
Celem tego tekstu jest przedstawienie ogólnego zarysu zjawiska negowania Holocaustu
oraz pomoc w rozpoznawaniu argumentacji i taktyki negacjonistów tym grupom i
jednostkom, które chc  zaktywizowa  si  przeciwko negacji Holocaustu w swoich
spo eczno ciach.

Jak zrozumie  negowanie

Holocaustu i stawi  temu czo a

Termin Holocaust odnosi si  ogólnie do ludobójstwa europejskich ydów podczas II wojny
wiatowej. Pomi dzy 1941 a 1945 rokiem sze  milionów ydów zosta o systematycznie

wymordowanych przez nazistów i ich sprzymierze ców. Holocaust jest zjawiskiem unikalnym
w swej niezwyk ej skali i nat eniu. Je li chodzi o inne grupy prze ladowane i zabijane przez
nazistów (np. Cyganie, sowieccy o nierze i komuni ci, niepe nosprawni, geje, wiadkowie
Jehowy), niektórzy uczeni uwzgl dniaj  je w definicji Holocaustu, podczas gdy inni definiuj
go jako ludobójstwo ydów. Zjawisko negowania Holocaustu czone jest g ównie z
Holocaustem ydowskim.

Negowanie Holocaustu jest najbardziej skrajn  form  tak zwanego rewizjonizmu
historycznego w odniesieniu do II wojny wiatowej. Wkrótce po wojnie mia y miejsce
pierwsze próby zaprzeczania Holocaustowi. Zjawisko negowania Holocaustu zdoby o pewn
popularno  w ród by ych zwolenników i uczestników re imu nazistowskiego oraz
europejskich ruchów kolaboracyjnych, którzy wzbraniali si  przed przyj ciem
odpowiedzialno ci za zbrodni  ludobójstwa poprzez jej negowanie. Negowanie Holocaustu
by o zestawem historycznych twierdze  przedstawiaj cych nazistowski re im w korzystnym
wietle. Zosta o stworzone jako wynik pewnych politycznych potrzeb ruchów

neonazistowskich.

pokolenia wiadków zbrodni nazistowskich. Drugi to upadek re imów komunistycznych w
Europie Wschodniej i rodkowej oraz mi dzynarodowa tendencja do ponown Negowanie
Holocaustu rozwin o si  jako zjawisko i zyska o wi cej uwagi w latach 1990, kiedy sta o si
bardziej rozpowszechnione. Prawdopodobnie kluczowe s  tu dwa aspekty. Jeden to stopniowe
zanikanie ego pisania tych fragmentów historii, które by y wcze niej przez nie zatajane lub
którymi manipulowano. Niektórzy z zaprzeczaj cych Holocaustowi u ywaj  tego kontekstu w
celu udawania niezale nych badaczy, którzy odkrywaj  ukryte dotychczas aspekty historii.

G ównym celem negowania Holocaustu jest zaprzeczanie historii ydów cierpi cych podczas
wojny i wy miewanie jej. Negacjoni ci chc  rehabilitowa  faszyzm poprzez zaprzeczanie jego
przesz o ci. Negowanie Holocaustu jest najbardziej skrajn  form  antysemityzmu i pokazuje,
jak funkcjonuje system ideologii antysemickiej. A zatem negowanie Holocaustu jest
wynikiem klasycznego antysemityzmu. Jak pisze Ken Stern w swojej ksi ce „Antisemitism
Today”, „w negowaniu Holocaustu chodzi o ydów, nie o Holocaust” (2006).

   2



UNITED Thematic Leaflet  -  Jak zrozumie  negowanie Holocaustu i stawi  temu czo a 2

I Jakie s  g ówne twierdzenia negacji Holocaustu?

Mi dzynarodowy ruch negowania Holocaustu u ywa kilku strategii i linii argumentacji. U ywa ró nych taktyk, od

bezpo redniego zaprzeczania faktom nazistowskiego ludobójstwa do ró nych form minimalizowania i trywializowania

zbrodni nazistowskich.

Pierwsz , najbardziej skrajn  taktyk  jest   kategoryczne       negowanie   faktu ludobójstwa ydów, które wed ug

zaprzeczaj cych po prostu nigdy nie mia o miejsca i jest w ca o ci sfabrykowan  histori  w ich mniemaniu wymy lon

w interesie pa stwa Izrael i mi dzynarodowego spisku ydowskiego. Kwestionowane przez negacjonistów s  szczególnie

wszelkie dowody zabijania ludzi w komorach gazowych. Oczywi cie tak skrajne twierdzenia negacjonistów Holocaustu

mo na z atwo ci  obali  poprzez przytoczenie licznych wiadectw ocala ych i wiadków Holocaustu. Dlatego w a nie

rewizjoni ci przyk adaj  wag  do podwa ania zezna  ocala ych, oskar aj c ich wszystkich o kierowanie si  w asnym

interesem lub o fa szowanie zezna . Podobnie wielu negacjonistów Holocaustu energicznie dowodzi, e s ynny

pami tnik Anne Frank jest fa szywy i rzekomo zosta  napisany po wojnie.

Kiedy nie mog  odmówi  przyznania, e ydzi i inne ofiary nazizmu rzeczywi cie umierali podczas II wojny wiatowej,

rewizjoni ci twierdz , e    liczba       osób       zabitych       by a        w       rzeczywis      to ci       o        wiele        mniejsza,       ni        si        powszechnie       uwa a   .

Relacje dotycz ce bestialstwa i masowego zabijania s  uwa ane za przesadzone. Próbuje si  minimalizowa  cierpienie i

zniszczenie, które by y wynikiem polityki nazistów w Europie. Rewizjoni ci twierdz , e przyczyn  mierci ydów i

innych by  konflikt zbrojny i choroby, a nie zamierzona polityka ludobójstwa prowadzona przez Hitlera i jego

sprzymierze ców.

W ko cu, aby bagatelizowa  i relatywizowa  nazistowskie zbrodnie, rewizjoni ci próbuj  je w pewnym sensie

usprawiedliwia , twierdz c, e brutalno  nazistów nie by a gorsza ni  rzekome okrucie stwa pope nione przez drug

stron  podczas II wojny wiatowej. Wykorzystuje si  do tego g ównie bombardowania Niemiec przez aliantów,

zw aszcza bombardowanie Drezna – pos owie miejscowego parlamentu z ekstremistycznej prawicowej Narodowo-

Demokratycznej Partii Niemiec zastosowali nawet okre lenie „bombowy holocaust” w odniesieniu do bombardowania

Drezna przez aliantów.

Rewizjoni ci       lubi        przytacza        przyk ady       innych        w       ydarze         w        wiatowej        historii,        by        pokazywa ,        e        brutalno         jest

„normalna”       od        wieków       i       nazi ci       nie       powinni       by        pot piani       za       u ywanie       ostrych        metod   . Cz sto wspominaj  o zbrodniach

komunizmu i argumentuj , e zbrodnie faszyzmu nie by y wyj tkowe, a pod pewnymi wzgl dami wojna Hitlera mog a

by  postrzegana jako obrona „warto ci europejskich” przed komunizmem.

Negowanie Holocaustu przybiera wiele postaci, niemniej cz sto jest raczej ukryte ni  otwarte. Subtelne formy

negowania Holocaustu mog  objawia  si  poprzez metody dyskursywne, takie jak znaki zapytania, u ywanie s ów

„pretendowa ”, „insynuowa ” itp. Obecnie, gdy otwarte negowanie na pewno nie jest wiarygodne, subtelne rodki staj

si  coraz cz stsz  praktyk .

II Kim s  g ówni propagatorzy negowania Holocaustu?

Pierwszymi negacjonistami Holocaust byli sami nazi ci. Obecnie negowanie Holocaustu jest propagowane przez ma ,

ale maj c  mi dzynarodowe powi zania grup  historyków-amatorów i dzia aczy politycznych. Mi dzynarodowy ruch

negowania Holocaustu ma swoich liderów, jak: David Irving w Wielkiej Brytanii, David Duke i Artur Butz w Stanach

Zjednoczonych, Robert Faurisson we Francji, Ernst Zündel w Kanadzie. Ró ni  si  oni w szczegó ach swoich pogl dów

rewizjonistycznych, ale wszyscy podzielaj  wyra ny antysemicki program polityczny oparty na pragnieniu rehabilitacji

faszyzmu i promowaniu walki przeciwko „globalnemu spiskowi ydowskiemu”.

Negowanie Holocaustu jest ci le powi zane z antysemityzmem. Poniewa  nie ma powszechnie przyj tej definicji

antysemityzmu, w a ciwe b dzie przedstawienie definicji, która b dzie pasowa a do naszego rozumienia tego terminu w

kontek cie zjawiska negowania Holocaustu:

Antysemityzm to nienawi  do ydów skierowana przeciwko religii ydowskiej, ydom jako ludziom lub te

obecnie przeciwko pa stwu ydowskiemu. Antysemityzm cz sto oskar a ydów o konspirowanie w celu szkodzenia

nie- ydom i cz sto u ywany jest jako wyt umaczenie, dlaczego co  si  nie uda o. Wyra any jest w mowie, pi mie,

wizualnie oraz w dzia aniach i regularnie stosuje stereotypy.
ród o: Stern, Kenneth. 2006. Antisemitism Today: How It Is the Same, How It Is Different, and How to Fight it: American Jewish Committee
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Wi kszo  znanych negacjonistów Holocaustu ma silne powi zania z ruchami politycznymi o programach

antydemokratycznych. Przyk adem jest David Irving, który zosta  okre lony przez s d brytyjski jako „zaprzeczaj cy

Holocaustowi wspó pracownik skrajnej prawicy szerz cej neonazizm”. Inne przyk ady znanych negacjonistów

Holocaustu powi zanych z organizacjami politycznymi to: Nick Griffin, lider skrajnie prawicowej Brytyjskiej Partii

Narodowej, czy David Duke, by y przywódca Ku-Klux-Klanu. Jest oczywiste, e w tych przypadkach negowanie

Holocaustu jest tylko elementem znacznie szerszego programu politycznego skierowanego przeciwko mniejszo ciom i

przeciw demokracji jako takiej.

Nie wszyscy negacjoni ci Holocaustu s  prawicowymi ekstremistami. Niektórzy z nich, jak francuski filozof Roger

Garaudy, byli powi zani ze skrajn  lewic , ale stopniowo przyswoili punkt widzenia antysemickiej obsesji spiskowej.

Wi kszo  znanych negacjonistów Holocaustu ma silne powi zania z ruchami politycznymi o programach

antydemokratycznych. Przyk adem jest David Irving, który zosta  okre lony przez s d brytyjski jako „zaprzeczaj cy

Holocaustowi wspó pracownik skrajnej prawicy szerz cej neonazizm”. Inne przyk ady znanych negacjonistów

Holocaustu powi zanych z organizacjami politycznymi to: Nick Griffin, lider skrajnie prawicowej Brytyjskiej Partii

Narodowej, czy David Duke, by y przywódca Ku-Klux-Klanu. Jest oczywiste, e w tych przypadkach negowanie

Holocaustu jest tylko elementem znacznie szerszego programu politycznego skierowanego przeciwko mniejszo ciom i

przeciw demokracji jako takiej.

Nie wszyscy negacjoni ci Holocaustu s  prawicowymi ekstremistami. Niektórzy z nich, jak francuski filozof Roger

Garaudy, byli powi zani ze skrajn  lewic , ale stopniowo przyswoili punkt widzenia antysemickiej obsesji spiskowej.

Negacjoni ci Holocaustu s  generalnie wykluczani i pot piani przez g ówny nurt historyków i

spo eczno  naukowców. Dotyczy to równie  Davida Irvinga, który by  najbardziej

„szanowanym” z rewizjonistów. Przegra  on szeroko opisywan  spraw  s dow  w Londynie a

nast pnie zosta  aresztowany w Austrii za obra anie pami ci ofiar Holocaustu.

Niemniej jednak negowanie Holocaustu niekiedy wywiera wp yw poza pozornie ma ym kr giem zwi zanym z wy ej

wymienionymi osobami. Seria przemówie  i o wiadcze  prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadine ada, który wielokrotnie

podpisywa  si  pod twierdzeniami negacjonistów Holocaustu, to najbardziej znacz cy przyk ad. Ahmadine ad na

przemian kwestionowa  historyczny fakt Holocaustu i nawo ywa  do zniszczenia pa stwa ydowskiego. Mi dzynarodowa

konferencja negacjonistów Holocaustu odby a si  w Teheranie w grudniu 2006 roku. Zobrazowa a oficjalne

zainteresowanie ira skiego rz du zagadnieniem negowania Holocaustu.

Negowanie Holocaustu wyst puje w formie „naukowej”, aby by o traktowane powa nie. Przede wszystkim negacjoni ci

Holocaust próbuj  przedstawi  fakt Holocaustu jako sporny i dyskusyjny. Nast pnie usi uj  przybiera  poz

szanowanych konserwatywnych historyków i próbuj  pokaza , e maj  akademickie kwalifikacje i wiedz  naukow  (robi

to na przyk ad Institute for Historical Review). Dla negacjonistów Holocaustu najwa niejszym celem jest bycie

postrzeganymi jako wiarygodni i rozs dni historycy.

Teksty wielu negacjonistów Holocaustu cz sto zawieraj  du  liczb  przypisów i s ownictwa naukowego, aby wydawa y

si  godne szacunku. W ten sposób negacjoni ci próbuj  rozpoczyna  dyskusje akademickie. Tytu y

naukowe u ywane s  przez negacjonistów Holocaustu tam, gdzie to tylko mo liwe. Nawet je li nie dotycz  dziedziny

historii (na przyk ad jeden z g ównych negacjonistów Arthur Butz jest profesorem in ynierii elektrycznej, a Robert

Faurisson jest emerytowanym profesorem literatury). Najwi ksz  pseudoakademick  instytucj  neguj c  Holocaust jest

Instytut Rewizji Historycznej (Institute for Historical Review) w Stanach Zjednoczonych. Szczególn  wag  przyk ada do

quasi-naukowych form swoich publikacji i konferencji. Prywatny ukrai ski uniwersytet Mi dzyregionalna Akademia

Zarz dzania Zasobami Ludzkimi (MAUP) jest kolejnym przyk adem quasi-naukowej instytucji, która promowa a

negowanie Holocaustu.

III Umi dzynarodowienie negacji Holocaustu - przyk ad Europy
rodkowej i Wschodniej

Od lat 1990. negowanie Holocaustu ma miejsce równie  w Europie rodkowej i Wschodniej. W niektórych

wschodnioeuropejskich krajach pad o na wyra nie podatny grunt. Podczas gdy na Zachodzie negacjoni ci Holocaustu s

uwa ani za postacie marginalne, w Europie Wschodniej maj  oni czasem dost p do g ównego nurtu ycia publicznego.

Spo ecze stwa wschodnioeuropejskie walcz  o pogodzenie si  ze swoj  przesz o ci  i znalezienie nowych rodków

wyrazu narodowej pami ci zbiorowej. Stanowisko rewizjonistyczne pomaga im radzi  sobie z poczuciem winy za ich
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w asn  rol  podczas Holocaustu. Jak w filmie „Nasty Girl” kultura negacji mo e by  dominuj ca, zw aszcza w

mniejszych, lokalnych spo eczno ciach. Tym, którzy chc  odkrywa  niewygodne fakty, nadaje si  etykietk

„stwarzaj cych problemy”.

Deborah Lipstadt opisuje wzrost negacji Holocaustu w postkomunistycznej Europie Wschodniej jako nieuniknione

zjawisko spowodowane mieszanin  skrajnego nacjonalizmu oraz tradycyjnego antysemickiego populizmu. Pisze: „Jest

prawdopodobne, e skoro Europa Wschodnia jest stale dr czona przez nacjonalistyczne i wewn trzne konflikty, etniczne i

polityczne grupy, które wspó dzia a y w unicestwieniu ydów, cofn  si  do... strategii minimalizacji” (Lipstadt D.,

1993. Denying the Holocaust. The Growing Assault on Truth and Memory: The Vidal Sassoon International Center for

the Study of Antisemitism). W Europie Wschodniej rewizjonistyczne podej cie do Holocaustu wydaje si  by  w relacji

ze specyficznie poj t  ide  narodu, gdzie naród zdaje si  znacznie bli szy etnicznemu ni  obywatelskiemu idea owi.

Poprzez usuwanie Holocaustu z pami ci zbiorowej domoro li rewizjoni ci chc  pisa  histori  od nowa. Wyra ne jest to

na przyk adzie dwóch s siaduj cych ze sob  krajów Europy Wschodniej – Rumunii i Mo dawii, gdzie kultura negacji

Holocaustu zajmuje poczesne miejsce w akademickim dyskursie historycznym i w ród pewnej cz ci socjopolitycznych

elit. W pewnym zakresie zjawisko negowania Holocaustu zast puje by y komunistyczny i sowiecki paradygmat historii

narodowej. Brak wiedzy na temat Holocaustu w ród szerszej publiczno ci u atwia zadanie rewizjonistom.

Izraelski uczony Michael Shafir definiuje trzy formy negacji Holocaustu w Europie Wschodniej: negacj  otwart ,

odwracaj c  i selektywn . Otwarte zaprzeczanie istnieniu Holocaustu jest w Europie Wschodniej rzadkie, ale nie bez

znaczenia. Wspierane jest przez skrajny nacjonalizm i antysemityzm, a wyra ane jest g ównie przez polityków.

Zazwyczaj otwarcie neguj cy maj  cis e powi zania z zachodnim ruchem negacjonistycznym i jego literatur .

Wi kszo  literatury neguj cej Holocaust w Europie Wschodniej i jej argumenty s  w rzeczywisto ci importowane z

Europy Zachodniej lub Ameryki Pó nocnej. Negacja Holocaustu jest „importowana”, tzn. raczej jest skopiowana z

mi dzynarodowych dyskursywnych strategii neguj cych, ni  wyst puje jako oryginalne zjawisko z w asnego ogródka.

Na przyk ad g ówni protagoni ci negowania Holocaustu w Rumunii Ion Coja i Radu Theodoru s  popierani przez

francuskiego negacjonist  Roberta Faurissona. By y lider S owackiej Partii Jedno ci Narodowej Stanislav Panis w

wywiadzie dla norweskiej telewizji w 1992 roku powiedzia , e dla nazistów by aby „technicznie niemo liwa”

eksterminacja sze ciu milionów ydów w obozach. Przywódca Wielkiej Partii Rumunii Tudor Vadim w 1994 roku

powiedzia , e zosta  poinformowany, i  „angielscy i ameryka scy naukowcy spieraj  si  o sam Holocaust, dostarczaj c

dokumentacji i logicznych argumentów, e Niemcy nie mogli zagazowa  sze ciu milionów ydów, poniewa  jest to

technicznie i fizycznie niemo liwe”. Jest to dok adnie powtórzona my l francuskiego antysemity Roberta Faurissona.
ród o: Shafir, M. 2002. Between Denial and “Comparative Trivialization”. Holocaust Negationism in Post-Communist

 East Central Europe: Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism

Podczas gdy otwarta negacja odrzuca zaistnienie Holocaustu, zjawisko negacji odwracaj cej skupione jest na

historycznych wrogach i mniejszo ciach narodowych. Negacjoni ci u ywaj  takich strategii, jak: oskar anie innych lub

przenoszenie oskar e  na innych (np. wy cznie niemiecka odpowiedzialno  za Holocaust i eksterminacj  ydów),

obrona siebie i pozytywna autoprezentacja, trywializacja i umniejszanie wagi oraz usprawiedliwianie. Negacja

odwracaj ca jest obecna na przyk ad na W grzech w formie „przekszta cania” kraju sprzymierzonego z nazistami w ofiar

Niemców.

Bardzo cz sto negacjoni ci Holocaust przerzucaj  win  na samych ydów. Na przyk ad Paul Goma, mieszkaj cy we

Francji historyk o besarabskim pochodzeniu, wyda  ksi k  pt. „Czerwony tydzie : 28 czerwca - 3 lipca 1940, lub ydzi

a Besarabia”, która zniekszta ca Holocaust przez manipulowanie histori  rz dów sowieckich w Besarabii w latach 1940-

41. Historyk twierdzi, e masakry ydów by y „jedynie” reakcj  na ydowskie wsparcie re imu sowieckiego i

antynazistowskich partyzantów w czasie wojny. Usi uje równie  dowodzi , e sami ydzi s  winni swej eksterminacji

na terenie rumu skich protektoratów w Besarabii (obecnie Mo dawia), Bukowinie, Transnistrii i po udniowej Ukrainie.

ydzi - pi ta kolumna - mieli by  w rzeczywisto ci pod ym i wyrachowanym ludem: bandytów, z odziei i

kryminalistów oraz agentów sowieckich, którzy donosili na rumu skich patriotów i bezcze cili ko cio y. Autor pot pia

ydów, nadaj c im etykietki „komunistów”, „szpiegów”, „partyzantów” itp.
ród o: “Moldova” Annual Report 2003/2004, Stephen Roth Inst. for the Study of Contemporary Antisemitism & Racism

Trzeci  form  negowania Holocaustu rozprzestrzenion  w Europie Wschodniej jest negacja selektywna. Nie zaprzecza, e

Holocaust mia  miejsce, ale wy cza jakiekolwiek uczestniczenie w nim przedstawicieli swojego narodu.

Charakterystycznym przyk adem jest tu usprawiedliwianie zbrodni rumu skiego dyktatora Antonescu i jego armii w

czasie II wojny wiatowej. Na przyk ad Gheorge Buzatu, nacjonalistyczny rumu ski naukowiec, twierdzi, e w czasie II

wojny wiatowej „nie by o w Rumunii adnego Holocaustu”, z wyj tkiem okupowanej przez W grów Transylwanii.
ród o: Shafir, M. 2002. Between Denial and “Comparative Trivialization”
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Maj c do czynienia z faktami na temat zabójstw, rumu scy rewizjoni ci uciekaj  si  do wypaczania faktów i danych

liczbowych. Na przyk ad wykorzystuj  to, e zabijanie odbywa o si  na miejscu, ofiary nie by y zazwyczaj

transportowane do obozów zag ady, zabójstwa by y w du ej mierze „spontaniczne”, a zatem nie ma archiwalnej

dokumentacji, któr  mo na by porówna  ze szczegó ow  archiwizacj  ludobójstwa niemieckich nazistów. Niemniej

jednak, jak pisze Elie Wiesel: „Cho  nie by o adnych komór gazowych w Naddniestrzu, by o tam wszystko inne: nie

oszcz dzono ani jednej gminy, wszystkie zosta y zdziesi tkowane”. Wed ug Wiesela, urodzonego w Rumunii yda, by y

to „zbrodnie, które w pewnym sensie by y »bardziej okrutne«, bardziej dzikie przez to, e by y mniej strukturalizowane

w swej brutalno ci ni  te dokonane przez Niemców”.
Cytowane: Ioanid, Radu. 2000. Holocaust in Romania. Destruction of Jews & Gypsies Under Antonescu Regime, 1940-1944

IV Prawne i naukowe reakcje na negowanie Holocaustu

W wielu krajach Europy negowanie Holocaustu jest prawnie zabronione i w rzeczywisto ci atwo je pi tnowa . Wiele

krajów ma te  precyzyjne prawodawstwo przeciwko szerzeniu nienawi ci etnicznej i rasowej. Mi dzynarodowe

organizacje europejskie przyj y rozporz dzenia i podpisa y umowy upami tniaj ce Holocaust i pot piaj ce jego

negowanie. Obejmuje to deklaracj  Stockholm International Forum on the Holocaust; deklaracje Parlamentu

Europejskiego dotycz ce pami ci Holocaustu, antysemityzmu i rasizmu; ró nego rodzaju deklaracje OBWE (np.

uchwa a Permanent Council z 2004 roku, deklaracja z Berlina z 2004 roku, deklaracja z Cordoby z 2004 roku,

deklaracja OSCE Parliamentary Assembly z Brukseli z 2006 roku, deklaracja z Bukaresztu z 2007 roku).

Wiele krajów, zw aszcza w Europie Zachodniej, przyj o ró ne podej cie do negowania Holocaustu, w tym

monitorowanie dyskursów negacji Holocaustu przez organizacje naukowe i pozarz dowe, rodki restrykcyjne takie jak

grzywny, kary wi zienia, a nawet deportacje. Poni ej kilka przyk adów rodków podj tych przeciwko negacjonsitom

Holocaustu, które zako czy y si  sukcesem.

Proces Zündel

Ernst Zündel - mieszkaj cy w Kanadzie Niemiec z pochodzenia - jest znany jako w a ciciel domu wydawniczego

Samizdat Publications, który cieszy si  z  s aw  z powodu wydawania i rozpowszechniania materia ów neguj cych

Holocaust. Jest równie  autorem ksi ki pt. „The Hitler we loved and why”. Zündel propaguje pogl d, e wiat jest

kontrolowany przez mi dzynarodowy „spisek syjonistyczny”, który niszczy bia  ras . Zündel ma równie  stron

internetow , która upowszechnia jego antysemickie pogl dy. W styczniu 2002 roku kanadyjski trybuna  praw

cz owieka odkry , e jego strona szerz ca nienawi  narusza kanadyjsk  ustaw  o prawach cz owieka. S d nakaza

Zündelowi, by ten zaprzesta  publikowania tre ci szerz cych nienawi . W lutym 2003 roku zosta  aresztowany w

Stanach Zjednoczonych i deportowany do Kanady. W Kanadzie, zanim zosta  deportowany do Niemiec, pozostawa  w

wi zieniu do marca 2005 roku. W lutym 2007 roku w Niemczech Zündelowi przedstawiono 14 zarzutów oskar enia

na mocy niemieckich przepisów Volksverhetzung, które zakazuj  pod egania do nienawi ci przeciwko

mniejszo ciom narodowym, i zosta  skazany na pi  lat wi zienia.
ród o: Jones, Adam. 2006. Genocide. A Comprehensive Introduction: Routledge

Proces Irvinga

W 1998 roku najbardziej znany z negacjonistów Holocaustu David Irving pozwa  ameryka sk  uczon  Deborah

Lipstadt i wydawnictwo Penguin, twierdz c, e znies awili go w jej ksi ce „Denying the Holocaust”. Wykorzysta

liberalne prawo cywilne Wielkiej Brytanii, by z o y  wniosek o znies awienie. W swej ksi ce Lipstadt oskar y a

Irvinga o wprowadzanie w b d, je li chodzi o dowody, oraz nazwa a go mi dzy innymi „jednym z najbardziej

niebezpiecznych rzeczników negacji Holocaustu”. Wskaza a równie  na jego powi zania z osobami i organizacjami.

Celem Davida Irvinga by o uciszenie krytyki i szerokie rozpowszechnienie swych pogl dów dzi ki sprawie s dowej.

Negacjoni ci Holocaust odwo uj  si  do wolno ci s owa w przypadku odmowy przedstawiania ich pogl dów i

dyskutowania o nich. W wyniku dzia ania Lipstadt i innych historyków pozew Irvinga zosta  oddalony. W

listopadzie 2005 roku David Irving zosta  aresztowany, gdy jecha  do Austrii da  wyk ad dla skrajnie prawicowej

grupy studentów. Zosta  oskar ony o zaprzeczanie istnieniu komór gazowych w Auschwitz w swym przemówieniu i

wywiadzie w Austrii w 1989 roku. Sp dzi  rok w wi zieniu, zanim wyszed  na wolno  po wcze niejszym

zwolnieniu.
 ród o: Jones, Adam. 2006. Genocide. A Comprehensive Introduction: Routledge
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Sprawa Roberta Faurissona
Robert Faurisson, Francuz neguj cy Holocaust, zosta  zawieszony w obowi zkach nauczyciela akademickiego i

stan  przed s dem za zaprzeczanie istnieniu nazistowskich komór gazowych. W lipcu 1981 roku paryski s d

apelacyjny og osi , e jego s owa „wzbudzaj  w jego bardzo szerokiej publiczno ci uczucia pogardy, nienawi ci i

przemocy w stosunku do ydów we Francji”.
 ród o: Jones, Adam. 2006. Genocide. A Comprehensive Introduction: Routledge

Nie ma tak wielu podobnych przyk adów z Europy Wschodniej i rodkowej, ale nadal nie wszyscy negacjoni ci

Holocaust pozostaj  bezkarni. I tak na przyk ad w 1999 roku Dariusz Ratajczak, popularny wyk adowca Uniwersytetu

Opolskiego, zosta  zawieszony w nast pstwie protestów dotycz cych jego ksi ki „Niebezpieczne tematy”. W swej

ksi ce Ratajczak twierdzi , e z powodów technicznych niemo liwe by o zabijanie ludzi przez nazistów cyklonem B i e

nazi ci nie mieli planów eksterminacji ydów. Pó niej Ratajczak zosta  skazany przez s d.
ród o: “Poland” Annual Report 1998/99, Stephen Roth Institute for Study of Contemporary Antisemitism & Racism

Na W grzech post powania s dowe zosta y wszcz te przeciwko otwarcie neguj cym Holocaust Albertowi Szabó i

Istvanowi Gorkosowi, którzy twierdzili, e Holocaust by  mistyfikacj . Obydwaj powi zani byli z ameryka skimi i

austriackimi ruchami neonazistowskimi.  ród o: Shafir, M. 2002. Between Denial and “Comparative Trivialization”

Co wa ne, negowanie Holocaustu mo e by  pot piane nie tylko rodkami prawnymi, ale te  na ró ne inne sposoby. Jak

pisze Ken Stern, „przepisy nie wystarcz , by walczy  z negacj  Holocaustu, która nie jest jedynie kwesti  prawn , lecz

raczej kulturow , polityczn  i historyczn . Efektywna strategia wymaga podej cia wielop aszczyznowego”

 (Stern, Kenneth. 1999. Holocaust Denial: American Jewish Committee)

Na przyk ad w 2000 roku polskie wydanie przez firm  nale c  do pa stwa biografii Hermanna Göringa autorstwa

Davida Irvinga zosta o powstrzymane dzi ki wspólnym wysi kom antyfaszystów ze Stowarzyszenia Nigdy Wi cej i

mediów.  ród o: Never Again Association (PL)

W maju 2007 roku David Irving odwiedzi  Mi dzynarodowe Targi Ksi ki w Warszawie. Celem wizyty by a promocja

jego ksi ek, które kwestionuj  wa ne fakty dotycz ce Holocaustu, takie jak istnienie komór gazowych w obozie

zag ady w Auschwitz. W wyniku kampanii w mediach zainicjowanej przez Stowarzyszenie Nigdy Wi cej Irving zosta

natychmiast usuni ty z Targów Ksi ki przez organizatorów.  ród o: Never Again Association (PL)

W Mo dawii grupa by ych wi niów getta: publicysta i krytyk muzyczny Efim Tcaci, naukowiec Efim Levit i poeta

Anatol Gujel, za o y a Antyfaszystowskie Przymierze Demokratyczne, którego g ównym celem by a walka z

antysemityzmem i negowaniem Holocaustu na poziomach spo ecznym i naukowym. Opublikowali magazyn kwartalny

„Nie zapomnimy”. Organizacje w innych krajach - takie jak Stowarzyszenie Nigdy Wi cej w Polsce, Ludzie przeciwko

Rasizmowi na S owacji czy te  Ruch przeciwko Nietolerancji w Hiszpanii - walcz  z antysemityzmem i negacj

Holocaustu poprzez publikowanie magazynów, monitorowanie szerzenia nienawi ci w mediach i internecie.

Wiele krajów Europy Wschodniej wykona o wa ne gesty w celu oficjalnego uznania faktów

dotycz cych Holocaustu w ostatnich latach. Wiele osób publicznych i naukowców - na przyk ad

ocala y z Holocaustu i przywódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman w Polsce czy

urodzony w Rumunii zdobywca Nagrody Nobla, ocala y z Holocaustu Elie Wiesel - wypowiada

si  otwarcie przeciwko negowaniu Holocaustu.

W wielu krajach na poziomie rz dowym i pozarz dowym zainicjowane zosta y programy wspieraj ce walk  przeciwko

negacji Holocaustu.

Na przyk ad Muzeum Anne Frank w Holandii we wspó pracy ze swoimi organizacjami partnerskimi z Ukrainy

wprowadza do szkó  projekt nauczania o Holocau cie. W ramach tego projektu zosta a zorganizowana specjalna wystawa

dla m odych ludzi „Ukraina i Holocaust”.  Wi cej informacji: www.annefrank.org

Mi dzynarodowa Szko a Studiów Holocaustu w Yad Vashem opracowa a zaj cia szkolne dla m odszych i starszych

uczniów gimnazjum w celu promowania wiadomo ci Holocaustu, a tak e rozwijania wiadomo ci niebezpiecznego

wzrostu antysemityzmu w Europie. Program przygotowany zosta  w kilku j zykach i jest dost pny na stronie Yad

Vashem: www1.yadvashem.org/education/antisemitism.html

Niemniej istnieje potrzeba ograniczenia pami ci selektywnej i wzrostu wiadomo ci zarówno w ród politycznych elit,

jak i na poziomie nauczania historii oraz mediów, eby przywraca  pami  zbiorow  i trudn  prawd  na temat

Holocaustu. Nowe „projekty pami ci” s  konieczne do podtrzymywania spo ecznej i moralnej wiadomo ci historii

Holocaustu.
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V Wa ne kontakty i przydatne linki

American Jewish Committee

165 East 56th Street, New York, NY 10022, USA

phone: +310-2828080   ext. 307

mailings@ajc.org, www.ajc.org

Searchlight

PO Box 1576, Ilford IG5 ONG, Great Britain

phone +44-20-76818660, fax +44-20-76818650

editors@searchlightmagazine.com,

www.searchlightmagazine.com

The Vidal Sassoon International Center for

the Study of Antisemitism

Hebrew University of Jerusalem

Mount Scopus, 91905 Jerusalem, Israel

phone +972-2-5882494, fax +972-2-5881002

saragr@savion.huji.ac.il,

http://sicsa.huji.ac.il/

Anti-Defamation League

PO Box 96226, Washington, DC 20090-6226, USA

adlmedia@adl.org, www.adl.org

Auschwitz-Birkenau State Museum in

Oswiecim

ul. Wi niów O wi cimia 20,

32-603 O wi cim, Poland

phone +48-33-8448003, fax +48-33-8431934

muzeum@auschwitz.org.pl

www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl

Stephen Roth Institute for the Study of

Contemporary Antisemitism and Racism

Gilman Building, Room 360, Tel Aviv University

POB 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel

phone 972-3-6408779, fax: 972-3-6408383

anti@post.tau.ac.il, www.tau.ac.il

Zajrzyj na: www.unitedagainstracism.org/pages/aboutab.htm by korzysta  z bazy zawieraj cej wyszukiwark

ponad 4000 adresów europejskich organizacji i magazynów dzia aj cych przeciwko rasizmowi, faszyzmowi,

nacjonalizmowi oraz wspieraj cych imigrantów i uchod ców.

VI Inicjatywa “Zjednoczeni Przeciwko Prawicowemu Ekstremizmowi”

Niniejsza broszura powsta a w ramach projektu: „Spo ecze stwo obywatelskie przeciwko prawicowemu

ekstremizmowi - Tworzenie nowych d ugookresowych strategii dla NGO”

• ARI Immigrant Association Rieti, Italy - www.ariweb.it

• DUHA - Rainbow Association, Czech Republic - www.duha.cz

• Kulturbüro Sachsen, Germany - www.kulturbuero-sachsen.de

• Movement Against Intolerance, Spain - www.movimientocontralaintolerancia.com

• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro

• Never Again Association, Poland - www.nigdywiecej.org

• Norwegian People's Aid, Norway - www.antirasisme.no

• People Against Racism, Slovakia - www.rasizmus.sk

• University of Venice, Master on Immigration Programme, Italy - www.unive.it/masterim

G ówne informacje na temat projektu „Spo ecze stwo obywatelskie przeciwko prawicowemu

ekstremizmowi”

Projekt ten powsta  na bazie wieloletniego do wiadczenia sieci UNITED w prowadzeniu kampanii

antydyskryminacyjnych oraz g bokiej analizy obecnych trendów w europejskim spo ecze stwie obywatelskim

aktywnym w walce przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, rasizmowi i dyskryminacji.

Do wiadczenie pokazuje, e mimo ilo ciowej i jako ciowej pracy wykonanej przez wiele organizacji aktywnych na tym

polu wiele NGO ma niewielk  wiedz  na temat demokratycznych instytucji i procesów. Niemniej jednak istniej

efektywne sposoby radzenia sobie z dyskryminacj  na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez strategie innowacyjne

nieformalnego nauczania. S  równie  sposoby na to, by najlepszym poczynaniom nada  wymiar europejski.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla antyrasistowskiej edukacji doros ych i sprawienie, eby by a wysokiej

jako ci i atwo dost pna w ca ej Europie. Cele to: tworzenie sposobów wzmocnienia lokalnych grup i NGO aktywnych

w dziedzinie edukacji antyrasistowskiej, szkolenie ich jako pomocników nauczania w edukacji antyrasistowskiej.

Bezpo redni  grup  docelow  projektu s  aktywi ci NGO. Ostatecznie projekt ma wykroczy  poza swoj  grup  docelow

NGO i obj  g ównie pokrzywdzone grupy spo ecze stwa, które maj  mniejsze ni  inni szanse na dost p do edukacji w

inny sposób. G ówne pola przewidzianych dzia a  obejmuj : identyfikacj , selekcj  i szerzenie najlepszych praktyk w

dziedzinie antyrasistowskiej, konferencje, warsztaty i kampanie, które docelowo przynios  nast puj ce efekty:

publikacje, podr czniki, ulotki informacyjne, strony internetowe i inne materia y.
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Czym jest UNITED?

UNITED na rzecz dzia a  mi dzykulturowych jest europejsk  sieci  przeciwko nacjonalizmowi, faszyzmowi, rasizmowi,

wspieraj c  migrantów i uchod ców. Po czone w ramach UNITED jest ponad 560 organizacji o ró norodnym

pochodzeniu, ze wszystkich krajów europejskich - pracuj  one razem na bazie wolontariatu. Ich wspólne dzia ania s

oparte na wzajemnym szacunku. UNITED jest i pozostanie niezale ne od wszelkich partii politycznych, organizacji i

pa stw, natomiast poszukuje aktywnej wspó pracy z innymi antyrasistowskimi inicjatywami w Europie. Poprzez sie

UNITED organizacje spotykaj  si  ze sob , pracuj  nad wspólnymi dzia aniami i dziel  si  informacjami. Na

konferencjach UNITED planuje si  i omawia dzia ania i kampanie na skal  ogólnoeuropejsk . Organizacje o podobnym

profilu odnajduj  si  nawzajem na takich konferencjach i pracuj  razem nad specyficznymi projektami czy tematami.

Informacje pozyskiwane s  od ponad 2000 organizacji, a mailingi docieraj  do ponad 2200 grup w Europie. Je li chcesz

si  zaanga owa , przedyskutuj idee i cele sieci UNITED w obr bie swojej organizacji. Poinformuj nas o tym, e twoja

organizacja chce si  przy czy  lub otrzyma  informacje, i dodaj nas do listy mailingowej!

Czym jest Stowarzyszenie "NIGDY WI CEJ"?

Stowarzyszenie "NIGDY WI CEJ" powsta o latem 1996 r. Nasz  aktywno  prowokuje

polityka oboj tno ci wobec narastaj cej fali nienawi ci do innych narodów, odradzaj cej stare

konflikty i szerz cej szowinizm, stosowana przez w adze pa stwa polskiego oraz brak

jednoznacznego sprzeciwu spo ecznego wobec tej sytuacji. Zmieniamy ten stan poprzez budow

spo ecznej grupy nacisku w celu eliminacji wszelkich zbrodniczych ideologii.

Realizacji naszych celów s u : dzia alno  wydawnicza, wspó praca ze rodkami masowego

przekazu, dzia alno  edukacyjna i o wiatowa, mobilizowanie na ich rzecz wszelkich osób

i rodowisk aktywnych na arenie spo ecznej, kulturalnej i politycznej.

Wydajemy kwartalnik "NIGDY WI CEJ", najpowa niejsze w Polsce pismo zajmuj ce si

w ciekawy i w pe ni profesjonalny sposób tematyk  neofaszyzmu i przeciwstawiania si  mu,

jest ono wysoko cenione i yczliwie odbierane przez bardzo ró nych czytelników.

Autorka: Natalia Sineaeva-Pankowska,

Stowarzyszenie Nigdy Wi cej (Polska), Helsi skie Zgromadzenie Obywateli (Mo dawia)

Stowarzyszenie "NIGDY WI CEJ"

PO Box 6, 03-700 Warszawa 4 (prosimy za czy  kopert  i znaczek)

tel. 0601 360 835

e-mail:    redakcja@nigdywiecej.org     ,      www.nigdywiecej.org     

konto: Stowarzyszenie "NIGDY WI CEJ"

PKO BP I Oddzia  Centrum, Warszawa

25 1020 1013 0000 0902 0129 5898

UNITED for Intercultural Action

European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees

Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands

phone +31-20-6834778, fax +31-20-6834582

info@unitedgainstracism.org, www.unitedagainstracism.org
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Informacje zawarte w niniejszym tek cie niekoniecznie
odzwierciedlaj_ stanowisko lub opinie naszych
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mo liwa by a dzi ki wsparciu programu Gruntvig Unii
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