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Ramy metodologiczne

Cele

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie głównych aktorów, kanałów i narracji, które

przyczyniają się do propagowania antysemityzmu w sieci poprzez zniekształcanie,

negowanie lub trywializowanie pamięci o Holokauście w bieżących kwestiach

społeczno-politycznych w Estonii, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Pojęcia i definicje

W niniejszym badaniu autorzy posłużyli się roboczymi definicjami Międzynarodowego

Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) :1

- Holokaust: sponsorowane przez państwo, systematyczne prześladowania i mordowanie

Żydów przez nazistowskie Niemcy i ich kolaborantów w latach 1933-1945.

- Niewiążąca prawnie robocza definicja negowania Holokaustu: „Negowanie Holokaustu

to dyskurs i propaganda, które zaprzeczają realiom historycznym i zasięgowi eksterminacji

Żydów dokonanej przez nazistów i ich wspólników w czasie II wojny światowej, znane jako

Holokaust lub Shoah. Negowanie Holokaustu odnosi się do wszelkich twierdzeń, że

Holokaust / Shoah nie miał miejsca. Negowanie Holokaustu może obejmować publiczne

negowanie lub podawanie w wątpliwość stosowanie głównych mechanizmów zagłady (takich

jak komory gazowe, masowe rozstrzeliwania, głodzenie i tortury) lub intencjonalność

ludobójstwa narodu żydowskiego”.

- Niewiążąca prawnie robocza definicja zniekształcania Holokaustu: Zaprzeczanie i

zniekształcanie odnosi się do wielu przykładów podawania w wątpliwość faktów dotyczących

Holokaustu. Obejmują one (ale nie ograniczają się wyłącznie do tego) rażącą minimalizację

liczby ofiar Holokaustu; próby obarczania Żydów winą za ludobójstwo własnego narodu;

oraz wypowiedzi, które przedstawiają Holokaust jako pozytywne wydarzenie historyczne.

Dodatkowo zwrócono szczególną uwagę na pojawianie się w mediach internetowych i na

platformach społecznościowych niestosownych analogii i porównań do pamięci i symboliki

Holokaustu jako argumentu retorycznego w debacie o bieżących problemach.

1 Definicje robocze IHRA
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Streszczenie

Pandemia COVID-19 dramatycznie przyczyniła się do pojawiania się w internecie narracji

antysemickich, promowanych zarówno przez populistycznych polityków (w Polsce i na

Słowacji), jak i przez zwykłych użytkowników (w Polsce, Rumunii i na Słowacji). Procedury

medyczne były szeroko postrzegane, w różnych teoriach spiskowych, jako część globalnego

eksperymentu prowadzonego przez żydowską elitę finansową i farmaceutyczną.

Większość restrykcji nałożonych przez rządy była niestosownie kojarzona z nieludzkim

traktowaniem ludności żydowskiej przez reżim nazistowski i jego sojuszników podczas

Holokaustu (w Polsce, Rumunii i na Słowacji). Niektóre narracje spiskowe sugerowały, że ta

pandemia jest również zemstą ze strony ocalałych Żydów, którzy chcą kontrolować światową

populację i dążyć do światowej supremacji (w Rumunii).

W ostatnich latach dyskurs polityczny i konflikty w Rumunii nasiliły się z powodu różnych

incydentów, które w rażący sposób trywializowały pamięć o Holokauście.

W Hiszpanii zwolennicy praw zwierząt, niektórzy z nich cieszący się dobrą reputacją, w

niestosowny sposób wiązali warunki życia zwierząt na farmach z warunkami panującymi w

obozach koncentracyjnych.

W Polsce, Rumunii i na Słowacji bardzo często pojawiają się zniekształcające narracje, które

reinterpretują lub rewidują historię Holokaustu i faktografię. W Polsce i na Słowacji skrajni

politycy bez ogródek negują lub zniekształcają pamięć o Holokauście. Ponadto w Polsce i w

Rumunii istnieją tendencje do przywracania pamięci o niektórych narodowych zbrodniarzach

wojennych lub kolaborantach reżimu nazistowskiego w czasie II wojny światowej.

W Rumunii istnieje uporczywa narracja, która podważa pamięć o Holokauście – jako

nadmiernie udokumentowaną i promowaną, w przeciwieństwie do pamięci o reżimie

komunistycznym i jego zbrodniczych działaniach. Co więcej, ruch komunistyczny jest

bezpośrednio wiązany z międzywojenną elitą żydowską. W Polsce narracja o „przemyśle

Holokaustu” jest wciąż utrwalana przez skrajnych polityków lub osoby wpływowe.

W Estonii nie ma spójnych tendencji, które trywializowałyby lub zniekształcały pamięć o

Holokauście.
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! Uwaga. Publikacja zawiera cytaty z wypowiedzi obraźliwych i

pochwalających przemoc.
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Trywializacja i zniekształcanie Holokaustu w Estonii
Przygotowane przez: Estońskie Centrum Praw Człowieka

Kontekst krajowy

Trywializacja Holokaustu nie była w Estonii tematem dogłębnie dyskutowanym czy

badanym, dlatego trudno jest ocenić występowanie i zasięg tego zjawiska przed COVID-19.

Ponadto Holokaust i tematy z nim związane rzadko znajdują się w centrum uwagi i w

większości przypadków związane są jedynie z datami rocznicowymi. Znaczenie pamięci o

Holokauście jest raczej dobrze znane estońskim politykom i liderom różnych instytucji, a

coroczne obchody 27 stycznia są trwale zapisane w ich harmonogramach. Wokół tej daty

organizowane są wydarzenia w szkołach, muzeach i innych instytucjach.

Jedną z przyczyn skromnego zainteresowania może być fakt, że Holokaust i antysemityzm

nie wzbudziły w tym kraju zbyt wielu dyskusji wśród historyków. Estońscy historycy ustalili,

że około tysiąca członków estońskiej społeczności żydowskiej wraz z tysiącami Żydów

przywiezionych do Estonii z innych krajów europejskich zostało zamordowanych w Estonii

zgodnie z rozkazami nazistowskich władz okupacyjnych, oraz że w mordach tych
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uczestniczyło kilkunastu estońskich policjantów, wojskowych, strażników więziennych i

innych. Odbyły się jednak dyskusje na temat tego, w jaki sposób okupacja sowiecka

poprzedzająca okupację niemiecką, a zwłaszcza masowe deportacje w czerwcu 1941 roku,

wpłynęły na gotowość Estończyków do udziału w nazistowskiej polityce i jak silny był wpływ

niemieckiej propagandy na ludność estońską.2

Anton Weiss-Wendt, norweski naukowiec i historyk, który na Brandeis University uzyskał

doktorat z historii Żydów, stwierdził, że w przeciwieństwie do sąsiedniej Łotwy i Litwy

nazistowski masowy mord na Żydach nigdy nie stał się tematem debaty w Estonii. W

ramach badań napisał, że większość Estończyków myśli o Holokauście jako o narzucającym

się dyskursie, który nie ma bezpośredniego związku z ich krajem.

Jeśli chodzi o negowanie Holokaustu i widoczny w ostatnich latach antysemityzm, należy

zauważyć, że oczywiście zdarzały się niepokojące incydenty i wypowiedzi, ale nie można

nazwać tego zjawiskiem masowym. Artykuły czy komentarze przeciwko Żydom bardzo

rzadko pojawiają się w mediach czy debacie publicznej. Jednocześnie istnieje jeden kanał

radiowy (Nõmme raadio), który systematycznie podaje „rewelacje o żydowskich spiskach”,

Jednym z kilku przypadków, który zwrócił uwagę społeczeństwa, był atak słowny na szefa

Estońskiej Kongregacji Żydowskiej. W 2019 r. młody mężczyzna mówiący po estońsku, który

został usunięty z tramwaju w centrum Tallina przez straż miejską (mupo) za brak biletu,

obrzucił obelgami głównego rabina, który przechodził obok niego ze swoimi dziećmi.

Mężczyzna wykrzykiwał: „Żydzi do pieca” i „Heil Hitler”. Po tych słowach młody człowiek

zaprzestał swoich działań i na tym incydent się zakończył. Straż miejska przekazała policji

nagranie video. „Wyraźnie zdenerwowany młody człowiek, który wygłaszał wulgarne

komentarze pod adresem patrolu, przez całe zajścia rozmawiał przez telefon komórkowy ze

swoim znajomym. W trakcie interwencji w pewnej odległości przechodził rabin z dziećmi.

Zdenerwowany młody człowiek wypowiedział pod jego adresem obraźliwe słowa. Patrol

natychmiast zainterweniował w tej sytuacji i powstrzymał niewłaściwe zachowanie młodego

mężczyzny, informując, że jeśli nie będzie wykonywał poleceń strażników, to wezwą policję”

– wyjaśnił sytuację rzecznik straży miejskiej. Policja wszczęła postępowanie karne w

związku z atakiem słownym. Mężczyzna został ukarany grzywną. Premier Jüri Ratas potępił

ten atak.

2 Sprawozdanie w sprawie Estonii dla IHRA
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/RAHORG/estonia_country_report_final_2016.pdf
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Opis zjawiska

Wyszukiwanie słów kluczowych w mediach społecznościowych w odniesieniu do

antysemickich narracji, które łączyłyby antysemityzm, Holokaust i COVID-19, nie dało

spójnych wyników. W niektórych przypadkach stworzenie wirusa i/lub jego

rozprzestrzenianie się przypisywano Chinom, Billowi Gatesowi i/lub Żydom, zazwyczaj post

lub komentarz dotyczył wszystkich trzech pozycji lub co najmniej dwóch z tej listy. Można

jednak stwierdzić, że w estońskojęzycznych mediach społecznościowych jest bardzo mało

treści lub debat na ten temat.

Ogólne wyszukiwanie słów kluczowych w Google i station.ee (portal dla wszystkich treści

medialnych w Estonii) nie doprowadziło do znalezienia trendów lub narracji, które łączyłyby

antysemityzm, Holokaust i pandemię COVID-19. W jednym odosobnionym przypadku

członkowie popularnego zespołu muzycznego 5MIINUST opisali sytuację , gdy ich żaglówka

wylądowała na małej estońskiej wyspie wiosną tego roku podczas COVID-19, a w porcie

nieznany mężczyzna zaczął wykrzykiwać do nich: „Dlaczego przypływacie tutaj, aby

przynieść wirusa, pierd…ni Żydzi”. Nie było wiadomo w przestrzeni publicznej, by

członkowie zespołu mieli korzenie żydowskie. Incydent ten nie spotkał się z dużym

zainteresowaniem opinii publicznej ani nie doczekał się dalszych komentarzy.

Poprzednie badania i monitoring wykazały, że mowa nienawiści przejawiała się głównie w

komentarzach na Facebooku, które były odpowiedziami na artykuły na portalu Uued

Uudised, platformie medialnej Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE). W

niniejszym badaniu nie znaleziono na tym portalu żadnych tego rodzaju treści. Ponadto

mimo że były lider EKRE Mart Helme publicznie wygłaszał ksenofobiczne, seksistowskie i

homofobiczne stwierdzenia, a wśród członków jego partii znajdowały się osoby skazane za

przestępstwa z użyciem przemocy i sympatycy nazizmu, ze strony partii lub jej

prominentnych członków podczas COVID-19 nie padały żadne komentarze na tematy

związane z Holokaustem lub antysemityzmem.

Wnioski i rekomendacje

Jednocześnie należy podkreślić, że nie oznacza to, że nie ma nikogo, kto neguje czy

trywializuje Holokaust, albo że nie ma komentarzy, artykułów i wypowiedzi podważających

potworności Holokaustu. Po prostu temat ten jest rzadko poruszany w społeczeństwie

estońskim i nie ma związku z trwającym kryzysem COVID-19.
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Trywializacja i zniekształcanie Holokaustu w Polsce
Przygotowane przez: Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”

Kontekst krajowy

Opis zjawiska

W Polsce, pomimo niewielkiej liczebności społeczności żydowskiej po Holokauście, Żydzi

pozostają jednym z głównych celów mowy nienawiści na wielu różnych poziomach, w tym w

mediach i polityce, np. podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku.

W tym świetle trywializacja „Holokaustu jako figury mowy” nie wydaje się być największym

problemem w obszarze antysemityzmu, choć również istnieje i świadczy o niskim progu

wrażliwości na kwestie związane z Holokaustem.

1) Na przykład w filmie na YouTube z 16 sierpnia 2020 r. poseł do Parlamentu

Europejskiego ze skrajnie prawicowej partii Konfederacja wygłosił przemówienie na

wiecu przeciwko środkom sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa.

Stwierdził między innymi: „Pozwolę sobie na drastyczną analogię. To jest jak lato

1939 roku. Na razie tylko każą niektórym nosić opaski, a jak przyjdzie czas pójścia

do getta, to będzie za późno na protesty. W tym czasie w Warszawie było sporo
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takich [Żydów], którzy uważali, że opaska ma swoje dobre strony, że wyjaśnia

sytuację, pozwala niektórym wyraźnie zdystansować się od upadłej sprawy polskiej,

niektórzy wybrali opaskę, żeby wybrać dla siebie pokój. I podobnie jest dzisiaj, każą

narodowi nosić maski na twarzach”.

Podpis pod filmem: „W 1939 roku opaski, teraz maski. Przemówienie na manifestacji w

Warszawie”:

2) 21 stycznia 2020 r. progresywna posłanka do Parlamentu Europejskiego

opublikowała tweet, w którym wykorzystała zdjęcie przedstawiające krowy ubrane w

pasiaki żydowskich więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych z gwiazdą

Dawida, stojące pod ścianą zbryzganą krwią. Jej tweet był gestem w obronie

dobrostanu zwierząt. Napisała: „Jo Frederiks [autor zdjęcia] daje do myślenia,

otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta”. Ten obraz przypomniała Fundacja Viva

i dobrze, bo czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt, o warunkach, w

jakich żyją, o tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo?”
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Należy jednak zauważyć, że zakrojony na szeroką skalę problem trywializacji i

zniekształcania Holokaustu w mediach społecznościowych w Polsce wykracza daleko poza

przypadki niestosownych analogii („figur mowy”). Przeciwnie, mamy do czynienia z

powszechnym zjawiskiem antysemickiej mowy nienawiści związanej z Holokaustem, a

zwłaszcza z tzw. rywalizacją w cierpieniu między Polakami a Żydami. Ta rywalizacja

prowadzi często do trywializacji, zniekształcenia i minimalizacji cierpienia Żydów w czasie

Holokaustu.

W dość licznych, skrajnych przypadkach obwinia się samych Żydów o Holokaust,

kolaborację z nazistami i masowe mordy na ludności polskiej w czasie II wojny światowej. W

ten sposób role ofiary i kata ulegają poważnemu zniekształceniu.

Na przykład bardzo popularny polski publicysta i autor książek wygłosił na YouTube wiele

skrajnie antysemickich komentarzy, np. zaprzeczał wiedzy historycznej na temat polskiej

odpowiedzialności za pogrom w Jedwabnem w 1941 r., twierdząc, że „naród polski miał

doskonałe moralne prawo do zemsty na Żydach”. Oświadczył, że Żydzi są odpowiedzialni za

masowe mordowanie Polaków w czasie II wojny światowej, a „okupacja sowiecko-żydowska

była znacznie gorsza od niemieckiej”. Wielokrotnie protestował przeciwko „przemysłowi

Holokaustu”. Wywiad został wyemitowany 27 listopada 2020 r. na kanale wRealu24.
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Innym niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca tendencja do usprawiedliwiania i

gloryfikowania pronazistowskiej polityki i kolaboracji w czasie II wojny światowej. Jednym z

takich przykładów jest gloryfikacja Władysława Studnickiego, antysemity i zwolennika

kolaboracji z Niemcami. W 2020 r. kampania gloryfikująca Studnickiego była wspierana

przez kilku urzędników państwowych i osoby publiczne (w tym polityków).

13 listopada pracownica polskiej ambasady w Wielkiej Brytanii opublikowała na Twitterze

informację o renowacji nagrobka Władysława Studnickiego na cmentarzu St. Mary w

Londynie. Zamieściła też video, na którym widać, jak grób jest obecnie udekorowany

polskimi barwami narodowymi. Napisała, że „to zaledwie początek drogi przywracania

pamięci o Studnickim i jego koncepcjach”:

W poprzednim tweecie, który ostatecznie został usunięty przez platformę, na początku tego

roku napisała o Studnickim: „jeden z największych polskich myślicieli XX wieku, mimo

trafności swoich prognoz, nie cieszył się uznaniem i przez długie lata był zapomniany”.

14 listopada ta sama pracownica opublikowała oświadczenie podpisane przez nią i inne

osoby, w którym znalazła się deklaracja: „wierzymy, że jego [Studnickiego] cechy zostaną

dostrzeżone i będą dla nas wszystkich wzorem w życiu i pracy dla Niepodległej”:
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Ostatni tweet spotkał się z aplauzem, m.in. wiceprzewodniczącego frakcji parlamentarnej

partii rządzącej, który zadeklarował poparcie dla inicjatywy uhonorowania Studnickiego w

przyszłości.

W rzeczywistości Studnicki był osławionym propagandzistą proniemieckim, który popadł w

niełaskę za kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej. W latach 30. pisał na

przykład, że Żydzi są „pasożytami na zdrowej gałęzi polskiego drzewa”. Nawoływał do

„dejudaizacji Polski”. W 1936 r. był honorowym gościem na wiecu partyjnym NSDAP w

Norymberdze, gdzie spotkał się z samym Hitlerem. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadził

kampanię na rzecz poparcia Polski dla nazistowskiej Rzeszy. W 1945 r. uciekł na Zachód,

gdzie był odrzucony przez polskich wygnańców i zmarł w 1953 r. w Londynie.

Zapewne przypadek gloryfikacji Studnickiego w 2020 r. może posłużyć jako ilustracja zmian

w przyjętej normie społecznej dotyczącej dyskursu o historii nazizmu i Holokaustu.
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Trywializacja i zniekształcanie Holokaustu w Rumunii

Przygotowane przez: ActiveWatch

Kontekst krajowy

Opis zjawiska

Biorąc pod uwagę kruche ramy instytucjonalne i prawne, podwojone przez niespójne

kampanie uświadamiające i edukacyjne na temat znaczenia Holokaustu dla społeczeństwa

rumuńskiego, pojawienie się niestosownych narracji jest nieuniknione. W ostatnich latach

najczęstsze formy trywializacji Holokaustu pojawiały się w publicznych sporach dotyczących

systemu opieki zdrowotnej oraz różnych starć politycznych lub ideologicznych.

Od początku istnienia COVID-19 narracje trywializujące Holokaust dramatycznie się nasiliły,

tak samo jak teorie spiskowe, które przywołują symbole związane z Holokaustem lub

odniesienia historyczne.
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Przed kryzysem COVID-19 złe warunki panujące w rumuńskich szpitalach wywołały

niestosowne skojarzenia z „obozami zagłady”. Zazwyczaj narracje te koncentrowały się

zarówno na warunkach, jak i procedurach medycznych, które miały być podobne do tych

udokumentowanych podczas Holokaustu.

Tłumaczenie: Tam jest obóz zagłady, z nisko wykwalifikowanym personelem, który pracuje z

pacjentami.

Pandemia COVID-19 wzmocniła te narracje, które były krytyczne zarówno wobec

medycznego, jak i politycznego zarządzania kryzysem.

Tłumaczenie - komentarz 1: Co może być piękniejszego dla starców, niż spędzanie czasu na

stoisku z drutu kolczastego, obok nowo wybudowanego krematorium i fabryki mydła? Nowy

Auschwitz, pod marką COVID macht frei...

Tłumaczenie - komentarz 2: (To) nazistowska praktyka, która podoba się takim nazistom jak

Iohannis i Orban (uwaga: rumuński prezydent i premier). Czy będą nas gazować, jak w

Auschwitz? Czy to zbrodnia być starym? A może nie jest zbrodnią wpuszczanie starych ludzi

do obozów zagłady?

Te trywializujące narracje były promowane głównie przez konserwatywne media internetowe,

które krytycznie odnosiły się do działań władz rumuńskich. W związku z tym rząd rumuński

zakazał działania kilku stron internetowych, które promowały fałszywe i alarmujące treści w

czasie stanu wyjątkowego, ale nie miało to większego wpływu na rozprzestrzenianie się tych

narracji w mediach społecznościowych.
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Tłumaczenie (nagłówek): Katastrofa w szpitalach-obozach: Przymusowo przyjęci

bezobjawowi topią się

W ten sposób teorie spiskowe stały się bardziej widoczne w mediach internetowych i na

platformach społecznościowych, promując szokujące, trywializujące narracje.

Tłumaczenie: Rumunia to nie Auschwitz! Rumunia nie powinna zostać przekształcona w

obóz koncentracyjny, w którym przeprowadza się eksperymenty i eksterminuje Rumunów,

zarówno pod względem medycznym, jak i finansowym. Ponieważ jest pan wybranym

urzędnikiem, powinien się pan dwa razy zastanowić, zanim przyjmie pan tę nazistowską

ustawę, w przeciwnym razie zostanie pan oskarżony o zdradę stanu.

Narracje te operowały nie tylko mylącymi odniesieniami technicznymi, medycznymi, a nawet

mistycznymi, ale miały też spójną motywację polityczną.

Tłumaczenie nagłówka: Toksyczny sojusz PNL-PSD zamienia Rumunię w obóz

koncentracyjny i w globalistyczny eksperyment, korzystając z medialnego szaleństwa

„pandemii”
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W kontekście COVID-19 krytycy polityczni szybko przeszli do zaciekłej mieszanki

argumentów, które rażąco trywializowały pamięć o Holokauście poprzez nadużywanie

historycznych odniesień: do obozów zagłady i eksperymentalnych, dyktatury medycznej i

politycznej, kontroli populacji itp.

Streszczenie komentarza: Obszerny komentarz, w którym obwinia się społeczność

żydowską o powstanie COVID-19. Żydom przypisuje się chciwość, przedstawiani są też jako

„satanistyczna sekta” czy „krwawi mordercy”.

Jedną z najbardziej widocznych i trwałych form trywializacji są konfrontacje polityczne, a

tendencje te zostały zidentyfikowane nie tylko wśród zwolenników, ale także w dyskursach

politycznych promowanych przez polityków wysokiej rangi. Od 2014 roku pochodzenie

etniczne prezydenta Klausa Iohannisa jest przedmiotem nienawistnych narracji i

trywializujących metafor. Tym samym jego przeciwnicy i krytycy utożsamiają jego niemieckie

pochodzenie etniczne z nazizmem i obraźliwie oskarżają go o planowanie ich „zaginięcia”

czy „eksterminacji”.

Prezydent Iohannis jest często utożsamiany z Adolfem Hitlerem, a jego postawa polityczna

jest przedstawiana jako bezpośrednie zagrożenie dla zwolenników i przywódców PSD (Partii

Socjaldemokratycznej), najbardziej krytycznej wobec Iohannisa partii politycznej. W

ostatnich latach prominentni członkowie PSD otwarcie używali trywialnych porównań, aby

przedstawić Iohannisa jako ikonę ideologii nazistowskiej.
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Trywializujący mem zamieszczony przez Dariusa Valcova, osobistego doradcę Vioricy

Dancili, byłej premier Rumunii (wrzesień 2018)

Trywializujący mem zamieszczony przez Danę Vargę, osobistą doradczynię Vioricy Dancili,

byłej premier Rumunii (sierpień 2019)

Ostatnio, podczas wyborów prezydenckich w 2019 roku, deputowany PSD stwierdził w

programie telewizji państwowej, że Iohannis zachowuje się jak „komendant obozu

koncentracyjnego” . Rok wcześniej, w kontekście krytyki Iohannisa dotyczącej brutalnych3

działań policji wobec ludności podczas protestu przeciwko rządowi, ten sam deputowany

PSD publicznie stwierdził, że prezydent „jako Niemiec powinien być bardziej opanowany,

gdy mówi o gazowaniu ludzi” . Obie wypowiedzi były przedmiotem osądu Krajowej Rady4

Przeciw Dyskryminacji, jednak bez znaczących kar za propagowanie mowy nienawiści – za

wypowiedź z 2018 r. deputowany PSD został ukarany formalnym ostrzeżeniem, podczas

4 Olguța Vasilescu, o Klausie Iohannisie: „Jako Niemcowi, mówienie o zagazowaniu wymaga dużej odwagi”.

3 Kolejny ksenofobiczny atak, marka PSD. Olguța Vasilescu: „Pan Klaus, myślę, że on już widzi siebie jako szefa obozu
koncentracyjnego”
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gdy wypowiedź z 2019 r. została potraktowana jako mieszcząca się w granicach wolności

słowa.

Agresywna trywializacja symboliki Holokaustu jest obecna także wśród zwolenników

najbardziej prominentnych partii politycznych: PSD i krytyków Partii Narodowo-Liberalnej

(PNL), ale z mniejszą częstotliwością.

Tłumaczenie: Obozy zagłady zostaną otwarte dla wszystkich zwolenników PSD! Do komór

gazowych, wy obrzydliwe szczury!

Większość banalnych przekazów, które przywołują deportację lub nieludzkie traktowanie, z

eksterminacją włącznie, jest wymierzona w kierownictwo Partii Socjaldemokratycznej.

Po drugiej stronie politycznego spektrum zwolennicy PSD używają niestosownych porównań

w kontekście postrzeganej przez siebie dyskryminacji, szczególnie ze strony obecnego

kierownictwa i jego zwolenników.

Tłumaczenie: Ten prezydent, który jest tak dobrotliwy wobec degeneratów i sodomitów,

chce, aby PSD zniknęło; jest jak Hitler, który chciał, aby Żydzi zniknęli i stosował

najstraszliwsze metody eksterminacji.

Oprócz wyżej wymienionych tendencji, na konserwatywnych platformach internetowych lub

w mediach społecznościowych wśród zwykłych użytkowników powtarzają się i są

konsekwentne antysemickie narracje, które zniekształcają lub zaprzeczają pamięci o

Holokauście.
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Najbardziej dominująca zniekształcająca narracja jest zakorzeniona w przekonaniu, że

Rumunia miała niewielki lub przypadkowy udział w Holokauście i że reżim Antonescu ocalił

życie Żydów, deportując ich do Naddniestrza.

Tłumaczenie: Marszałek Ion Antonescu jest wielkim bohaterem, honorową jednostką, która

została zmanipulowana przez innych i przyczyniła się do śmierci kilkuset tysięcy Żydów.

Ale, według rumuńskich Żydów, uratował on również ponad 200.000 Żydów.

Inną lekceważącą narracją jest to, że istnieje globalna i narodowa agenda, w ramach której

podkreślane są okrucieństwa Holokaustu w przeciwieństwie do ofiar reżimu

komunistycznego, reżimu, który został poparty i zainstalowany przy wsparciu społeczności

żydowskiej.

Tłumaczenie: Tak wielkie zamieszanie wokół Żyda, który został zabity przez SS i absolutna

cisza, jeśli chodzi o komunistycznych zbrodniarzy wojennych. [Autor twierdzi, że reżim

komunistyczny zabił więcej ludzi niż SS i że istnieje międzynarodowy konsensus, by nie

traktować komunizmu jako zbrodniczego reżimu ze względu na żydowskie pochodzenie

niektórych przywódców komunistycznych].

Podsumowując, obecne nasilenie narracji trywializujących Holokaust jest powodowane

przez dwa główne problemy społeczne: niską jakość opieki zdrowotnej oraz głęboką

polaryzację polityczną. Niestety, politycy nie tylko nie są świadomi, jaki wpływ i znaczenie

ma pamięć o Holokauście, ale niekiedy sami przyczyniają się do jej trywializacji.
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Trywializacja i wypaczanie Holokaustu na Słowacji

Przygotowane przez: DigiQ

Kontekst krajowy

Opis zjawiska

Na początku pandemii, w pierwszej połowie marca 2020 r., uwagę ludzi zaprzątały radykalne

zmiany związane z ograniczeniem przemieszczania się i przyzwyczajeniem się do izolacji

społecznej. Pobudzało to powstawanie teorii spiskowych i dezinformacji, które w coraz

większym stopniu zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych. Podstawą

narracji spiskowych była wiara w celowe stworzenie wirusa przez światowe elity, które

odpowiednio kontrolują cały świat. Wirus miał być stworzony w celu zdziesiątkowania

populacji europejskiej lub światowej, a nawet jako pretekst do zaszczepienia całej ludzkości,

czy to w celu zwiększenia zysków firm farmaceutycznych, czy to w celu panowania nd

populacją, czy to w celu ułatwienia manipulacji i kontroli. W tym samym czasie połączyło się

kilka teorii spiskowych, począwszy od tych powtarzanych przez dziesięciolecia na temat

19



spisku bogatych rodzin żydowskich, przez kontrolowanie ludzi poprzez szczepienia i

chipowanie, po śledzenie dzięki sieci 5G.

Mowa nienawiści skierowana była głównie przeciwko Żydom, liberałom oraz światowym i

krajowym politykom. Oprócz spiskowych stron internetowych i przedstawicieli skrajnej

prawicy, pewną część tzw. teorii spiskowych zaczęła szerzyć scena alternatywna, której

bliska jest ezoteryka, ale sporadycznie także niektóre znane osobistości ze świata

show-biznesu, sztuki czy kultury. Przewodniczący ekstremistycznej partii ĽSNS, Marián

Kotleba, zaczął używać sformułowania „projekt COVID”, które ma na celu wsparcie narracji

o sztucznym stworzeniu wirusa w naszym społeczeństwie. Przedstawiciele ĽSNS wspierają

faszystowską partię polityczną 1. Republika Słowacka i jej prezydenta Tisa, w ich

wystąpieniach w przeszłości pojawiały się antysemickie komentarze oraz negowanie lub

pomniejszanie Holokaustu. Według nich środki przeciwko wirusowi są porównywalne do

praktyk nazistowskich lub faszystowskich. Noszenie masek na twarzy zostało powiązane ze

społeczeństwem niewolników, opracowywanie szczepionek i szczepienia – z metodami III

Rzeszy i Hitlera.

Jeśli chodzi o negowanie Holokaustu i przejawy antysemityzmu, to sytuacja w Republice

Słowackiej jest o tyle specyficzna, że pomimo silnych postaw antysemickich przejawy te z

kilku powodów nie są tak widoczne. Jednym z nich jest udział Republiki Słowackiej w II

wojnie światowej po stronie Niemiec i jej udział w deportacji obywateli żydowskich do

obozów koncentracyjnych. Innym powodem jest fakt, że negowanie Holokaustu jest w

Republice Słowackiej przestępstwem. Mimo to teorie dotyczące spisku żydowskiego oraz, w

mniejszym stopniu, nienawistne wypowiedzi antysemickie są szeroko rozpowszechniane w

mediach społecznościowych.

Mowa nienawiści została również powiązana z wieloletnimi teoriami spiskowymi dotyczącymi

organizacji pozarządowych. Ukazywały one organizacje pozarządowe jako agentów

zachodnich mocarstw, których celem jest zniewolenie Słowacji czy to poprzez migrantów,

którzy powodują większe ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na skutek tego, że bronią

dążenia LGBTI do zniszczenia tradycyjnych rodzin, czy też poprzez promowanie liberalnego

faszyzmu w celu kontrolowania ludzi przez światowy spisek żydowski.
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Kotleba: Koronawirus jako pretekst do zniewolenia ludzi

M. Mazurek zaprzeczył istnieniu Holokaustu i komór gazowych.

Uhrík: Nie wiem, czy wymordowanie 6 milionów Żydów to bajka
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Mazurek: Znamy bajki o mydłach z Żydów o III Rzeszy

Wczoraj otrzymałem zaproszenie na test. Nie wiem, dlaczego przypomina mi to praktyki

nazistowskie.

Wszystko prowadzi do obowiązkowych szczepień, planeta jest przeludniona, trzeba nas

zredukować. Bill Gates zajął się wszystkim lata temu i stworzył plan.
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Służba zdrowia to dla nich jeden wielki biznes, a my jesteśmy dziś tylko klientami, a nie

pacjentami. Dzisiaj oni potrzebują leczenia, a nie lekarstwa, by utrzymać biznes.

Szczepionka Covid port będzie największym biznesem wszech czasów.

Przecież oni chcą zmniejszenia populacji, żeby emeryci jak najszybciej wyginęli, ogłupić

młodych i zrobić z nich niewolników. Niedobrze mi się robi, jak czytam, ile osób ich gnoi.
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Polityka i decyzje obecnego rządu nie służą zdrowiu ludzi, lecz polityce

faszystowsko-liberalnej na osłodę. Przypomina mi to bardzo praktyki z czasów II wojny

światowej.

Dopuszczenie do upadku gospodarki jest celem tego rządu. I nie tylko naszego. Jest to

wydarzenie przygotowane na skalę światową i globalną.
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Jaki Covid? Jaka zasłona? Wiedzą, czy to jest to samo, co my. To złudzenie. Elity chcą nami

zawładnąć, kontrolować nas, zniewolić. Kryzys korony służy obaleniu państw narodowych.

Powiedział to sam Schäuble - największy nazista na świecie. Wszystko idzie zgodnie z

planem. Sam Rockefeller wydał to w maju 2010 roku jako rozkaz...

Wciąż powtarzam, że to trzecie imperium Hitlera. Hitler zrobił to za pomocą broni, a te dziwki

za pomocą pieniędzy. Jedna rzecz by mnie interesowała. Jeśli ludzie nie dadzą się

zaszczepić, to co zrobią te brukselskie kurwy.
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A co z nazistami? Protestujący przyrównali zakazy dotyczące pandemii do reżimów

nazistowskich. Jeden z mówców w Bukareszcie porównał obostrzenia sanitarne do

torturowania dysydentów w czasach komunizmu.

Aktor i piosenkarz Ibrahim Maiga: Bądźcie ostrożni, wróg ma plan. Cały Covid to

eksperyment na ludziach, jak nas kontrolować i zniewolić.

26



Przymusowe szczepienia są sprzeczne ze świadomą zgodą na procedury

medyczne i są zbrodnią nazistowską.

Bill Gates - zbawiciel ludzkości czy promotor światowego ruchu neofaszystowskiego?
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Nazistowska gospodarka UE - obywatele gospodarczych obozów koncentracyjnych.

Stop unijnym farsom w unijnych masztach unijnego burdelu!
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Bill Gates służy chazarskiej satanistycznej mafii, kierowanej przez Watykan, jezuitów i

czarne rodziny szlacheckie z Włoch. Ten socjopata nie jest wcale ukrywany przez

morderstwo…

Jak Bill Gates łączy się z obozami koncentracyjnymi, nazistowskimi obozami eksterminacji

ludzkości...

Wnioski i zalecenia

Rozprzestrzenianiu się teorii spiskowych, dezinformacji i oszustw, nie tylko w czasie

pandemii, można zapobiec lub je wyeliminować za pomocą kilku prostych środków, które

można zastosować zarówno online, jak i offline. Przede wszystkim: władze państwowe nie

powinny ignorować tego problemu i powinny egzekwować przepisy prawne w walce z nim.

Właściwe władze powinny zapewniać konsekwentne wsparcie organizacjom pozarządowym

zaangażowanym w monitorowanie mowy nienawiści związanej z teoriami spiskowymi i

dezinformacją, ponieważ dysponują one ograniczonymi zasobami, aby zajmować się tą

kwestią.
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Trywializacja i wypaczanie Holokaustu w Hiszpanii
Przygotowane przez: Movimiento contra la Intolerancia

Kontekst krajowy

Opis zjawiska

Jeden z najbardziej wyrazistych trendów dotyczących trywializacji Holokaustu w Hiszpanii

opiera się na konstruowaniu antyizraelskich narracji przez partie i organizacje, które

skłaniają się ku radykalnej lewicy. Ściśle stosując definicję IHRA, treści te miałyby wyraźnie

antysemicki charakter.

W 2014 r. wiceprzewodniczący Podemos Pablo Iglesias, gdy był w opozycji, stwierdził, że

Palestyńczycy są traktowani tak samo jak Żydzi w czasie Holokaustu.
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„Pablo Iglesias porównuje Palestyńczyków do Żydów w warszawskim getcie”

Lider Podemos, Pablo Iglesias, powiedział w ten piątek, że „opór Gazy” przypomina mu

„żydowskich bohaterów getta warszawskiego”, którzy stawili czoła nazistom „z koktajlami

Mołotowa” w 1943 roku. Iglesias wyraził się w ten sposób w oświadczeniach do Cuatro z

Bliskiego Wschodu, gdzie bierze udział w podróży zorganizowanej przez Grupę

Zjednoczonej Lewicy Europejskiej.

Według niektórych organizacji społeczności żydowskiej, kiedy Iglesias odnosi się do

„palestyńskiego ruchu oporu”, to bezpośrednio porównuje grupę terrorystyczną Hamas do

żydowskich ofiar Holokaustu.

Inną perspektywę ukazuje opublikowany przez wiceprezydenta hiszpańskiego rządu wpis na

Twitterze na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27

stycznia 2020 r.).
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„Mija 75 lat od wyzwolenia Auschwitz przez wojska radzieckie. Zginęło tam kilkadziesiąt

tysięcy ludzi, w tym setki hiszpańskich republikanów, którzy byli oznaczani odwróconym

czerwonym trójkątem. Pamięć, by nie powtarzać historii. Faszyzm nigdy więcej”.

Pytanie, na ile możliwe jest upamiętnienie Holokaustu bez wspominania żydowskich ofiar,

których w Auschwitz było prawie milion. Przed laty Iglesias posunął się do tego, że określił

Holokaust jako „zwykły problem biurokratyczny”.

Inny niepokojący trend pojawia się wśród zwolenników praw zwierząt, którzy mają skłonność

do agresywnych analogii między warunkami życia zwierząt hodowlanych a obozami

koncentracyjnymi z czasów II wojny światowej.

W lipcu 2020 r. dyrektor gazety publicznej i były przewodniczący partii Animalista (PACMA)

przeniknął na farmę, aby potępić cierpienie zwierząt powodowane ich traktowaniem w

przemyśle mięsnym.
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A konkretnie były prezes PACMA i obecny dyrektor organizacji Animal Equality: „Holokaust

kur. Ale nie wspominają ani o miejscu, ani o fermie: dostają dużo wody; najsłabsi umierają z

głodu i pragnienia. Nie ma tu weterynarzy ani żadnej opieki. To przewrotny system”,

krytykuje dyrektor Animal Equality.

Dyrektor napisał na oficjalnym twitterowym profilu gazety: „Tortury te były wykonywane

przez nazistów w celu selekcji rasowej, aby bezbronni, najsłabsi, najmniejsi upadli.

To, co zobaczyliśmy, to obóz koncentracyjny dla kur. To jest eugenika”.

W 2019 roku Movement against Intolerance zadenuncjował do prokuratury w Madrycie

profesora filozofii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (UCM) w związku z

podejrzeniem popełnienia przestępstwa z nienawiści przeciwko podstawowym wolnościom i

prawom, z artykułu 510 Kodeksu karnego, „za porównanie ofiar Holokaustu do rzezi świń”.

Organizacja pozarządowa poinformowała w oświadczeniu, że nauczyciel porównał na

Twitterze „rzeźnię świń” z aragońskiego miasta Binefar z ofiarami żydowskiego Holokaustu

w Babim Jarze (Kijów, Ukraina).
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Komunikaty te były poniżające, pogardliwe i stanowiły kpinę z ofiar Babiego Jaru oraz z

Holokaustu, który został zbanalizowany poprzez porównanie go do rzezi świń.

1) „Największa rzeźnia w Europie została otwarta w Binefar, małej aragońskiej wiosce

liczącej mniej niż 10.000 mieszkańców. Od dziś rano ma zdolność do poświęcenia,

oskórowania i usunięcia kości z mniej niż 30.000 świń w ciągu jednego dnia”.

2) „29 września 1941, Babi Jar (Ukraina) 33.771 Żydów... Od tej pory 30.000 świń w

Binefar (Hiszpania)”.

3) „Powiedzieliby, że my specjaliści przesadzamy, porównując przemysł mięsny z

Holokaustem, prawda jest taka, że warto. Był tylko jeden dzień, kiedy naziści

osiągnęli takie liczby”.
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