemitismi narratiivide kohta ei andnud üldistamist võimaldavaid tulemusi.
Mõnel üksikul juhul seostati viiruse loomist ja/või levikut Hiinaga, Bill Gatesiga ja/või
juutidega. Tavaliselt hõlmas mõni postitus või kommentaar kõiki kolme või vähemalt kahte
nimekirjast. Saab järeldada, et eestikeelses sotsiaalmeedias on selle teema kohta vähe sisu
ja aktiivset arutelu.
Üldine märksõnade otsing Google'is ja station.ee-s (kogu Eesti meediasisu portaal) ei
toonud välja trende ega narratiive, mis seostaksid antisemitismi, holokausti ja COVID-19
pandeemiat. Ühel üksikul juhul kirjeldasid popmuusika ansambli 5MIINUST liikmed olukorda
pärast seda, kui nende purjekas maandus sel kevadel COVID-19 kriisi ajal ühel väikesel
Eesti saarel. Sadamas oli tundmatu mees, kes hakkas bändi liikmetele karjuma: "Miks te
tulete siia viirust tooma, f****ng juudid". Bändiliikmed ei ole teadaolevalt juudi päritolu.
Intsident ei pälvinud suurt avalikkuse tähelepanu ega edasisi kommentaare.
Varasemad uuringud ja seired on näidanud, et vaenukõne võib leida peamiselt Facebooki
kommentaaridest, mis on vastused Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE)
meediaplatvormi Uued Uudised artiklitele. Praegune uuring ei leidnud portaalist ühtegi
teemakohast uudist. Lisaks ei ole EKRE või selle prominentsete liikmete poolt COVID-19
kriisi ajal tehtud ühtegi kommentaari holokausti või antisemitismiga seotud teemadel
vaatamata sellele, et EKRE endine juht Mart Helme on avalikult väljendanud ksenofoobseid,
seksistlikke ja homofoobseid seisukohti .
Järeldused ja soovitused
COVID-19 pandeemia esimene laine on tõenäoliselt väga vähe või üldse mitte mõjutanud
holokaustiga seotud küsimusi Eestis ning käesoleva uuringu käigus ei leitud tõendeid
holokausti trivialiseerimise kohta COVID-19 kontekstis.
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Samal ajal on äärmiselt oluline rõhutada, et see ei tähenda, et Eestis ei oleks holokausti
eitajaid ega holokausti õudusi alavääristavaid kommentaare, artikleid ja avaldusi. Lihtsalt
seda teemat arutatakse Eesti ühiskonnas harva ja see ei ole seotud käimasoleva COVID-19
kriisiga.
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Holokausti trivialiseerimine ja moonutamine Poolas
Koostanud: Never Again Association
Riiklik kontekst

Olukorra kirjeldus
Poolas on juudi kogukonna väiksusest hoolimata pärast holokausti juudid endiselt üks
peamisi vaenukõne sihtmärke mitmel erineval tasandil. Sealhulgas massimeedias ja
poliitikas, näiteks 2020. aasta presidendivalimiste kampaania ajal.
Selles valguses ei tundu "holokausti kui kõneviisi" trivialiseerimine olevat suurim probleem
antisemitismi valdkonnas, kuigi see on olemas ja näitab madalat tundlikkuse lävendit
holokaustiga seotud teemade suhtes.
1) Näiteks 16. augusti 2020. aasta YouTube'i videos pidas parempoolse partei
Konfederacja
parlamendiliige
kõne
COVID-19
pandeemiaga
seotud
sanitaarabinõude vastasel meeleavaldusel. Ta märkis muu hulgas järgmist: "Ma
luban endale märkimisväärse võrdluse. See on nagu 1939. aasta suvi. Siiani käsivad
nad lihtsalt mõnedel inimestel kanda käevõrusid ja kui tuleb aeg minna getosse, on
protestide jaoks liiga hilja. Tol ajal oli Varssavi linnas üsna palju neid [juute], kes
arvasid, et käevõrudel käevarrel on tegelikult oma head küljed, sest see selgitab
olukorda ja võimaldab mõnedel end selgelt distantseerida langenud Poola asjast.
Mõned neist valisid käevarre, et valida endale rahu. Ja see on sarnane ka täna, nad
käsivad rahval kanda näomaske".
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Video pealkiri: "1939. aastal käevõrud, nüüd maskid. Kõne meeleavaldusel Varssavis":

2) 21. jaanuaril 2020 avaldas progressiivne Euroopa Parlamendi liige säutsu, milles ta
kasutas pilti, millel on kujutatud lehmi, kes kannavad natside koonduslaagrite juudi
vangide vormi, millel on Taaveti täht, ja seisavad verega pritsitud seina ääres. Tema
säuts oli protest loomade heaolu toetuseks. Ta kirjutas: "Jo Frederiks [pildi autor]
ärgitab meid mõtlema ja avab silmad, kuidas me loomi kohtleme. Sellele pildile
vastas Fundacja Viva [loomade õiguste rühmitus], et see on hea, sest on aeg
tõsiseks aruteluks loomade kohtlemise ja tingimuste üle, milles nad elavad ja selle
üle, kuidas me neid tapame. See on humanitaarne? Kas see on põllumajandus?"

Tuleb siiski märkida, et holokausti trivialiseerimise ja moonutamise laiaulatuslik probleem
Poola sotsiaalmeedias ulatub kaugemale sobimatutest analoogiatest ("kõnekujund").
Vastupidi, laialt on levinud holokaustiga seotud antisemitistlik vaenukõne ja eelkõige nn
ohvrikonkurents poolakate ja juutide vahel. Ohvrivõitlus viib sageli juutide holokausti-aegsete
kannatuste trivialiseerimise, moonutamise ja minimeerimiseni.
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Üsna arvukatel äärmuslikel juhtudel on juute endid süüdistatud holokaustis, natsidega
koostöö tegemises ja Poola rahva massimõrvas Teise maailmasõja ajal. Sel viisil on ohvri ja
rõhuja rollid narratiivis tõsiselt moonutatud.
Näiteks üks populaarne Poola ajakirjanik ja autor tegi YouTube'is mitmeid äärmuslikke
antisemitistlikke avaldusi, näiteks eitas ajaloolisi fakte Poola vastutuse kohta 1941. aasta
Jedwabne pogrommis, öeldes samas, et "Poola rahval oli täielik moraalne õigus juutidele
kätte maksta ". Ta väitis, et juudid vastutasid poolakate massimõrvade eest Teise
maailmasõja ajal ja rõhutas, et "Nõukogude-juudi okupatsioon oli palju hullem kui Saksa
okupatsioon". Ta protesteeris korduvalt "holokaustitööstuse" vastu. Intervjuu oli eetris 27.
novembril 2020 kanalil Wrealu24.
Teine häiriv nähtus on kasvav tendents õigustada ja ülistada natsimeelset poliitikat ja
koostööd Teise maailmasõja ajal. Üheks selliseks näiteks on Wladyslaw Studnicki
ülistamine, kes oli Poola natsimeelne ja antisemitistlik aktivist teise maailmasõja ajal. 2020.
aastal toetasid Studnicki ülistamise kampaaniat mitmed riigiametnikud ja avaliku elu
tegelased (sealhulgas poliitikud).
13. novembril postitas Poola saatkonna töötaja Ühendkuningriigi Twitterisse säutsu
Wladyslaw Studnicki hauakivi renoveerimisest Londoni Püha Maarja kalmistul. Ta postitas ka
video praegusest hauast, mis on kaunistatud Poola rahvusvärvidega. Ta kirjutas, et "see on
alles esimene samm teekonnal W. Studnicki ja tema ideede mälestuse taastamiseks".

Ühes säutsus, mille sotsiaalmeediaplatvorm eemaldas, kirjutas ta selle aasta alguses
Studnicki kohta: "Üks 20. sajandi suurimaid Poola mõtlejaid, vaatamata sellele, et tema
ennustus osutus tõeks, et tema ideid ei hinnatud ning ta unustati paljudeks aastateks".
14. novembril avaldas sama töötaja enda ja teiste poolt allkirjastatud avalduse, milles nad
tõdevad: "/.../ loodame, et tema [Studnicki] teeneid hinnatakse ja [ta] on meile kõigile
eeskujuks, kui me elame ja töötame sõltumatule [Poolale]":
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Viimast säutsu tervitas muu hulgas valitsuspartei parlamendifraktsiooni asejuht, kes lubas
oma toetust Studnicki austamise algatusele tulevikus.

Tegelikult oli Studnicki kurikuulus saksameelne propagandist, kes langes häbisse oma
koostöö eest teise maailmasõja ajal natsidega. Näiteks 1930. aastatel kirjutas Studnicki, et
juudid on "parasiidid Poola puu tervel oksal". Ta kutsus üles "Poola juutidest vabastamisele".
1936. aastal oli ta NSDAP-i aukülaline Nürnbergi parteikoosolekul, kus ta kohtus Hitleriga.
Natsiokupatsiooni ajal tegeles ta kampaaniatööha, et saavutada Poola toetus natside
Reichile. Ta põgenes 1945. aastal läände, kus Poola pagulased teda vältisid ning ta suri
1953. aastal Londonis.
Arvatavasti võib Studnicki ülistamise juhtum 2020. aastal pidada illustratsiooniks
aktsepteeritud ühiskondliku normi muutustele natsismi ja holokausti ajalugu puudutava
diskursuse valdkonnas.
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Holokausti trivialiseerimine ja moonutamine Rumeenias
Koostanud: ActiveWatch Association
Riiklik kontekst

Olukorra kirjeldus
Arvestades Rumeenia habrast institutsioonilist ja õiguslikku raamistikku, mille tegevusi
saadavad ebajärjekindlad hariduse ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad holokausti tähtsuse
kohta Rumeenia ühiskonnas, on tegelikkusele mittevastavate narratiivide esinemine
vältimatu. Viimastel aastatel on holokausti trivialiseerimise kõige levinumad vormid
tuvastatud tervishoiusüsteemi ja erinevate poliitiliste või ideoloogiliste kokkupõrgetega
seotud avalike debattide raames.
Alates COVID-19 algusest on trivialiseerivate narratiivide hulk järsult kasvanud, koosmõjus
erinevate vandenõuteooriatega, mis on omakorda kutsunud esile viited holokaustiga seotud
sümbolitele või ajaloolistele asjaoludele.
Enne COVID-19 kriisi tõmmati sobimatuid seoseid Rumeenia haiglate kehvade tingimuste ja
"hävituslaagrite" vahele. Tavaliselt rõhutatakse sellistes aruteludes nii füüsilisi tingimusi kui
ka meditsiinilisi protokolle, mis sarnanevat holokausti ajal dokumenteeritud olukorraga.

Tõlge: Seal on hävituslaager, kus patsientidega töötab madala kvalifikatsiooniga personal
COVID-19 pandeemia võimendas neid narratiive, mis olid kriitilised nii kriisi meditsiinilise kui
ka poliitilise juhtimise suhtes.
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Tõlge - kommentaar 1: Mis võiks olla ilusam vanuritele, kui nad veedavad oma aega
okastraadist kioskis, uue ehitatud krematooriumi ja seebitehase kõrval? Uus Auschwitz,
COVID macht frei kaubamärgi all...
Tõlge - kommentaar 2: (See on) natside tava, mis meeldib natsidele nagu Iohannis ja Orban
(märkus: Rumeenia president ja peaminister). Kas nad gaasitavad meid, nagu Auschwitzis?
Kas on kuritegu olla vana? Või ei ole kuritegu vanu inimesi hävituslaagritesse lubada?
Neid trivialiseerivaid narratiive propageeris enamasti Rumeenia ametivõimude tegevuse
suhtes kriitiline konservatiivne online-meedia. Rumeenia valitsus keelas selle murega
seoses mitu veebilehte, mis propageerisid erakorralise seisukorra ajal valesid ja
murettekitavaid uudiseid, kuid nende narratiivide levikule sotsiaalmeedias oli selvähe mõju.

Tõlge (pealkiri): Katastroof haigla-laagrites: Sundkorras sisse viidud asümptomaatikud
sulavad kokku
Seega muutusid vandenõuteooriad sotsiaal- ja online-meedias nähtavamaks, edendades
šokeerivaid trivialiseerivaid narratiive.

Tõlge: Rumeenia ei ole Auschwitz! Rumeeniat ei tohiks muuta koonduslaagriks, kus tehakse
katseid ja hävitatakse rumeenlasi nii meditsiiniliselt kui ka rahaliselt. Kuna te olete valitud
ametnik, siis peaksite kaks korda mõtlema, enne kui võtate vastu selle natsliku
seaduseelnõu, või teid süüdistatakse riigireetmises.
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Need narratiivid ei ole toiminud mitte ainult eksitavate tehniliste, meditsiiniliste või isegi
müstiliste viidetega, vaid neil on ka järjepidev poliitiline motivatsioon.

Pealkirja tõlge: Mürgine PNL-PSD liit muudab Rumeenia koonduslaagriks ja globalistlikuks
eksperimendiks, kasutades ära meediamöllu "pandeemiat".
COVID-19 kontekstis läksid poliitilised kriitikud kiiresti üle narratiividele, kus segunesid
tõepärased argumendid, mis trivialiseerivad jämedalt holokausti mälestust, kuritarvitades
ajaloolisi viiteid: hävitus- ja katselaagrid, meditsiiniline ja poliitiline diktatuur,
rahvastikukontroll jne.

Kommentaari kokkuvõte: kommentaar, mis süüdistab juudi kogukonda COVID-19
pandeemias. Juute kujutatakse ahnetena, nimetatakse "saatanlikuks kultuseks" või
"veristeks mõrtsukateks".
Üks silmapaistvamaid ja püsivamaid trivialiseerimise vorme esineb poliitilistes
vastasseisudes ning neid tendentse ei tuvastatud mitte ainult erinevate poliitiliste toetajate
hulgas, vaid ka poliitiliste diskursuste raames, mida edendavad kõrgetasemelised poliitikud.
Alates 2014. aastast on president Klaus Iohannise etnilise tausta kohta kasutatud
mitmesuguseid vihkamisnarratiive ja trivialiseerivaid metafoore. Nii kasutavad presidendi
vastased ja kriitikud laialdaselt tema saksa rahvuse tausta, sidudes selle natsismiga ning
süüdistavad teda kuritahtlikult nende "kadumise" või "hävitamise" kavandamises.
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Sageli seostatakse president Iohannist Adolf Hitleriga ja leitakse, et tema poliitiline käitumine
on otsene oht kõige kriitilisema poliitilise partei PSD (Sotsiaaldemokraatlik Partei) toetajatele
ja juhtidele. Viimastel aastatel kasutasid PSD silmapaistvad liikmed avalikult triviaalseid
võrdlusi, et kujutada Iohannist natsideoloogia ikoonina.

Rumeenia endise peaministri Viorica Dancila isikliku nõuniku Darius Valcovi postitatud
trivialiseeriv meem (september 2018)

Rumeenia endise peaministri Viorica Dancila isikliku nõuniku Dana Varga postitatud
trivialiseeriv meem (august 2019)
Viimati, 2019. aasta presidendivalimiste ajal, väitis üks PSD saadik ühes rahvusringhäälingu
saates, et Iohannis käitub nagu "koonduslaagri komandör" .2 Aasta varem, seoses
Iohannise kriitikaga elanikkonna vastu suunatud jõhkra politsei tegevuse suhtes valitsuse
vastu suunatud protesti ajal, teatas sama PSD asetäitja avalikult, et president, "kui sakslane,
[ta] peaks olema tagasihoidlikum, kui ta räägib inimeste gaastamisest"3 . Mõlema avalduse
üle mõistis kohut riiklik diskrimineerimisvastane nõukogu, kuid ilma märkimisväärsete
karistusteta vaenukõne eest - 2018. aastal aset leidnud vaenukõne intsidendi eest karistati
2

Veel üks ksenofoobne rünnak, PSD kaubamärk. Olguța Vasilescu: "Härra Klaus, ma arvan, et ta näeb end juba koonduslaagri
juhina"
3
Olguța Vasilescu Klaus Iohannise kohta: "Sakslasena gaasistamisest rääkimine nõuab palju julgust"
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PSD saadikut ametliku
sõnavabadusena.

hoiatusega,

samas

kui

2019.

aasta

avaldust

käsitleti

Holokausti sümbolite kuritahtlik trivialiseerimine esineb ka kõige olulisemate erakondade
toetajate seas: PSD ja Rahvusliberaalse Partei (PNL) kriitikute seas, kuid vähemal määral.

Tõlge: Kõigile PSD toetajatele avatakse hävituslaagrid! Gaasikambrisse, te vastikud rotid!
Enamik triviaalseid sõnumeid, mis kutsuvad üles inimeste küüditamisele või ebainimlikule
kohtlemisele, sealhulgas hävitamisele, on suunatud Sotsiaaldemokraatliku Partei
juhtkonnale.
Poliitilise spektri teisel poolel, PSD toetajad, kasutavad sobimatuid võrdlusi
enesestmõistetava diskrimineeriva kohtlemise narratiividega, eriti praeguse juhtkonna ja
nende toetajate poolt.

Tõlge: Ta on nagu Hitler, kes tahtis juutide kadumist ja kasutas kõige kohutavamaid
hävitusmeetodeid.
Lisaks eespool loetletud suundumustele on konservatiivsetel veebiplatvormidel või
sotsiaalmeedias tavakasutajate seas korduvaid ja järjepidevaid antisemitistlikke narratiive,
mis moonutavad või eitavad holokausti mälestust.
Kõige domineerivam moonutav narratiiv põhineb kindlal veendumusel, et Rumeenia osales
holokaustis vähesel määral või juhuslikult ja Antonescu režiim päästis juutide elusid,
küüditades nad Transnistriasse.

Tõlge: Ion Antonescu on suur kangelane, auväärne isik, kellega teised manipuleerisid ja kes
on aidanud kaasa paarisaja tuhande juudi surmale. Kuid Rumeenia juutide sõnul päästis ta
ka rohkem kui 200 000 juuti.
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Teise narratiiv kohaselt on olemas ülemaailmne ja riiklik tegevuskava, mis rõhutab holokausti
hirmutegusid võrreldes kommunistliku režiimi ohvritega. Režiimiga, mis on heaks kiidetud ja
kehtestatud juudi kogukonna toetusel.

Tõlge: SS-i poolt tapetud juudi pärast lüüakse nii suurt lärmi ja näeme täielikku vaikimist, kui
tegemist on kommunistlike sõjakurjategijatega. [autor väidab, et kommunistlik režiim on
tapnud rohkem inimesi kui SS ja on olemas rahvusvaheline konsensus mitte käsitleda
kommunismi kui kuritegelikku režiimi mõne kommunistliku juhi juudi tausta tõttu].
Kokkuvõtteks võib öelda, et holokausti trivialiseerivate narratiivide praegune intensiivsus
tuleneb peamiselt kahest suurest ühiskondlikust probleemist: meditsiinisüsteemi kehvast
kvaliteedist ja sügavast poliitilisest polariseerumisest. Kahjuks ei suuda poliitikud mitte ainult
tagada teadlikkust holokausti mõjust ja tähtsusest, vaid aitavad aeg-ajalt kaasa selle
trivialiseerimisele.
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Holokausti trivialiseerimine ja moonutamine Slovakkias
Koostanud: DigiQ
Riiklik kontekst

Olukorra kirjeldus
Pandeemia alguses, 2020. aasta märtsi esimeses pooles, mõjutasid inimeste tähelepanu
radikaalsed muutused, mis olid seotud inimeste liikumise piiramisega ja sotsiaalse
isolatsiooniga. See kutsus esile erinevate vandenõuteooriate ja väärinfo tekkimist, mis
hakkasid üha enam levima sotsiaalvõrgustikes. Vandenõunarratiivide aluseks oli usk, et
viiruse on tahtlikult loonud maailma eliit, kes kontrollib kogu maailma. Viirus on nende
kohaselt loodud Euroopa või maailma elanikkonna hävitamiseks või siis ettekäändena kogu
inimkonna vaktsineerimiseks, kas siis ravimifirmade kasumi suurendamiseks või selleks, et
inimkonda oleks lihtsam manipuleerida ja kontrollida. Samal ajal on kombineeritud mitmeid
vandenõuteooriaid, alates aastakümneid avalikkuses ringelnud teooriatest jõukate juudi
perekondade vandenõust kuni inimeste kontrollimiseni vaktsineerimise ja kiibistamise kaudu
ning inimeste jälgimiseni 5G-võrkude abil.
Vaenukõne oli suunatud peamiselt juutide, liberaalide ning poliitikute vastu. Lisaks
vandenõulehekülgedele ja paremäärmuslaste esindajatele hakkas teatav osa nn
vandenõuteooriatest levima ka alternatiivsetesse keskkondadesse ja inimeste seas, kes on
lähedal esoteerikale, kuid sporaadiliselt kasutasid seda ka mõned tuntud inimesed show-,
kunsti- ja kultuurimaailmast. ĽSNSi äärmuslaste partei esimees Marián Kotleba on
põhimõtteliselt hakanud kasutama väljendit "Projekt Covid", millega püütakse toetada
narratiivi kavandatud vandenõu ja viiruse kunstlikust loomisest meie ühiskonnas. ĽSNSi
esindajad toetavad fašistlikku erakonda Esimene Slovaki Vabariik ja selle presidenti Tisi,
kelle sõnavõtud sisaldasid minevikus antisemiitilisi avaldusi ja holokausti eitamist või
alahindamist. Nende sõnul on viiruse vastased meetmed võrreldavad natside või fašistlike
tavadega. Näomaskide kandmist seostati ühiskonna orjastamisega ning vaktsiinide
väljatöötamist ja vaktsineerimist Kolmanda Reichi ja Hitleri meetoditega Teise maailmasõja
ajal.
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Mis puutub holokausti eitamisse ja antisemitismi ilmingutesse, siis on Slovakkia olukord
eriline, sest hoolimata tugevatest juudivastastest hoiakutest ei ole ilmingud ühiskonnas
niivõrd nähtavad. Üks põhjustest on Slovakkia koostöö Saksamaaga teise maailmasõja ajal
ja riigi osalus juutide koonduslaagritesse küüditamises. Teine põhjus on asjaolu, et
holokausti eitamine on Slovakkias kriminaalkuritegu. Sellele vaatamata jagatakse
sotsiaalmeedias erinevaid vandenõuteooriaid juudi vandenõu kohta ja vähemal määral
vihkavaid antisemiitlikke väljendeid.
Vaenukõne on seotud ka valitsusväliste organisatsioonide kohta käivate pikaajaliste
vandenõuteooriate narratiiviga. Sotisaalmeedias kujutatakse valitsusväliseid organisatsioone
lääneriikide agentidena, kelle eesmärk on orjastada Slovakkia. Kas siis sisserändajate
kaudu, kes kujutavad endast suuremat ohtu viiruse levimises või kaitstes LGBTI kogukonna
kavatsust hävitada traditsioonilisi perekondi või edendades liberaalset fašismi eesmärgiga
kontrollida inimesi ülemaailmse juudi vandenõu abil.

Kotleba: Koronaviirus kui ettekääne inimeste orjastamiseks

M. Mazúrek eitas holokausti ja gaasikambreid.

17

Uhrík: Ma ei tea, kas 6 miljoni juudi mõrvamine on muinasjutt.

Mazúrek: me teame muinasjutte juutidest tehtud seepidest Kolmanda Reichi poolt

Eile sain kutse testile. Ma ei tea, miks see meenutab mulle natsipraktikaid.
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Kõik viib kohustusliku vaktsineerimiseni, planeet on ülerahvastatud, meid tuleb vähendada. Bill Gates
hoolitses aastaid tagasi kõige eest ja tegi plaani.

Tervishoid on nende jaoks üks suur äri ja täna oleme me ainult kliendid, mitte patsiendid. Täna
vajavad nad ravi ja ei ravita, et hoida äri käimas. Covidi vaktsineerimine saab olema kõigi aegade
suurim äri
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Lõppude lõpuks tahavad nad rahvaarvu vähendada, et pensionärid sureksid võimalikult kiiresti välja,
jäävad rumalad noored ja teevad neist orjad. Ma tunnen end halvasti, kui ma loen, kui palju inimesi
seda toetab.

Praeguse valitsuse poliitika ja otsused ei ole mõeldud mitte inimeste tervise, vaid fašistlik-liberaalse
poliitika katmiseks. See meenutab mulle väga teise maailmasõja praktikaid.

Selle valitsuse eesmärk on lasta majandusel langeda. Ja mitte ainult meie majanduse. See on
üleilmne ja globaalselt ettevalmistatud sündmus.
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Mis Covid? Milline loor? Nad teavad, kas see on sama mis meil. See on eksitus. Eliit tahab meid
haarata, kontrollida meid, orjastada meid. Koroonakriis teenib rahvusriikide kaotamist. Schäuble ise
ütles seda - maailma suurim nats. Kõik läheb plaanipäraselt. Roskefeller ise andis selle 2010. aasta
mais välja korraldusena .....

Ma ütlen pidevalt, et see on Hitleri kolmas impeerium. Hitler tegi seda relvadega ja need hoorad
rahaga. Üks asi huvitaks mind. Kui inimesi ei saa vaktsineerida, siis mida teevad need
brussianistlikud hoorad.

Kuidas on lood natsidega? Protestijad võrdlesid pandeemiakeeldu natside režiimidega. Bukaresti kõneleja
võrdles meetmeid kommunismi aegsete teisitimõtlejate piinamisega.
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Näitleja ja laulja Ibrahim Maiga: Olge ettevaatlik, vaenlasel on plaan. Kogu Covid on eksperiment inimeste peal,
kuidas meid kontrollida ja orjastada.

Kohustuslik vaktsineerimine on vastuolus meditsiiniliste protseduuride põhimõttega ehk teadliku nõusolekuga ja
on natsikuritegu.
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Bill Gates - kas inimkonna päästja või ülemaailmse neofašistliku liikumise edendaja?

ELi natsistlik majandus - majanduslike koonduslaagrite kodanikud

Lõpetage ELi farsid ELi masti ELi bordellis!
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Bill Gates teenib Khazar satanistlikku maffiat, mida juhivad Vatikan, jesuiidid ja Itaalia mustad aadliperekonnad.
See sotsiopaat ei ole üldse varjatud mõrvaga ...

Kuidas Bill Gates ühendab koonduslaagreid, natsilaagreid inimkonna hävitamiseks..

Järeldused ja soovitused
Vandenõuteooriate, valeinformatsiooni ja pettuste levikut, mitte ainult pandeemia ajal, saab
vältida või kõrvaldada mõne lihtsa meetmega, mida saab kasutada nii veebi- kui ka
tavakeskkonnas. Eelkõige ei tohiks riigiasutused seda esilekerkivat nähtust eirata ja peaksid
jõustama õigusraamistiku nende ilmingute vastu võitlemiseks. Pädevad asutused peaks
pakkuma järjepidevat toetust valitsusvälistele organisatsioonidele, kes tegelevad
vandenõuteooriate ja valeinformatsiooniga seotud vaenukõne jälgimisega, kuna neil on selle
probleemiga tegelemiseks piiratud ressursid.
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Holokausti trivialiseerimine ja moonutamine Hispaanias
Koostanud: Movimiento contra la Intolerancia
Riiklik kontekst

Nähtuse kirjeldus
Üks silmatorkavamaid trende seoses holokausti trivialiseerimisega Hispaanias põhineb
Iisraeli-vastaste narratiivide konstrueerimisel parteide ja organisatsioonide poolt, mis kipuvad
olema pigem vasakradikaalsed. IHRA määratlust rangelt kohaldades oleks see sisu oma
olemuselt selgelt antisemiitlik.
Podemose asepresident Pablo Iglesias ütles 2014. aastal, kui ta oli opositsioonis, et
palestiinlasi koheldakse samamoodi nagu juute holokausti ajal.
"Pablo Iglesias võrdleb palestiinlasi Varssavi geto juutidega"

Podemose juht Pablo Iglesias on öelnud, et "Gaza vastupanu" meenutab talle "Varssavi geto
juudi kangelasi", kes 1943. aastal "Molotovi kokteilidega" natsidele vastu astusid. Iglesias on
end nii väljendanud avaldustes Cuatros, Lähis-Idas, kus ta osales reisil, mille korraldas
fraktsioon Ühendatud Vasakpoolsed Euro Chamber-is.
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Kui Iglesias viitab "Palestiina vastupanule", siis võrdleb ta mõnede arvates otseselt Hamasi
terrorirühmitust juutide holokaustiohvritega.

Teine vaatenurk on Iglesiase (tollal Hispaania valitsuse asepresident) postitus Twitteris
tähistamaks holokausti mälestuspäeva 27. jaanuaril 2020. aastal.

“75 aastat on möödunud hetkest, mil Nõukogude väed vabastasid Auschwitzi. Seal tapeti
kümneid tuhandeid inimesi, sealhulgas sadu Hispaania vabariiklasi, kes olid tähistatud
ümberpööratud punase kolmnurgaga. Mälestus, et mitte korrata ajalugu. Fašismi mitte
kunagi enam.”

Küsimus on, mil määral on võimalik mälestada holokausti, mainimata peaaegu miljonit juudi
ohvrit, kes hukkusid Auschwitzis. Aastaid tagasi jõudis Iglesias määratleda holokausti kui
"pelgalt bürokraatlikku probleemi".

26

Teist murettekitavat trendi on märgatud loomade õiguste toetajate seas, kes kipuvad
kuritarvitama analoogiaid põllumajandusloomade elutingimuste ja teise maailmasõja
koonduslaagrite vahel.
2020. aasta juulis tungis ühe ajalehe direktor ja endine PACMA (loomaõigusi kaitsev partei)
president ühte põllumajandusettevõttesse, et avalikult hukka mõista loomade halb
kohtlemine lihatööstuses.

Endine PACMA president ja praegune Animal Equality organisatsiooni direktor teatab:
"Kanaholokaust. Aga nad ei maini ei kohta ega farmi. Nad saavad palju vett; kõige
nõrgemad surevad nälga ja janusse. Seal ei ole loomaarste ega mingit hooldust. See on
perversne süsteem.”
Samuti kirjutas ka ajalehe ametlikus twitteris:
"Sellist piinamist viisid läbi natsid, et langeks inimesed rassi, nõrgematesse gruppidesse
kuulumise alusel. See, mida me nägime, oli kanade koonduslaager. See on eugeenika".
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2019. aastal kaebas “ Movimiento contra la Intolerancia (Liikumine sallimatuse vastu)”
Madridi prokuratuurile Madridi Complutense ülikooli (UCM) filosoofiaprofessori väidetava
põhivabaduste ja -õiguste vastase vaenukuriteo eest, mis on sätestatud karistusseadustiku
artiklis 510, kuna professor “võrdles holokaustiohvreid sigade tapmisega". MTÜ teatas oma
avalduses, et õppejõud võrdles Twitteris Aragoniast pärit Binefari linna "sigade tapatalgut"
Babi Yar (Kiiev, Ukraina) juudi holokausti ohvritega.
Need sõnumid olid Babi Yari ohvrite ja holokausti ohvrite alandamine, põlgus ja mõnitamine,
mida trivialiseeriti, võrreldes sigade tapmisega seda, mis oli juutide hävitamise katse.

1) Euroopa suurim tapamaja on avatud Binefaris, väikeses vähem kui 10 000 elanikuga
külas. Alates tänasest hommikust on seal võimalik tappa vähemalt 30 000 siga ühe
päeva jooksul."
2) 29 september 1941, Baby Yar (Ukraina) 33771 juuti... Nüüd aga 30000 siga Binefaris
(Hispaania)
3) Nad ütleksid, et meie kui spetsialistid liialdame, kui võrdleme lihatööstust
holokaustiga, kuid tõde on väärt seda. Oli ainult üks päev, kui natsid jõudsid nende
arvudeni.
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