Metodický rámec
Cieľ
Cieľom tohto príspevku je identifikovať hlavných aktérov, kanály a naratívy, ktoré prispievajú
k šíreniu antisemitizmu online skresľovaním, popieraním alebo banalizovaním pamiatky
holokaustu v aktuálnych spoločensko-politických otázkach v Estónsku, Poľsku, Rumunsku,
na Slovensku a v Španielsku.

Pojmy a definície

Pri tomto výskume autori použili nasledujúce pracovné definície Medzinárodnej aliancie pre
pripomínanie holokaustu (IHRA)1:

Holokaust: štátom podporované systematické prenasledovanie a vyvražďovanie Židov
nacistickým Nemeckom a jeho kolaborantami v rokoch 1933 až 1945.
Popieranie holokaustu: Právne nezáväzná pracovná definícia popierania a skresľovania
holokaustu podľa IHRA znie: "Popieranie holokaustu je diskurz a propaganda, ktoré
popierajú historickú realitu a rozsah vyhladzovania Židov nacistami a ich komplicmi
počas druhej svetovej vojny, známeho ako holokaust alebo šoa. Popieranie holokaustu sa
konkrétne vzťahuje na akýkoľvek pokus tvrdiť, že holokaust/šoa sa neuskutočnil. Popieranie
holokaustu môže zahŕňať verejné popieranie alebo spochybňovanie používania hlavných
mechanizmov eliminácie (ako sú plynové komory, masové strieľanie, hladovanie a mučenie)
alebo zámernosť genocídy židovského národa."
Skreslenie holokaustu: Právne nezáväzná pracovná definícia popierania a skresľovania
holokaustu podľa IHRA sa dotýka viacerých príkladov pokusov spochybniť
faktickosť holokaustu. Patrí sem (okrem iného) hrubá minimalizácia
počet obetí holokaustu; pokusy obviniť Židov z toho, že si sami spôsobili
genocídu; a vyhlásenia, ktoré holokaust považujú za pozitívnu historickú udalosť.
Okrem toho sa osobitná pozornosť venovala výskytu nevhodných analógií a prirovnaní k
pamiatke a symbolike holokaustu, ktoré sa vyskytli v online a sociálnych médiách ako
rétorický argument v rámci aktuálnych tém.
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Zhrnutie
Pandémia COVID-19 dramaticky prispela k antisemitským naratívom online, ktoré propagujú
populistickí politici (v Poľsku a na Slovensku), ako aj bežní užívatelia (v Poľsku, Rumunsku a
na Slovensku). Lekárske protokoly boli v rôznych konšpiračných teóriách vo veľkej miere
vnímané

ako

súčasť

globálneho

experimentu

riadeného

židovskou

finančnou

a

farmaceutickou elitou.
Väčšina zdravotných obmedzení zavedených vládami bola nevhodne spojená s neľudským
zaobchádzaním so židovským obyvateľstvom, ktoré presadzoval nacistický režim a jeho
spojenci počas holokaustu (v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku). Niektoré konšpiračné
naratívy naznačovali, že táto pandémia je tiež pomstou zo strany preživších Židov, ktorí chcú
kontrolovať svetovú populáciu a nárokovať si svetovú nadvládu (v Rumunsku).
V posledných rokoch sa politický diskurz a konfrontácie v Rumunsku vystupňovali v
dôsledku rôznych incidentov, ktoré hrubo banalizovali pamiatku holokaustu.
V Španielsku zástancovia práv zvierat, niektorí z nich s vysokou reputáciou, neprimerane
spájajú životné podmienky na zvieracích farmách s podmienkami v koncentračných
táboroch.
V Poľsku, Rumunsku a na Slovensku je vysoký výskyt skresľujúcich naratívov, ktoré
reinterpretujú alebo prehodnocujú históriu holokaustu a jeho faktický základ. V Poľsku a na
Slovensku extrémistickí politici otvorene popierajú alebo skresľujú spomienku holokaustu.
Okrem toho sa v Poľsku a v Rumunsku objavujú tendencie obnoviť pamäť niektorých
národných vojnových zločincov alebo kolaborantov nacistického režimu počas druhej
svetovej vojny.
V Rumunsku pretrváva naratív, ktorý spochybňuje spomienku holokaustu, pretože je príliš
zdokumentovaná a propagovaná v protiklade ku komunistickému režimu a jeho zločinným
činom. Komunistické hnutie je navyše priamo spojené s medzivojnovou židovskou elitou. V
Poľsku je naratív "priemyslu holokaustu" stále udržiavaný extrémistickými politikmi alebo
vplyvnými osobami.
V Estónsku neexistujú žiadne konzistentné tendencie, ktoré by banalizovali alebo skresľovali
spomienky na holokaust.
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! Nasledujúci dokument obsahuje explicitný a násilný jazyk.
Odporúčame obozretnosť pri čítaní.
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Trivializácia a skresľovanie holokaustu v Estónsku
Pripravil: Estónske centrum pre ľudské práva
Národný kontext

Trivializácia holokaustu nebola v Estónsku dôkladne diskutovanou ani skúmanou témou, a
preto je ťažké posúdiť výskyt a rozsah tohto javu pred pandémiou COVID-19. Okrem toho
holokaust a témy s ním súvisiace sú len zriedkavo v centre pozornosti a väčšinou sa spájajú
len s historickými dátumami. Význam spomienky na holokaust si pomerne dobre uvedomujú
estónski politici a vedúci predstavitelia rôznych inštitúcií, pričom každoročná spomienková
slávnosť 27. januára je prirodzenou súčasťou ich programu. Okolo tohto dátumu organizujú
školy, múzeá a iné inštitúcie spomienkové podujatia.
Jedným z dôvodov skromného záujmu by mohlo byť to, že holokaust a antisemitizmus
nevyvolali medzi historikmi v krajine veľkú diskusiu. Estónski historici zistili, že približne tisíc
členov estónskej židovskej komunity spolu s tisíckami Židov, ktorí boli do Estónska
prevezení z iných európskych krajín, bolo v Estónsku zavraždených na základe príkazov
vydaných nacistickými okupačnými orgánmi a že na týchto vraždách sa podieľalo niekoľko
estónskych policajtov, vojakov, väzenských dozorcov a ďalších osôb. Diskutovalo sa však aj
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o témach, ako sovietska okupácia, ktorá predchádzala nemeckej okupácii, a najmä masové
deportácie v júni 1941 ovplyvnili ochotu Estóncov zúčastňovať sa na nacistickej politike a
aký silný bol vplyv nemeckej propagandy na estónske obyvateľstvo. 2
Anton Weiss-Wendt, nórsky akademik a historik, ktorý získal doktorát zo židovských dejín na
Brandeisovej univerzite, uviedol, že na rozdiel od susedného Lotyšska a Litvy sa v Estónsku
nikdy nediskutovalo o nacistickom masovom vyvražďovaní Židov. V rámci svojho výskumu
napísal, že väčšina Estóncov považuje holokaust za skopírovaný diskurz, ktorý nemá priamu
súvislosť s ich krajinou.
Pokiaľ ide o popieranie holokaustu a viditeľný antisemitizmus v posledných rokoch, treba
poznamenať, že sa prirodzene vyskytli znepokojujúce incidenty a vyhlásenia, ale nemožno
poukázať na žiadny masový jav. Články alebo komentáre namierené proti Židom sa v
médiách alebo vo verejnej diskusii objavujú veľmi zriedkavo. Zároveň existuje jedna
rozhlasová stanica (Nõmme raadio), ktorá systematicky prináša "odhalenia židovského
sprisahania", ale má malý dosah a je bez reálneho vplyvu.
Jedným z niekoľkých prípadov, ktoré si získali pozornosť spoločnosti, bol verbálny útok na
vedúceho estónskej židovskej kongregácie. V roku 2019 mladý muž hovoriaci po estónsky,
ktorého mestská polícia (mupo) vyviedla z električky v centre Tallinnu za jazdu bez
cestovného krádež jazdy, vykrikoval poznámky "Židia do pece" a "Heil Hitler" na hlavného
rabína, ktorý prechádzal okolo muža s deťmi. Po vykrikovaní poznámok mladík svoju činnosť
ukončil a tým sa incident skončil. Mupo postúpil videozáznamy polícii. "Viditeľne nervózny
mladý muž, ktorý mal na hliadku vulgárne poznámky, sa počas celého [incidentu] rozprával
mobilným telefónom so svojím známym. Počas procesného úkonu prešiel v určitej
vzdialenosti rabín s deťmi, smerom ku ktorému mladík v stave nervozity vyslovil urážlivé
poznámky. Do situácie okamžite zasiahla hliadka mestskej polície, ktorá ukončila nevhodné
správanie mladíka a prisľúbila, že v prípade neuposlúchnutia zavolá políciu," vysvetlil
situáciu verejnosti hovorca mestskej polície. Polícia začala trestné konanie po verbálnom
útoku a bola mu uložená pokuta. Predseda vlády Jüri Ratas útok odsúdil.
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Správa o Estónsku pre IHRA https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/RAHORG/estonia_country_report_final_2016.pdf
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Opis javu
Vyhľadávanie kľúčových slov na sociálnych sieťach týkajúcich sa antisemitských naratívov,
ktoré by spájali antisemitizmus, holokaust a COVID-19, neprinieslo žiadne konzistentné
výsledky. V niektorých ojedinelých prípadoch sa vytvorenie vírusu a/alebo jeho šírenie
pripisovalo Číne, Billovi Gatesovi a/alebo Židom, zvyčajne sa príspevok alebo komentár
týkal všetkých troch alebo aspoň dvoch zo zoznamu. Možno však konštatovať, že estónske
sociálne médiá majú veľmi málo obsahu alebo diskusií na túto tému.
Všeobecné vyhľadávanie kľúčových slov na stránkach Google a station.ee (portál pre všetok
mediálny obsah v Estónsku) neviedlo k trendom alebo naratívom, ktoré by spájali
antisemitizmus, holokaust a pandémiu COVID-19. V jednom ojedinelom prípade členovia
populárnej hudobnej skupiny 5MIINUST opísali situáciu po tom, ako ich plachetnica pristála
na jednom malom estónskom ostrove na jar tohto roku počas krízy COVID-19. V prístave sa
nachádzal neznámy muž, ktorý začal na členov kapely kričať: "Prečo sem prichádzate, aby
ste priniesli vírus, poj****ní Židia." Členovia kapely nemajú žiadny známy židovský pôvod.
Incident sa nestretol s veľkou pozornosťou verejnosti ani s ďalšími komentármi.
Predchádzajúci výskum a monitorovanie ukázali, že nenávistné prejavy sa vyskytujú najmä v
komentároch na Facebooku, ktoré sú reakciou na články Uued Uudised, mediálnej platformy
Estónskej konzervatívnej ľudovej strany (EKRE). Súčasný výskum nezistil žiadne správy z
portálu na túto tému. Okrem toho, hoci bývalý líder EKRE Mart Helme verejne vyjadroval
xenofóbne, sexistické a homofóbne názory a medzi členmi jeho strany boli ľudia odsúdení
za násilné trestné činy a sympatizanti nacizmu, počas krízy COVID-19 sa neobjavili žiadne
komentáre strany alebo jej významných členov na témy súvisiace s holokaustom alebo
antisemitizmom.
Závery a odporúčania
Pandémia COVID-19 mala pravdepodobne veľmi malý alebo žiadny vplyv na otázky
súvisiace s holokaustom v Estónsku a počas tohto výskumu sa nenašli žiadne dôkazy o
trivializácii holokaustu v kontexte COVID-19. Zároveň je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že
to neznamená, že neexistujú popierači holokaustu alebo trivializátori, komentáre, články a
vyjadrenia, ktoré znevažujú hrôzy holokaustu, jednoducho sa o tejto téme v estónskej
spoločnosti diskutuje len zriedka a nemá žiadnu súvislosť s prebiehajúcou krízou COVID-19.
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Trivializácia a skresľovanie holokaustu v Poľsku
Pripravil: Združenie Nikdy viac
Národný kontext

Opis javu
V Poľsku sú Židia napriek malej veľkosti židovskej komunity po holokauste naďalej jedným z
hlavných terčov nenávistných prejavov na rôznych úrovniach vrátane masmédií a politiky,
napr. počas prezidentskej kampane v roku 2020.
V tomto svetle sa trivializácia "holokaustu ako rečníckej figúry" nezdá byť najväčším
problémom v oblasti antisemitizmu, hoci tiež existuje a ukazuje nízky prah citlivosti na otázky
súvisiace s holokaustom.
1) Napríklad na videu na YouTube zo 16. augusta 2020 vystúpil poslanec parlamentu z
pravicovej strany Konfederacja na zhromaždení proti hygienickým opatreniam v
súvislosti s pandémiou koronavírusu. Okrem iného uviedol: "Dovolím si drastické
prirovnanie. Je to ako v lete 1939. Zatiaľ len prikázali niektorým ľuďom nosiť pásky
na rukách, a keď príde čas ísť do geta, na protesty bude neskoro. V tom čase bolo
vo Varšave dosť takých [Židov], ktorí si mysleli, že páska má v skutočnosti svoje
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dobré stránky, vyjasňuje situáciu, umožňuje niektorým jasne sa dištancovať od padlej
poľskej veci, niektorí z nich si zvolili pásku, aby si sami zvolili mier. A podobne je to
aj dnes, prikazujú národu nosiť masky na tvári".
Titulok videa: "V roku 1939 pásky na rukách, teraz masky. Prejav na demonštrácii vo
Varšave":

2) 21. januára 2020 zverejnila progresívna poslankyňa Európskeho parlamentu tweet, v
ktorom použila obrázok, na ktorom sú kravy v uniformách židovských väzňov z
nacistických koncentračných táborov s Dávidovou hviezdou, stojace pri stene
postriekanej krvou. Jej tweet bol protestom na podporu ochrany zvierat. Napísala:
"Jo Frederiks [autor obrázku] nás provokuje k zamysleniu, otvára nám oči, ako
zaobchádzame so zvieratami. Na tento obrázok sa odvolala Fundacja Viva [skupina
za práva zvierat] a je to dobre, pretože je čas na vážnu diskusiu o zaobchádzaní so
zvieratami, o podmienkach, v ktorých žijú, o tom, ako ich zabíjame. Je to
humanitárne? Je to chov?"
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Treba však poznamenať, že rozsiahly problém trivializácie a skresľovania holokaustu na
sociálnych sieťach v Poľsku ďaleko presahuje prípady nevhodných analógií ("rečnícka
figúra"). Naopak, je tu rozšírený fenomén antisemitských nenávistných prejavov súvisiacich
s holokaustom a najmä s tzv. súťažou obetí medzi Poliakmi a Židmi. Súťaž, kde boli väčšie
obete, často vedie k banalizácii, skresľovaniu a minimalizácii utrpenia Židov počas
holokaustu.
V mnohých extrémnych prípadoch boli samotní Židia obviňovaní z holokaustu, z kolaborácie
s nacistami a z masového vyvražďovania poľského národa počas druhej svetovej vojny.
Týmto spôsobom sa úlohy obete a utláčateľa vážne prekrútili.
Napríklad jeden veľmi populárny poľský novinár a autor sa na YouTube vyjadril v mnohých
extrémne antisemitských výrokoch, napr. poprel historické fakty o poľskej zodpovednosti za
pogrom v Jedwabnom v roku 1941 a zároveň povedal, že "poľský národ mal plné morálne
právo pomstiť sa Židom". Tvrdil, že Židia sú zodpovední za masové vraždenie Poliakov
počas druhej svetovej vojny a "sovietsko-židovská okupácia bola oveľa horšia ako
nemecká". Opakovane protestoval proti "priemyslu holokaustu". Rozhovor bol odvysielaný
na kanáli Wrealu24 27. novembra 2020.
Ďalším

znepokojujúcim

javom

je

rastúca

tendencia

ospravedlňovať

a

oslavovať

pronacistickú politiku a kolaboráciu počas druhej svetovej vojny. Jedným z takýchto
príkladov

je

glorifikácia

Wladyslawa

Studnického,

poľského

pronacistického

a
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antisemitského aktivistu počas vojny. V roku 2020 kampaň na glorifikáciu Studnického
podporilo niekoľko štátnych úradníkov a verejných činiteľov (vrátane politikov).
Zamestnankyňa poľského veľvyslanectva v Spojenom kráľovstve zverejnila 13. novembra na
Twitteri informáciu o renovácii náhrobku Wladyslawa Studnického na cintoríne svätej Márie v
Londýne. Zverejnila aj video, na ktorom je hrob v súčasnosti vyzdobený poľskými národnými
farbami. Napísala, že "toto je len začiatok cesty k obnoveniu spomienky na W. Studnického
a jeho myšlienky":

V predchádzajúcom tweete, ktorý platforma nakoniec odstránila, začiatkom tohto roka o
Studnickom napísala: "jeden z najväčších poľských mysliteľov 20. storočia, napriek tomu, že
jeho predpovede sa ukázali ako správne, nebol docenený a na dlhé roky sa naňho zabudlo".
Tá istá zamestnankyňa 14. novembra zverejnila vyhlásenie podpísané ňou a ďalšími, v
ktorom sa uvádza, že "dúfame, že jeho [Studnického] zásluhy budú ocenené a [on] bude pre
nás všetkých vzorom, ako žiť a pracovať pre Nezávislý [Poľsko]":
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Posledný tweet ocenil okrem iných aj podpredseda parlamentnej frakcie vládnucej strany,
ktorý prisľúbil podporu iniciatíve vyznamenať Studnického v budúcnosti.

V skutočnosti bol Studnicki známym pronemeckým propagandistom, ktorý sa počas druhej
svetovej vojny dostal do nemilosti pre svoju spoluprácu s nacistami. V 30. rokoch minulého
storočia Studnicki napríklad napísal, že Židia sú "paraziti na zdravej vetve poľského stromu".
Vyzýval na "dejudaizáciu Poľska". V roku 1936 bol čestným hosťom NSDAP na zjazde
strany v Norimbergu, kde sa stretol so samotným Hitlerom. Počas nacistickej okupácie
Poľska agitoval za poľskú podporu nacistickej ríše. V roku 1945 utiekol na Západ, kde sa ho
poľský exil stránil, a v roku 1953 zomrel v Londýne.
Prípad glorifikácie Studnického v roku 2020 môže pravdepodobne slúžiť ako ilustrácia zmien
akceptovanej spoločenskej normy v oblasti diskurzu o dejinách nacizmu a holokaustu.
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Trivializácia a skresľovanie holokaustu v Rumunsku
Pripravil: ActiveWatch Association
Národný kontext

Opis javu
Vzhľadom na krehký inštitucionálny a právny rámec, zdvojený nedôslednými informačnými a
vzdelávacími kampaňami o význame holokaustu pre rumunskú spoločnosť, je výskyt
nevhodných naratívov príznačný. V posledných rokoch boli najčastejšie formy banalizácie
holokaustu identifikované v rámci verejných argumentov, ktoré súviseli so systémom
zdravotnej starostlivosti a rôznymi politickými alebo ideologickými stretmi.
Od začiatku COVID-19 sa dramaticky zvýšil počet trivializujúcich naratívov, ako aj
konšpiračných teórií, ktoré pripomínajú symboly súvisiace s holokaustom alebo historické
odkazy.
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Pred krízou COVID-19 vyvolali zlé podmienky v rôznych rumunských nemocniciach
neprimerané korelácie s "vyhladzovacími tábormi". Zvyčajne sa v týchto naratívoch
zdôrazňujú

fyzické

podmienky

aj

lekárske

protokoly

podobné

tým,

ktoré

boli

zdokumentované počas holokaustu.

Preklad: Je tam vyhladzovací tábor s nízko kvalifikovaným personálom, ktorý pracuje s
pacientmi.
Pandémia COVID-19 posilnila tieto naratívy, ktoré boli kritické voči zdravotníckemu aj
politickému riadeniu krízy.

Preklad - komentár 1: Čo môže byť krajšie pre starších ľudí, ktorí trávia svoj čas v stánku s
ostnatým drôtom vedľa novopostaveného krematória a továrne na mydlo? Nový Auschwitz
pod značkou COVID macht frei...
Preklad - komentár 2: (Ide o) nacistické praktiky, ktoré sa páčia nacistom ako Iohannis a
Orbán (pozn.: rumunský prezident a premiér). Splynujú nás ako v Osvienčime? Je zločinom
byť starý? Alebo nie je zločinom prijímať starých ľudí do vyhladzovacích táborov?
Tieto trivializujúce naratívy propagovali najmä konzervatívne internetové médiá, ktoré boli
kritické voči krokom rumunských orgánov. V tejto súvislosti rumunská vláda zakázala
niekoľko webových stránok, ktoré počas výnimočného stavu propagovali falošné a poplašné
správy, avšak s malým účinkom na šírenie týchto naratívov v rámci sociálnych médií.
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Preklad (nadpis): Katastrofa v nemocničných táboroch: Nútene prijatí bezpríznakoví pacienti
sa rozplývajú
Konšpiračné teórie sa tak stali viditeľnejšími v sociálnych a online médiách, ktoré
propagovali šokujúce trivializujúce naratívy.

Preklad: Rumunsko nie je Osvienčim! Rumunsko by sa nemalo premeniť na koncentračný
tábor na experimenty a vyhladzovanie Rumunov, a to z lekárskeho aj finančného hľadiska.
Keďže ste volený úradník, mali by ste si dvakrát rozmyslieť, než tento nacistický zákon
schválite, inak budete obvinení z vlastizrady.
Tieto naratívy operujú nielen so zavádzajúcimi technickými, lekárskymi či dokonca
mystickými odkazmi, ale majú aj dôslednú politickú motiváciu.

Preklad titulku: Toxická aliancia PNL a PSD mení Rumunsko na koncentračný tábor a na
globalistický experiment, pričom využíva "pandémiu" mediálneho šialenstva
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V kontexte COVID-19 politickí kritici rýchlo prešli k pravdivej zmesi argumentov, ktoré hrubo
banalizujú pamäť holokaustu zneužívaním historických odkazov: vyhladzovacie a pokusné
tábory, lekárska a politická diktatúra, kontrola obyvateľstva atď.

Zhrnutie komentára: Rozsiahly komentár, ktorý obviňuje židovskú komunitu z povstania
COVID-19. Židia sú vykreslení ako chamtiví, "satanský kult" alebo "krvaví vrahovia".
Jedna z najvýraznejších a najtrvalejších foriem trivializácie je prítomná v rámci politických
konfrontácií a tieto tendencie boli identifikované nielen v rámci rôznych politických
priaznivcov, ale aj v rámci politických diskurzov, ktoré presadzujú vysokopostavení politici.
Od roku 2014 je etnický pôvod prezidenta Klausa Iohannisa predmetom rôznych
nenávistných naratívov a trivializujúcich metafor. Jeho odporcovia a kritici tak vo veľkej miere
operujú so spájaním jeho nemeckej etnicity s nacizmom a zneužívajú ho z plánovania ich
"zmiznutia" alebo "vyhladenia".
Prezident Iohannis je často spájaný s Adolfom Hitlerom a jeho politické správanie je
vystavené priamej hrozbe pre stúpencov a vodcov PSD (Sociálnodemokratickej strany),
ktorá je voči Iohannisovi najkritickejšou politickou stranou. V posledných rokoch prominentní
členovia PSD otvorene používali triviálne prirovnania, aby Iohannisa vykreslili ako ikonu
nacistickej ideológie.
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Trivializujúci meme, ktorý zverejnil Darius Valcov, osobný poradca Vioricy Dancily, bývalej
rumunskej premiérky (september 2018)

Trivializujúci meme zverejnený Danou Vargovou, osobnou poradkyňou Vioricy Dancily,
bývalej rumunskej premiérky (august 2019)
Naposledy, počas prezidentských volieb v roku 2019, poslanec PSD v relácii národnej
televízie vyhlásil, že Iohannis sa správa ako "veliteľ koncentračného tábora"3. Rok predtým
v súvislosti s Iohannisovou kritikou voči brutálnym policajným zásahom proti obyvateľstvu
počas protestu proti vláde ten istý poslanec PSD verejne vyhlásil, že prezident "ako Nemec
by sa mal viac krotiť, keď hovorí o splynovaní ľudí"4 . Oba výroky boli predmetom posúdenia
Národnej rady proti diskriminácii, avšak bez výrazných sankcií za propagáciu nenávistných
prejavov - za nenávistný odkaz z roku 2018 bol poslanec PSD sankcionovaný formálnym
varovaním, zatiaľ čo výrok z roku 2019 bol považovaný za slobodný prejav.
Zneužívanie symbolov holokaustu je prítomné aj medzi stúpencami najvýznamnejších
politických strán: PSD a Národnej liberálnej strany (PNL), ale v menšej miere.

3
4

Ďalší xenofóbny útok, PSD. Olguța Vasilescu: "Pán Klaus, myslím, že sa už vidí ako šéf koncentračného tábora"
Olguța Vasilescu o Klausovi Iohannisovi: "Hovoriť o splynovaní si ako Nemec vyžaduje veľkú odvahu"
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Preklad: Pre všetkých stúpencov PSD budú otvorené vyhladzovacie tábory! Do plynových
komôr, vy odporné krysy!
Väčšina

triviálnych

správ,

ktoré

vyvolávajú

dojem

deportácie

alebo

neľudského

zaobchádzania vrátane vyhladenia, je zameraná na vedenie sociálnodemokratickej strany.
Na druhej strane politického spektra priaznivci PSD používajú nevhodné prirovnania do
naratívov o zaobchádzaní s diskrimináciou, ktorú vnímajú sami, najmä zo strany súčasného
vedenia a jeho priaznivcov.

Preklad: Tento prezident, ktorý je taký benevolentný k degenerátom a sodomitom, chce, aby
PSD zmizla; je ako Hitler, ktorý chcel, aby Židia zmizli, a použil tie najstrašnejšie metódy
vyhladzovania.
Okrem uvedených trendov sa v rámci konzervatívnych online platforiem alebo sociálnych
médií opakovane a dôsledne objavujú antisemitské naratívy, ktoré skresľujú alebo popierajú
spomienky na holokaust, a to u bežných používateľov.
Najdominantnejší skresľujúci naratív je zakorenený v pevnom presvedčení, že Rumunsko
malo na holokauste malý alebo náhodný podiel a že Antoneskov režim zachránil židovské
životy tým, že ich deportoval do Podnesterska.
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Preklad: Maršal Ion Antonescu je veľký hrdina, čestný človek, ktorý bol zmanipulovaný inými
a prispel k smrti niekoľkých stoviek tisíc Židov. Podľa rumunských Židov však zachránil aj
viac ako 200 000 Židov.
Ďalší odmietavý príbeh hovorí o tom, že existuje globálna a národná agenda, ktorá
zdôrazňuje zverstvá holokaustu v protiklade k obetiam komunistického režimu, režimu, ktorý
bol schválený a nastolený s podporou židovskej komunity.

Preklad: Taký veľký rozruch okolo Žida, ktorého zabili esesáci, a absolútne ticho, keď ide o
komunistických vojnových zločincov. [autor tvrdí, že komunistický režim zabil viac ľudí ako
SS a že existuje medzinárodný konsenzus nepovažovať komunizmus za zločinecký režim
kvôli židovskému pôvodu niektorých komunistických vodcov]
Na záver možno konštatovať, že súčasná intenzita naratívov banalizujúcich holokaust je
podporovaná

najmä

dvoma

hlavnými

spoločenskými

problémami:

nízkou kvalitou

zdravotníckeho systému a hlbokou politickou polarizáciou. Politici, žiaľ, nielenže nedokážu
zvýšiť povedomie o vplyve a význame holokaustu, ale občas k tejto trivializácii aj prispievajú.
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Trivializácia a skresľovanie holokaustu na Slovensku
Pripravil: DigiQ
Národný kontext

Opis javu
Na začiatku pandémie, v prvej polovici marca 2020, pozornosť ľudí ovplyvnili radikálne
zmeny súvisiace s obmedzením pohybu osôb a zvyknutím si na sociálnu izoláciu. To
stimulovalo vznik rôznych konšpiračných teórií a dezinformácií, ktoré sa začali vo zvýšenej
miere šíriť prostredníctvom sociálnych sietí. Základom konšpiračných naratívov bola viera v
zámerné vytvorenie vírusu svetovými elitami, ktoré ovládajú celý svet, resp. Vírus mal byť
vytvorený s cieľom zdecimovať európsku či svetovú populáciu, alebo dokonca ako zámienka
na očkovanie celého ľudstva, a to buď na zvýšenie ziskov farmaceutických spoločností,
alebo na ovládnutie populácie, prípadne na ľahšiu manipuláciu a kontrolu. Zároveň sa spojilo
niekoľko konšpiračných teórií, od tých, ktoré sa na verejnosti recyklujú už desaťročia, o
sprisahaní bohatých židovských rodín, cez kontrolu ľudí prostredníctvom očkovania a
čipovania až po sledovanie ľudí prostredníctvom sietí 5G.
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Nenávistné prejavy boli namierené najmä proti Židom, liberálom a svetovým a domácim
politikom. Okrem konšpiračných webových stránok a predstaviteľov krajnej pravice sa istou
časťou tzv. konšpiračných teórií začala šíriť aj alternatívna scéna, ktorá má blízko k
ezoterike, ale sporadicky aj niektoré známe osobnosti zo sveta šoubiznisu, umenia či kultúry.
Predseda extrémistickej strany ĽSNS Marián Kotleba začal zásadne používať slovné
spojenie "Projekt Covid", ktorým sa snaží podporiť naratív o plánovanej prísahe a umelom
vytvorení vírusu v našej spoločnosti. Predstavitelia ĽSNS podporujú fašistické politické
smerovanie prvej Slovenskej republiky a jej predsedu Tisa, v ich vystúpeniach sa v minulosti
objavili antisemitské výroky a popieranie či zmierňovanie holokaustu. Opatrenia proti vírusu
sú podľa nich prirovnávané k nacistickým či fašistickým praktikám. Nosenie masiek na tvári
spájali s otrokárskou spoločnosťou, vývoj vakcín a očkovanie s metódami Tretej ríše a
Hitlera.
Pokiaľ ide o popieranie holokaustu a antisemitské prejavy, situácia v Slovenskej republike je
špecifická v tom, že napriek silným antisemitským postojom nie sú tieto prejavy také
viditeľné, a to z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je účasť Slovenskej republiky v
druhej svetovej vojne na strane Nemecka a jej podiel na deportáciách židovských občanov
do koncentračných táborov. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že popieranie holokaustu je v
Slovenskej republike trestným činom. Aj napriek tomu sa na sociálnych sieťach vo veľkej
miere zdieľajú rôzne konšpiračné teórie o židovskom sprisahaní a v menšej miere
nenávistné antisemitské prejavy.
Nenávistné prejavy boli tiež spojené s rozprávaním o dlhodobých konšpiračných teóriách o
mimovládnych organizáciách. Ukazovali mimovládne organizácie ako agentov západných
mocností, ktorých cieľom je zotročiť Slovensko, či už prostredníctvom migrantov, ktorí
predstavujú väčšie riziko šírenia vírusu, obhajobou zámeru LGBTI zničiť tradičné rodiny,
alebo prostredníctvom propagácie liberálneho fašizmu s cieľom ovládnuť ľudí celosvetovým
židovským sprisahaním.
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Kotleba: Koronavírus ako zámienka na zotročenie ľudí

M. Mazúrek popiera holokaust a plynové komory.
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Uhrík: Neviem, či je vyvraždenie 6 miliónov Židov rozprávka

Mazúrek: Od Židov poznáme rozprávky o mydlách o Tretej ríši
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Včera som dostal pozvánku na test. Neviem, prečo mi to pripomína nacistické praktiky.

Všetko vedie k povinnému očkovaniu, planéta je preľudnená, treba ju zredukovať. Bill Gates
sa o všetko postaral už pred rokmi a vypracoval plán
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Zdravotníctvo je pre nich jeden veľký biznis a my sme dnes len klienti, nie pacienti. Dnes
potrebujú liečbu a nie liečiť, aby sa podnik udržal v chode. Očkovanie proti Covidu bude
najväčším biznisom všetkých čias

Chcú predsa znížiť počet obyvateľov, aby dôchodcovia čo najskôr vymreli, ohlúpili mladých
ľudí a urobili z nich otrokov. Je mi na zvracanie, keď čítam, koľko ľudí im to baští
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Politika a rozhodnutia súčasnej vlády neslúžia zdraviu ľudí, ale kryjú fašisticko-liberálnu
politiku. Veľmi mi to pripomína praktiky druhej svetovej vojny.

Cieľom tejto vlády je nechať hospodárstvo padnúť. A nielen náš. Je to celosvetovo a
globálne pripravovaná udalosť.
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Čo covid? Aký závoj? Vedia, či je to to isté ako my. Je to klam. Elity sa nás chcú zmocniť,
ovládnuť nás, zotročiť nás. Kríza koruny slúži na zrušenie národných štátov. Povedal to sám
Schäuble - najväčší nacista na svete. Všetko ide podľa plánu. Sám Rockefeller ho vydal v
máji 2010 ako príkaz .....

Stále hovorím, že toto je Hitlerova tretia ríša. Hitler to urobil so zbraňami a tieto kurvy s
peniazmi. Zaujala by ma jedna vec. Ak sa ľudia nedajú očkovať, čo potom budú robiť tie
bruselské kurvy.
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A čo nacisti? Protestujúci prirovnávali zákazy pandémie k nacistickým režimom. Rečník v
Bukurešti prirovnal opatrenia k mučeniu disidentov za komunizmu.

Herec a spevák Ibrahim Maiga: Buďte opatrní, nepriateľ má plán. Celý Covid je
experimentom na ľuďoch, ako nás ovládať a zotročiť.
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Povinné očkovanie je v rozpore s informovaným súhlasom s lekárskymi postupmi a
je nacistickým zločinom.

Bill Gates - spasiteľ ľudstva alebo propagátor celosvetového neofašistického hnutia?
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Nacistická ekonomika EÚ - občan hospodárskych koncentračných táborov

Zastavte frašky EÚ na stožiaroch bordelu EÚ!
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Bill Gates slúži chazarskej satanistickej mafii, ktorú vedie Vatikán, jezuiti a čierne šľachtické
rodiny z Talianska. Tento sociopat sa vôbec netají tým, že vraždí…

Ako sa Bill Gates spája s koncentračnými tábormi, nacistickými tábormi na vyhladenie
ľudstva...

Závery a odporúčania
Šíreniu konšpiračných teórií, dezinformácií a hoaxov, a to nielen počas pandémie, možno
zabrániť alebo ho eliminovať niekoľkými jednoduchými opatreniami, ktoré sa dajú použiť v
online aj offline prostredí. Najmä štátne orgány by nemali ignorovať tento vznikajúci jav a
mali by presadzovať právny rámec na boj proti týmto prejavom. Príslušné orgány by mali
poskytnúť dôslednú podporu mimovládnym organizáciám, ktoré sa zaoberajú monitorovaním
nenávistných prejavov súvisiacich s konšpiračnými teóriami a dezinformáciami, keďže majú
obmedzené zdroje na riešenie tejto problematiky.
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Trivializácia a skresľovanie holokaustu v Španielsku
Pripravil: Movimiento contra la Intolerancia
Národný kontext

Opis javu
Jeden z najvýraznejších trendov, pokiaľ ide o banalizáciu holokaustu v Španielsku, je
založený na vytváraní protiizraelských naratívov stranami a organizáciami, ktoré sa radia k
radikálnej ľavici. Pri striktnom uplatňovaní definície IHRA by tieto obsahy mali jednoznačne
antisemitský charakter. V roku 2014 podpredseda Podemos Pablo Iglesias, keď bol v
opozícii, vyhlásil, že s Palestínčanmi sa zaobchádza rovnako ako so Židmi počas
holokaustu.
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"Pablo Iglesias prirovnal Palestínčanov k Židom vo varšavskom gete"

Líder strany Podemos Pablo Iglesias tento piatok povedal, že "odpor Gazy" mu pripomína
"židovských hrdinov z varšavského geta", ktorí v roku 1943 čelili nacistom "s Molotovovými
koktailmi". Iglesias sa takto vyjadril vo vyhláseniach pre Cuatro z Blízkeho východu, kde sa
zúčastňuje na ceste organizovanej Skupinou zjednotenej ľavice v Euroskupine.
Keď Iglesias hovorí o "palestínskom odboji", priamo tým porovnáva teroristickú skupinu
Hamas so židovskými obeťami holokaustu.

Ďalším pohľadom by mohol byť príspevok podpredsedu španielskej vlády na twitteri k Dňu
pamiatky obetí holokaustu, ktorý si pripomíname 27. januára 2020.
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"Od oslobodenia Osvienčimu sovietskymi vojskami uplynulo 75 rokov. Zahynulo tam
niekoľko desiatok tisíc ľudí vrátane stoviek španielskych republikánov, ktorí boli označení
obráteným červeným trojuholníkom. Pamätajme, aby sa neopakovala história. Fašizmus sa
už nikdy nezopakuje."

Otázkou je, do akej miery je možné pripomínať si holokaust bez toho, aby sme spomenuli
židovské obete, ktorých bolo v Osvienčime takmer milión. Iglesias pred rokmi dospel k
definícii holokaustu ako "obyčajného byrokratického problému".

Ďalší znepokojivý trend sa prejavuje u zástancov práv zvierat, ktorí majú tendenciu
zneužívať analógie medzi životnými podmienkami hospodárskych zvierat a koncentračnými
tábormi druhej svetovej vojny.
V júli 2020 riaditeľ verejnoprávnych novín a bývalý predseda PACMA (Animalistickej strany)
prenikol na farmu, aby odsúdil utrpenie zvierat v mäsovom priemysle.
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Konkrétne bývalý prezident PACMA a súčasný riaditeľ organizácie s názvom Equality pre
zvieratá: "Slepačí holokaust. Ale nespomínajú ani miesto, ani farmu: "Dostávajú veľa vody;
najslabšie zomierajú od hladu a smädu. Nie sú tu žiadni veterinári ani žiadna starostlivosť.
Je to zvrátený systém," kritizuje riaditeľ organizácie Animal Equality.
Riaditeľ novín napísal na oficiálnom twitteri novín: "Toto mučenie robili nacisti na
selekciu rasy, aby padli tí najzraniteľnejší, najslabší, najmenší. To, čo sme videli, bol
kurací koncentračný tábor. Je to eugenika."

V roku 2019 podalo Hnutie proti intolerancii na madridskú prokuratúru trestné oznámenie na
profesora filozofie na Univerzite Complutense v Madride (UCM) za údajný trestný čin z
nenávisti voči základným slobodám a právam podľa článku 510 trestného zákonníka,
"pretože prirovnal obete holokaustu k zabíjaniu prasiat". Mimovládna organizácia vo svojom
vyhlásení uviedla, že učiteľ na Twitteri prirovnal "porážku ošípaných" z aragónskeho mesta
Binefar k obetiam židovského holokaustu v Babom Jaire (Kyjev, Ukrajina).
Tieto posolstvá boli ponížením, pohŕdaním a výsmechom obetiam z Babieho Jaru a
holokaustu, ktorý bol banalizovaný prirovnaním k zabíjaniu prasiat a ktorý bol pokusom o
vyhladenie židovského národa.
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1) Najväčší bitúnok v Európe bol otvorený v Binefare, malej aragónskej dedinke s
menej ako 10 000 obyvateľmi. Od dnešného rána má kapacitu na obetovanie,
vykosťovanie a vykosťovanie menej ako 30 000 ošípaných za jeden deň."
2) "29 septembra 1941, Baby Jar (Ucrania) 33.771 židov... Odteraz 30.000 prasiat v
Binefar (Španielsko)
3) Povedali by, že my odborníci preháňame, keď porovnávame priemysel s
holokaustom, pravda je taká, že stojí za to. Bol len jeden deň, keď nacisti dosiahli
takéto čísla.
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