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Introducere
MCA Romania – Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea
AntiSemitismului in Romania este o asociatie non-guvernamentala si
non-profit, inregistrata, in Romania, ca persoana juridica, in anul
2002.
Raportul 2004 este cel de al treilea raport anual emis de MCA
Romania. Raportul evalueaza monitorizarea, in cursul anului 2004, a
tendintelor si evolutiilor manifestarilor de antisemitism precum si
probleme legate de comunitatea evreiasca in Romania.
Anul 2004 va ramane in istoria Romaniei ca anul in care Comisia
Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania, prezidata
de Prof. Elie Wiesel, a elaborat Raportul in care se mentioneaza, fara
nici un echivoc, ca: “autoritatile române poarta responabilitatea
principală, atât pentru planificarea cât şi pentru aplicarea
Holocaustului. Aceasta include deportarea şi exterminarea sistematică
a majorităţii evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a unor
evrei din alte zone ale României, în Transnistria; omorârea în masă a
evreilor români şi a celor locali în Transnistria; execuţiile masive ale
evreilor din timpul pogromului de la Iaşi; discriminarea şi degradarea
sistematică aplicată tuturor evreilor români în timpul administraţiei
antonesciene – inclusiv exproprierea bunurilor, concedierea de la
locurile de muncă, evacuarea forţată din zonele rurale şi concentrarea
în capitalele de judeţ şi în lagăre şi utilizarea masivă a bărbaţilor de
origine evreiască drept mână de lucru forţată sub aceeaşi
administraţie. Evreii au fost supuşi degradării pentru simplul motiv că
erau evrei, au pierdut protecţia statului şi au devenit victimele lui. O
parte a populaţiei Roma din România a fost de asemenea, supusa
deportarii si mortii in Transnistria”.
Raportul Comisiei Wiesel a fost remis Presedintiei Romaniei pe data
de 11 noiembrie 2004, devenind astfel un document oficial al Statului
roman.
Mentionam, de asemenea ca pe 12 octombrie, in Alocutiunea rostita
cu prilejul Zilei Holocaustului din Romania, Presedintele Romaniei, dl.
Ion Iliescu, a subliniat:
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“Atunci când am hotărât să instituim “Ziua Holocaustului”, am dorit să
aducem un pios omagiu tuturor celor care au suferit de pe urma
politicilor discriminatorii, antisemite şi rasiste, promovate de statul
român într-un moment tulbure al istoriei noastre naţionale. Acest
capitol întunecat din trecutul nostru recent, când evreii din România
au devenit victime ale tragediei Holocaustului, nu trebuie uitat sau
minimalizat. Omagiindu-i pe cei morţi sau deportaţi, pe cei obligaţi
să-şi părăsească ţara, pe cei deposedaţi de bunurile lor, de drepturile
şi libertăţile garantate de Constituţie şi trataţi ca fiinţe inferioare, ne
facem un examen de conştiinţă şi încercăm să înţelegem cauzele şi
consecinţele abdicării de la valorile şi tradiţiile poporului nostru, de la
obligaţiile pe care ni le-am asumat după Marea Unire din 1918”.
Scena Politica
General
In 2004 Romania a devenit membru NATO si a incheiat capitolele de
negociere cu UE, in vederea aderarii in 2007. Datorita insa in
principal nerealizarilor stanjenitoare in ceea ce priveste combaterea
coruptiei, reforma administratiei si depolitizarea ministerului justitiei,
acordul de aderare prevede o clauza de salvgardare in baza careia
nerealizarea tuturor conditiilor de aderare poate genera o amanare de
un an.
In Romania, evenimentul politic major al anului 2004 au fost alegerile
electorale: locale (iunie), legislative (noiembrie) si cele prezidentiale
(noiembrie-decembrie). PSD, partidul de guvernamant in 2001-2004,
a trecut in opozitie. Candidatul Aliantei DA (PNL-PD) la presedintie a
castigat alegerile, iar guvernul s-a constituit pe baza unei aliante largi
intre Alianta DA, UDMR si PUR.
In luna Octombrie 2003, un sondaj de opinie realizat de Gallup a scos
in evidenta dorinta populatiei de a avea un conducator autoritar. 84%
din participantii la acel studiu au mentionat ca numai un astfel de
conducator ar putea sa puna capat coruptiei si saraciei din Romania.
Daca, in urma acestui studiu, s-a crezut ca partide extremiste precum
PRM si PNG ar avea sanse de a atrage un numar mare de alegatori
obositi de promisiunile partidelor de guvernamant, partidele
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extremiste nu au castigat terenul pe care si l-au dorit. PRM, partid
extremist, a obtinut un scor electoral sub cel din 2000 (-7%). El
ramane si in actuala lgislatura in opozitie. PNG nu a reusit sa treaca
pragul electoral.
Alianta DA si candidatul sau la presedintie, dl. Traian Basescu, au
sustinut in timpul campaniei electorale din toamna anului 2004,
mesaje puternice vizand hotararea lor politica de a combate coruptia
si de a asigura un climat economic, de afaceri coerent, previzibil si
concurential. Ameliorarea climatului moral si social prin diminuarea
coruptiei si transparenta institutiilor statului au fost mesaje electorale
de succes in conditiile in care guvernarea PSD, timp de 4 ani de zile,
nu a avut reactii pertinente la acuzatiile de coruptie si tendintele de
politizare a institutiilor statului.

Scena Politica
Partidul "Romania Mare"

In 2004, PRM care obtinuse un scor electoral deosebit la alegerile din
2000, 20% din voturile cetatenilor, a incercat o strategie de
“schimbare la fata”. In acest scop, Corneliu Vadim Tudor, liderul
partidului, a apelat la serviciile de consultanta electorala din partea
unei institutii specializate din Israel precum si la cooptarea unui
cetatean romano-israelian in partid, care a devenit consilierul sau si
ulterior parlamentar. Marea schimbare de imagine care s-a urmarit a
fost aceea de transformare a liderului si a partidului din exponentii
unui antisemitism si negationism extrem in filosemiti. In acest sens,
nu au lipsit manifestarile de fatada menite sa probeze prosemitismul
PRM si al lui CVTudor. Acesta din urma a semnat o asa zisa Scrisoare
de scuze la adresa evreilor din Romania. Cu complicitatea tacita a
autoritatilor a ridicat, fara autorizatii legale si impotriva vointei
familiei (Rabin), un bust al lui Ytzhak Rabin. In incercarea de a isi
construi o imagine de om politic care recunoaste Holocaustul a facut
o calatorie la Auschwitz in vara lui 2004.
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Cu toate acestea, luand in considerare articole publicate de
negationistul I.Coja sau alti autori in revista “Romania Mare”, aflata
sub controlul lui CV Tudor, precum si mesajele profund nationaliste,
xenofobe si discriminatorii la adresa maghiarilor din Romania
consideram ca extremismul etnic al PRM este departe de a fi fost
abandonat ca ideologie. Dupa mai bine de 15 ani de profesare a
negationismului si antisemitismului este nevoie de mult mai mult
decat o scrisoare si de un consilier israelian de ocazie, ca opinia
publica sa accepte schimbari de fond de felul celor pe care le incearca
CV Tudor. De asemenea, revista “Romania Mare” a proferat pe tot
parcursul anului 2004 grave si riscante acuze discriminatorii, rasiste
si de gen, la adresa unor importanti reprezentanti politici ai SUA (C.
Powell, secretar de stat la Depatamentulde Stat, Michael Guest exambasador al SUA la Bucuresti, alti membri ai ambasadei SUA la
Bucuresti).
Atitudinea sfidatoare si aroganta abordata de Dl Corneliu Vadim
Tudor in acest caz a scos in evidenta nu asa zisa pocainta pe care a
exprimat-o fata de trecutul sau, cat dorinta sa de a impune
acceptarea unei imagini false, care sa ii permita participarea la
alegerile generale dintr-o pozitie mai favorabila si fara impotrivirea
comunitatii internationale. Gestul sau insa a generat exact reactii
contrare celor dorite.
Un rezultat neasteptat generat de indepartarea , chiar si temporara,
de linia tradionala a PRM-ului, a fost aparatia unui nou partid
nationalist pe scena politica.
Cu speranta de a acapara electoratul dezamagit de "schimbarea"
exprimata de dl Corneliu Vadim Tudor, dl George Becali, proprietarul
clubului de fotbal "Steaua", a infiintat Partidul Noua Generatie (PNG),
pe care l-a caracterizat ca partid nationalist si crestin ortodox.
"Jur in fata lui Dumnezeu
ca voi face o Romania ca soarele sfant de pe cer"
In cadrul campaniei electorale din 2004, PNG a afisat un slogan
electoral in care a preluat retorica Miscarii Legionare (fasciste)
interbelice. La cererea inaintata de MCA Roamania, de a nu permite
asemenea mesaje electorale, institutiile abilitate ale statului, inclusiv
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Biroul Electoral Central, au preferat sa emita explicatii puerile care au
ignorat OUG 31/2002 si care au permis Partidului Noua Generatia sa
foloseasca, pe toata durata campaniei electorale, afise cu inscrisuri
legionare.
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Scena Politica
Responsabilitati asumate de oficialitati in 2003
In Iunie 2003, Guvernul Romaniei, intr-un comunicat oficial, a negat
Holocaustul Romanesc.
In Iulie-August 2003, afirmatiile dintr-un interviu acordat de
Presedintele Ion Iliescu ziarului israelian Haaretz, cu privire la
Holocaustul Romanesc si dreptul evreilor asupra proprietatilor
evreiesti au generat o apriga reactie internationala impotriva atitudinii
exprimate.
Ca urmare a presiunii internationale generate de cele doua incidente,
in octombrie 2003, presedintele de atunci al Romaniei, dl. Ion Iliescu,
a decis instituirea Comisiei Internationale de Studiere a Holocaustului
Evreilor din Romania sub presedentia Profesorului Elie Wiesel.
De asemenea, prin Hotarare de Guvern, ziua de 9 0ctombrie a
devenit Ziua Holocaustului din Romania, zi in care institutiile publice
comemoreaza victimele Holocaustului din Romania.
Raportul Comisiei Wiesel are ca o componenta importanta a
Recomandarilor capitolul privind educatia. In acest sens, Raportul
sugereaza o serie de actiuni si activitati care sa stimuleze cursuri
educationale despre Holocaust in invatamantul liceal si universitar,
pregatirea profesorilor, editarea de manuale corespunzatoare,accesul
la arhive si documente pentru a familiariza tineretul cu istoria recenta
a Romaniei etc.
In mod inexplicabil, numai la o luna dupa primirea concluziilor emise
de Comisia prezidata de Profesorul Elie Wiesel, Presedintele Ion
Iliescu a decis sa acorde dlui Corneliu Vadin Tudor aceiasi decoratie,
Steaua Romaniei, pe care a acordat-o Profesorului Elie Wiesel cu doi
ani mai devreme, intr-o perioada in care Romania avea nevoie de
suport international pentru a fi admisa in structurile NATO. Ca
rezultat al acestui gest facut de dl Ion Iliescu, in ultimele zile ale
mandatului prezidential, profesorul Elie Wiesel a returnat decoratia
primita.
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Scena Politica
Legislatia antirasista, antisemita
Ordonanta Guvernamentala de Urgenta 31/2002
Ordonanta de urgenta nr. 31/2002, privind “interzicerea organizaţiilor
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvarşirea unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii” nu a fost nici in 2004 promulgata ca lege de catre
Parlament. In continuare ea se afla la Senat, neexistand un consens
asupra definitiei Holocaustului. Speram ca in 2005, in conditiile in
care Raportul Comisiei Wiesel a folosit o definitie asupra
Holocaustului, aceasta sa fie insusita de catre Parlamentul Romaniei,
iar OUG nr.31/2002 sa isi incheie circuitul legislativ, devenind o lege
permanenta care va fi si aplicata atunci cand este cazul.
Scena Politica
Restituirea proprietatilor evreiesti
Restituirea bunurilor evreiesti a continuat sa fie o misiune aproape
imposibila. Din cele peste 1800 de proprietati revendicate in anul
2004 s-au emis hotarari de restituire pentru 80 de proprietati. Si in
cazurile proprietatilor restituite se inregistreaza situatii absurde care
transforma hotararile de restituire in acte fara valoare operativa.
Un astfel de caz se inregistreaza la Timisoara, unde un inspector al
Ministerului Educatiei nu numai ca a refuzat sa respecte hotararea
judecatoreasca emisa pentru un bun care a apartinut comunitatii
evreiesti, dar a si initiat o actiune in justitie menita sa tergiverseze
punerea in drepturi a proprietarilor de drept.
Un alt caz semnificativ pentru modul in care restituirea bunurilor
evreiesti este tratata de catre oficialitati se inregistreaza la Iasi, unde
in anul 1998 s-a inregistrat o cerere de restituirea unui teren cu
suprafata de 79 hectare. Ignorand cererea si hotararea emisa pentru
acel teren, prefectul de Iasi a hotarat parcelarea lui si distribuirea lui
altora. In mod cinic, o parcela din acel teren a fost data unei membre
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a comunitatii evreiesti careia trebuia sa i se restituie un alt teren intro alta zona din regiune. Membra comunitatii careia i s-a repartizat o
parcela din terenul cerut de comunitate, a primit acea parcela, pe
care a si vandut-o, fara sa aiba la cunostinta cui apartine de drept
acel teren.
Un al treilea caz care reprezinta modul in care functionari din
institutiile publice inteleg sa puna in aplicare hotarari de repunere in
proprietate, atunci cand este vorba de bunuri care au apartinut
comunitatilor evreiesti implica functionari de rang mediu din
Ministerul Muncii care tegiverseaza punerea in drepturi a
proprietarilor unui imobil, care deja au obtinut o hotarare
judecatoreasca asupra bunurilor care le-au fost confiscate.
Astfel de atitudini, atunci cand implica restituirea bunurilor evreiesti,
denota nu numai lipsa de respect fata de angajamentele de a
respecta proprietatea privata ci si tente antisemite care altfel sunt
negate.
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AntiSemitism
Incidente in 2004
Incercarile de a diminua amploarea
Holocaustului
Romanesc
prin
compararea sa cu crimele comise de
regimul comunist au continuat si in
anul 2004. Inca exista tendinta de a
deturna atentia de la Holocaustul
romanesc prin compararea acestuia si
prin referiri la Holocaustul evreilor din
alte tari, in special din Ungaria. De
asemenea, exista voci care sustin
asimilarea simplista dintre Holocaust
si Gulag, dorind astfel sa nege
unicitatea celui dintai.
Pe data de 5 februarie, intr-o emisiune a postului local “Unu Tv”
primarul orasului Piatra Neamt, Ion Rotaru, a afirmat ca: "Hitler a
facut multe lucruri bune pentru Germania. El, impreuna cu partidul
nazist, a scos Germania din criza economica in care se adancise. Si ce
daca sunt comparat cu Hitler? Aceasta comparatie ma onoreaza!" Nu
a fost pentru prima oara cind primarul de atunci al municipiului Piatra
Neamt facea asemenea declaratii. Inca din 2001 opinia publica a fost
sesizata de intentiile discriminatorii ale primarului, care vroia sa
construiasca locuinte pentru romi in foste constructii destinate
cresterii pasarilor. Afirmatiile facute in public de un functionar public
nu au generat nici o reactie de nici un fel.
In 2003 si 2004, au fost initiate actiuni civice si juridice pentru
reabilitarea baronului Wass Albert, criminal de razboi condamnat in
contumacie, la Cluj in 1946. El se facuse vinovat de faptul ca: “doua
evreice, surorile Estera si Rozalia Mihaly, si doi tarani romani, Ioan
Cati si Iosif Moldovan, din comuna Sucutard, au fost pusi sa-si sape
groapa si apoi impuscati. Mormantul comun a fost pazit vreme de mai
multe luni, pentru ca rudele sa nu dezgroape mortii si sa ii inhumeze
crestineste” (“Adevarul”, 15 ianuarie 2003).
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Cu toate ca “fostul deputat UDMR de Cluj, Vekov Karoly, a primit un
document al Parchetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie în care se
precizeaza ca nu se mai poate recurge la calea recursului în anulare
pentru redeschiderea cazului lui Wass Albert, el a declarat ca va ataca
aceasta decizie a Parchetului la instantele interne, neexcluzand
posibilitatea de a apela la Curtea Europeana a Drepturilor Omului
(CEDO) de la Strasborug, daca in tara nu i se va da castig de cauza”
(Agentia de stiri Mediafax, 5 februarie 2005).

Si in 2004 manifestari ale antisemitismului traditional si-au gasit loc
in paginile publicatiei "Romania Mare", unde in luna ianuarie,
profesorul Ion Coja a prezentat, intr-un mod cinic si macabru,
evenimentele Pogromului din Bucuresti ( ianuarie 1941), acuzand
evreii de regizarea pogromului care, in opinia lui, ar fi fost o alta farsa
evreiasca. Iata de exemplu, ce scria I.Coja in “Romania Mare” nr.
706/29.01.2004, referindu-se la seria de articole pe care le-a publicat
în aceiasi revista, sub titlul "Legionarii nu au omorît nici un evreu":
“Efectul articolelor publicate în "România Mare" a fost că printre
cititori s-a numărat si un martor, probabil ultimul martor rămas în
viată al celor petrecute la Abator, în ianuarie 1941. Am fost căutat de
vajnicul nonagenar (vîrstă pe care o va împlini la vară) si, de fată cu
2 martori - care i-au mijlocit întîlnirea cu mine - mi-a dat o declaratie
despre ce a văzut dînsul la Abator în ziua de 24 ianuarie 1941. Iată
fragmentul cel mai important din această declaratie dată "în fata
domnilor Neagoe Nicolae - Mateescu, Dogaru Victor - Dorian si Coja
Ion": "În ianuarie 1941 lucram la Baza Aeriană nr.3 Pipera (mai tîrziu
devenită ASAM) ca sef de echipă, maistru principal reglor si montor
de avioane, cu o vechime de 3 (trei) ani. În ziua de 24 ianuarie, după
terminarea rebeliunii din 21-23 ianuarie, am avut o discutie cu un
subaltern, Preda Petre, zis Druscă, mecanic, care în zilele de 21-23
lipsise de la unitate: era legionar si participase la rebeliune. El mi-a
povestit că la Abator se află trupurile unor legionari ucisi în timpul
rebeliunii, trupuri agătate în cinghele… La circa 50 m, am găsit locul,
unde am ajuns singur, neînsotit de sofer. Am văzut în jur de 15
(cincisprezece) cadavre atarnate în cîrlige, si încă alte cadavre
adunate grămadă la perete. Am dat la o parte paltonul de pe unul
dintre cadavrele atarnate si am văzut că, sub palton, avea cămasa
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verde, îmbrăcată peste costum. Alte două cadavre nu aveau cămasa
verde”.
Consideram deosebit de ingrijorator faptul ca nici societatea civila,
nici institutii abilitate ale statului nu au reactionat la publicarea unor
astfel de mesaje care neaga de o maniera explicita Holocaustul
evreilor din Romania, prin falsificarea istoriei. Si in acest caz
autoritatile de la Bucuresti au ignorat OUG 31/200.
In aceste conditii scrisoarea va fi reluata, de data aceasta cu
semnatura autorului, in “Aldine” suplimentul cotidianului “Romania
libera”, vineri 30 ianuarie 2004. “Romania libera” a publicat in
suplimentul “Aldine” mai multe articole care fie minimalizeaza
Holocaustul, fie prezinta de o maniera pozitiva elite politice sau
culturale din extrema dreapta interbelica din Romania.
De exemplu: articolul “Tanara generatie”, cu prilejul implinirii a 100
de ani de la nasterea lui Mircea Vulcanescu, subliniaza meritele
filosofului omitand sa aminteasca faptul ca a fost subsecretar de stat
la Ministerul de Finante in timpul guvernarii Ion Antonescu (“Romania
libera” 20.02.2004), articolul “Razbunare ?” (“Romania libera”
16.04.2004) in care se spune “… din '89 s-a cerut procesul
comunismului si al ticalosilor care l-au servit, intrucat acesti criminali,
prin vocatie, ca si regimul lor, sunt vinovati pentru crime impotriva
umanitatii, care sunt imprescriptibile. Acest Holocaust ne aminteste
de cel nazist si intrebarea care se pune este de ce nu aplicam si noi
legea Talionului (ochi pentru ochi, dinte pentru dinte)? Evreii au
urmarit, cu obstinatie, toti partasii la crime. Noi, romanii, ce facem?”.
In “Marginalii la dosarul Ion Petrovici” (“Romania libera” 03.09.2004),
sunt prezentate suferintele postbelice ale “filosofului Ion Petrovici,
(care) a devenit repede, asemeni multora din generatia sa, unul
dintre proscrisii regimului comunist”, fara sa aminteasca macar ca,
dupa razboi, a fost condamnat pentru ca a fost ministrul Culturii
Nationale si Cultelor in timpul guvernarii lui I.Antonescu, calitate in
care a dat un ordin pentru ca evreilor convertiti la catolicism sa nu le
fie recunoscuta crestinarea.
“Doar Holocaust ?” (“Romania libera” 29.10.2004), este o pledoarie,
prilejuita de comemorarea Zilei Holocaustului in Romania, pentru
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comemorarea asa numitului Holocaust rosu. Autorul recurge la
comparatii minimalizatoare sustinand ca “astfel s-a ajuns sa se sara
dintr-o barca intr-alta si dintr-o extrema in cealalta. Numarul evreilor
ucisi a crescut din nou la 400.000, adaugandu-se iarasi la cifra
victimelor masacrului de la Iasi din iunie 1941 si ai celor din nordul
Moldovei, din Bucovina si Basarabia sau la mortii din Transnistria si
cei deportati in lagarele naziste de catre regimul horthyst, ce
stapanea atunci Ardealul de Nord. Se face abstractie, in acelasi timp,
de regimul antisemit si condamnabil, dar totusi ceva mai bland, din
restul Romaniei, spre deosebire de cel din Ungaria care a livrat lui
Hitler evreii pentru a fi trimisi in camerele de gazare si crematorii. In
sfarsit, in recentul discurs oficial din Romania, se recunoaste si se
comemoreaza Holocaustul, ceea ce constituie un pas inainte, dar se
oculteaza genocidul comunist care i-a urmat. De acea sunt nevoit sa
pun celor care absolutizeaza Holocaustul din Romania, indiferent cine
sunt si unde se afla, o intrebare. Oare, pe langa celebrele figuri
sinistre, provenite din randul majoritarilor romani, n-au existat si
exponenti ai evreimii din Romania care au jucat un rol nefast in
instaurarea "dictaturii rosii" de la noi, la fel de oribila si criminala ca si
Holocaustul?”
In luna Martie, pe posturile de televiziune din Romania, inclusiv pe
MTV Romania s-a difuzat un video clip cu fundal vizual nazist
(zvastici, uniforme naziste, etc). Surprinzatoare a fost reactia nu
numai a reprezentantilor postului de televizune MTV Romania ci si a
reprezentantilor Consiliului National al Audiovizualului, care nu au
inteles protestul emis de MCA Romania pe aceasta tema si
necesitatea de a inceta difuzarea video-clipului. Numai dupa presiuni
repetate exercitate de MCA Romania, fundalul vizual al video-clipului
a fost schimbat, simbolurile naziste fiind eliminate. Si in acest caz,
autoritatile au demonstrat o totala indiferenta fata de prevederile
OUG 31/2002.
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In luna August, pe gardul cimitirului evreiesc din Cluj au fost
desenate zvastici si inscrise sloganuri antisemite.

Dupa 12 octombrie, cand s-a comemorat Ziua Holocaustului din
Romania, postul National Tv a difuzat pe data de 25 octombrie
emisiunea “Holocaust asumarea vinovatiei” in care Ion Coja a
recidivat inca odata, afirmand ca toti evreii romani care au murit au
fost tradatori de patrie si bolsevici.
Pe data de 9 decembrie postul de televiziune OTv a transmis
documentarul “Destinul maresalului Ion Antonescu”, o apologie fara
limite a celui care a fost principalul responsabil de destinul tragic al
evreilor din Romania in perioada celui de al doilea razboi mondial.
In luna decembrie, bustul maresalului I.Antonescu aflat in curtea unei
biserici din Bucuresti, acoperit dupa aparitia OUG 31/2002, a fost
descoperit, iar pe peretele bisericii s-a inscriptionat “Antonescu erou
national” inscriptie care pana la data publicarii acestui raport inca nu
a fost indepartata.
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La aceste ultime trei manifestari, MCA Roamania a reactionat si a
solicitat institutiilor abilitate ale statului sa ia masuri menite a corecta
situatiile create prin incalcarea vadita si grosolana a OUG 31/2002.
Pana in prezent aceste cereri au ramas si fara raspuns si fara nici un
efect.
De asemenea, Parchetul General a fost sesizat, de catre MCA
Roamnia, despre faptul ca, in ciuda OUG nr.31/2002, in orasele Cluj,
Targu Mures si Campulung Muscel continua sa existe strazi
inscriptionate cu numele maresalului Ion Antonescu.
In toamna anului 2004, “Obiectiv legionar”, nr. 10-11/oct.-nov. 2004,
se intituleaza “Un raport criminal!”. Numarul reda, cu comentarii
trivializatoare si negationiste, scrise intre paranteze pe parcursul
textului, Rezumatul Raportului Comisiei Internationale pentru
Studierea Holocaustului in Romania.
Mentionam ca acest Raport a fost insusit de Presedintia Romaniei, de
institutiile statului, la 11 noiembrie 2004. Presedintele Romaniei, Dl.
Ion Iliescu, in cadrul unei ceremonii oficiale a primit Raportul din
partea dl. Elie Wiesel, presedintele Comisiei. Cu acest prilej,
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Presedintele Romaniei a rostit un discurs in care a recunoscut, fara
echivoc, responsabilitatea autoritatii statului roman din perioada
1940-1944 pentru Holocaustul evreilor din Romania si din teritoriile
administrate de aceasta, recunoastere care vine sa confirme concluzia
generala a Raportului Comisiei.
Prin modul in care este redat textul rezumatului Raportului precum si
a elementelor grafice prezente, revista “Obiectiv legionar” defaimeaza
Raportul si incita la ura interetnica. De exemplu: la pagina 67 se
scrie: "oricum s-ar pune problema acest raport este de la inceput
pana la sfarsit un monument de minciuna si perfidie care depaseste
cu mult limitele bunului simt. Toti membrii comisiei se fac vinovati de
insultarea grava si fara baze reale a poporului roman si a valorilor
sale." Pe coperta 1 se afla un fotomontaj care il reprezinta pe Ion
Antonescu fata in fata cu statuia lui Moise, coperta 3 reda un grup de
tineri legionari care arboreaza salutul fascist, iar coperta 4 prezinta
fotografiile a 9 membri ai Comisiei, toti cetateni straini de origine
etnica evreiasca. In conditiile in care Comisia a fost alcatuita din 32
de membri, specialisti in problema Holocaustului, cetateni romani si
straini, evrei si neevrei.
Mentionam ca aceasta revista de propaganda legionara se difuzeaza
prin regii autonome ale statului, Posta Romana si Rodipet.
Pana in prezent toate aceste sesizari au ramas fara nici un efect.
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Dupa 11 noiembrie 2004, data la care a avut loc ceremonia oficiala de
inmanare a Raportului Comisiei Wiesel catre Presedintia Romaniei, pe
o strada aflata in plin centrul capitalei, in apropierea Politiei
Bucuresti, intersectia dintre str. Doamnei si Calea Victoriei, pe zidul
unei cladiri a fost inscriptionat “Moarte tiganilor”.
Nici o institutie publica centrala sau locala nu s-a mobilizat, pentru a
inlatura acest slogan rasist si discriminator la adresa comunitatii
roma, care "impodobeste" peretele unei cladiri din centrul orasului
Bucuresti de luni de zile.
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O situatie deosebit de grava o reprezinta reactia puternic antisemita,
de negare a Holocaustului, a scriitorului Paul Goma. Disident in timpul
lui Ceausescu, Paul Goma, domiciliat in prezent la Paris, unde a fost
obligat sa se autoexileze de catre regimul ceausist, transmite spre
tara, prin internet, mass media sau carti editate in Romania, texte de
un antisemitism feroce.
De exemplu, suplimentul “Aldine” al cotidianului “Romania libera”,
03.12.2004, publica o “Plangere penala” a lui Paul Goma in care citim
un atac virulent impotriva Comisiei Wiesel, a membrilor sai precum si
a Presedintelui Romaniei:
“Recent Iliescu Ion s-a facut grav vinovat fata de poporul roman, fata
de natia romana, declarandu-se de acord cu toti termenii diktatului
unor notorii falsificatori de istorie, insolenti, mincinosi, calomniatori ai
Romaniei si ai romanilor ca R.Ioanid, Shafir, Oisteanu, Braham, Ancel
- in fruntea lor; arhicunoscutul traficant al adevarului: Elie Wiesel
(vezi-i interviul in care, acum, neaga faptul de a fi refuzat sa viziteze,
in 2002, Memorialul de la Sighet!), autonumit "presedinte al
Comisiei".
Ion Iliescu s-a intins in colb,pe burta, la picioarele acestor impostorizapcii, repetand dupa ei ca... Holocaustul a devenit posibil in Romania
ca urmare a «antisemitismului cu radacini adanci in istoria politica si
culturala a tarii».
Sa ma ierte Dumnezeu, dar ce stie Iliescu despre/din Istorie?
Nu stie nimic - dovada: a iscalit Tratatul cu Rusia!
Dar despre Romania - ce stie el, hidrolog cu studii la Moscova? Nimic
- deci in deplina necunostinta de cauza, dupa prezentarea concluziilor
raportului, a declarat ca statul roman isi asuma responsabilitatea
pentru Holocaust: "intre 280.000 si 380.000 de morti".
In continuare: Ion Iliescu a fost de acord cu "Setul de recomandari":
"stabilirea Zilei Nationale de Comemorarea Holocaustului la 9
octombrie" - desi noi, romanii nu avem o zi nationala de comemorare
a victimelor bolsevismului, incepand de la 28 iunie 1940, cand cea
mai mare parte a calailor romanilor in Basarabia si in Bucovina de
Nord
ocupate
de
bolsevici
au
fost
evreii!
Acelasi Iliescu nu a suflat un cuvant despre "recuperarile" fixate in
miliarde de dolari pe care va trebui sa le platim noi evreilor. Or, evreii
nu accepta sa li se vorbeasca de reciprocitatea "recuperarilor" anume: intai sa plateasca ei contravaloarea bunurilor romanesti
jefuite, distruse si de ei - intre 28 iunie 1940 si 22 iunie 1941 in
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Basarabia si in Bucovina de Nord, cu un an bun inainte ca romanii sai persecute, deporteze, ucida; apoi sa dea seama de jaful si de
distrugerile sistematice din timpul retragerii dincolo de Nistru (iunieiulie 1941) cand, ca "agenti distrugatori" ai rusilor au aplicat cu
entuziasm ordinul lui Stalin de a nu lasa "inamicului" roman decat
pamantul parjolit; de a fura tot ce era de furat, iar daca animalele si
oamenii nu puteau fi transportati/transportate, sa fie ucisi/ucise pe
loc, iar scolile, bisericile, muzeele, podurile, tunelele, atelierele,
fabricile, cladirile institutiilor sa fie dinamitate, incendiate; zbiara ca
din gura de sarpe cand li se spune adevarul: dupa 23 august 1944,
evreii au jefuit, prin intermediul sovromurilor, au furat din patrimoniul
national, au instrainat (in Israel, in America) opere de arta, carti
vechi, icoane, manuscrise, titluri, monede, valuta straina, lingouri "operatii" favorizate, acoperite, de faptul ca ei insisi erau inalti
functionari in toate ministerele, daca nu chiar ministri... - in final in al
Comertului Exterior, la Afaceri Externe - si oameni ai rusilor: cica in
folosul Marii Uniuni Sovietice faceau ei tot ce faceau(...)
Il acuz pe Iliescu Ion de tradare de patrie si il chem in fata justitiei”.
La fel ca si in celelalte cazuri aceste mesaje deosebit de negationiste
nu au trezit reactii nici din partea societatii civile, nici a institutiilor
statului.
In ultima zi a lunii decembrie pe usa unui apartament din Bucuresti,
aflat in propietatea unei doamne in varsta, membra a comunitatii
evreiesti, au fost desenate zvastici si slogane naziste. Politia a fost
sesizata asupra acestui incident.
Anti-Semitism
Incidentele anului 2002
Ce s-a intamplat de atunci?
In raportul pe anul 2002, MCA Romania a facut publice 5 acte
antisemite majore. Pana la aceasta data autoritatile din Romania nu
au facut publice rezultatele anchetelor anuntate ca ar fi fost
declansate pentru a descoperi pe cei care au infaptuit acele acte.
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Educatie
Holocaustul Romanesc
Program Educational si Manual
Una din sarcinile asumate de guvernul Romaniei, la inceputul anului
2004, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a fost
pregatirea unui program de studiu al Holocaustului si editarea unui
manual pentru invatamantul liceal, dedicat Istoriei evreilor si
Holocaustului.
Lansarea programului si a manualului nu a fost realizata in 2004, asa
cum s-a promis. Programul aflat inca in curs de elaborare, a
declansat printre istoricii specialisti in istoria recenta a Romaniei,
dezbateri in care au prevalat opiniile care minimalizau Holocaustul din
Romania sau apreciau ca neoportun editarea unui astfel de manual.
Opiniile negationiste sau minimalizatoare, publicate in mod
tendentios, au fost dominante (“Tribuna invatamantului” nr. 756-757,
758-759, 760-761/2004). Au exprimat in paginile acestei reviste
opinii de respingere a manualului academicieni, profesori si
cercetatori in istorie, demnitari ai statului. In mod surprinzator
redactia nu a avut nici o opinie asupra problemei aflate in dezbatere.
Fortat de conditiile necesare a fi indeplinite, pentru ca Romania sa
intre in Task Force si de presiunile exercitate de institutii precum MCA
Romania in colaborare cu Centrul de Cercetare a Istoriei Evreilor din
Romania, coordonate de Dna Tova Ben Nun, Presedinta Fundatiei
"Ronald S Lauder", Ministerul Educatiei a fost nevoit sa tina seama, in
ceea ce priveste programa de invatamant a manualului despre
Holocaust si de opiniile celor care in mod normal ar fi trebuit sa fie
consultati inca de la primele etape ale acestui proiect: supravietuitori
si specialisti cu expertiza in istoria Holocaustului din Romania.
In prezent manualul se afla inca in faza de redactare, dupa care,
pentru a fi utilizat in licee, va trebui sa fie avizat de referentii de
specialitate.
“MCA Romania” in affiliation with
The Centre for Monitoring and Combating the Anti-Semitism in Romania
Direct Fax: +1 630 2144804
RO Fax: +40 21 3121479
www.antisemitism.ro www.holocaust.ro E-mail: office@antisemitism.ro
Law Office "SPA Enache si Enache", Str. Cristian Popisteanu 2-4, Sector 1
Bucharest, 010024, Romania

“Centrul de Monitorizare si Combatere a
Antisemitismului in Romania”
Anti-Semitism in Romania – 2004 Report - Page 22 of 30

Asociatia Evreilor din Romania, Victime ale Holocaustului (AERVH) a
obtinut inca din anul 2003, de la organizatia "Claims Conference"
sprijin financiar pentru derularea unui "proiect de sprijinire a
invatamantului despre Holocaust in sistemul scolar preuniversitar din
Romania". Director al acestui proiect a fost desemnat dl. Oliver
Lustig, supravietuitor al lagarului de la Auschwitz. "Claims
Conference" a alocat pentru acest proiect un buget de 40.000 USD.
Conditia pentru finantare este ca Proiectul sa obtina un sprijin
financiar echivalent din partea institutiilor interesate ale statului.
Pentru a indeplini aceasta conditie, AERHV a semnat cu Ministerul
Educatiei si Cercetarii un protocol potrivit careia toate cheltuielile
necesare "realizarii actiunilor initiate si achizitionarii materialelor
stabilite de comun accord vor fi suportate de cele doua institutii,
AERHV ( prin Claims Conference ) si Ministerul Educatiei, in proportie
de 50% si 50%”.
In cele 18 de luni care au trecut de la semnarea protocolului mai sus
mentionat, de la Claims Conference s-a putut solicita numai suma de
1800 USD, deoarece Ministerul Educatiei amana alocarea sumelor
necesare realizarii acestui proiect.
In prezent, in tipografie asteapta editarea doua carti care trebuiau sa
apara de "Ziua Holocaustului" 2004. Aceste carti nu au fost inca
tiparite din cauza faptului ca Ministerul Educatie nu a alocat cei 50%
din costurile de tiparire, pe care si i-a asumat comform protocololui
semnat cu AERHV.
Educatie
Extremism pe internet – si in Romania
Si in Romania, internetul devine un mediu larg folosit, in special de
tanara generatie. Internetul este un mediu care permite accesul unui
numar crescand de utilizatori cu riscuri minime din partea celor care
doresc sa isi ascunda adevaratele indentitati si intentii. In acest
context numarul de site-uri cu continut care contravine Ordonantei
31/2002, este in crestere. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt:
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www.nouadreapta.org
www.miscarea.com
http://sarmisegetuza.faithweb.com/
Aceste site-uri contin link-uri (conectii) catre alte site-uri al miscarilor
extremiste, neo-naziste, din Romania si din alte tari.
Atragem atentia autoritatilor din Romania, in mod special, asupra
urmatoarului site:
http://www.bhromania.tk/ (http://romania.bloodandhonour.net/)
care incita in mod direct la ura si violenta fizica fata de evrei.
Pentru a nu fi indentificati, sponsorii acestor site-uri schimba
serverele (computerele) pe care aceste site-uri sunt gazduite.
Depistarea rapida si blocarea site-urilor cu continut nociv pentru orice
societate democratica, necesita nu numai echipamente avansate din
punct de vedere tehnologic dar si vointa autoritatilor de a combate
acest fenomen, care nu are frontiere.
Consideram ca autoritatile au datoria si responsabilitatea de a lua
toate masurile legislative si tehnice care sa permita atat prevenirea
infiintarii unor astfel de site-uri adresate publicului in Romania, cat si
depistarea si desfiintarea celor care deja, folosindu-se de vidul
legislativ/tehnic, emit doctrine nocive principiilor si valorilor
democratiei asa cum sunt ele consfiintite in Constitutie.
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Fotografii din site-ul
www.nouadreapta.org

Comemorarea a 105 ani
de la nasterea lui

Zelea Codreanu
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Arhivele Nationale ale Romaniei
Accesul la documentele familiilor de evrei romani
In decursul anului 2003 si 2004 MCA Romania a fost solicitata, de
urmasii evreilor romani plecati in SUA in urma cu zeci de ani, sa se
implice in eforturile depuse pentru gasirea unei modalitati de
accesare a datelor care sa le permita urmasilor celor care o data au
trait in Romania, sa intre in posesia documentelor/datelor referitoare
la familiile lor.
Aceste solicitari au fost prezentate conducerii Arhivelor Nationale care
pana la ora actuala s-au rezumat numai la consemnarea lor.
Intalnirea dintre Presedintele MCA Romania si conducerea Arhivelor
Nationale nu a schimbat procedurile de acces la fondul documentar.
MCA Romania spera ca in anul 2005, conducerea Arhivelor Nationale
sa analizeze si sa implementeze masuri operative si tehnice care sa
permita celor care doresc sa acceseze documentele familiilor evreilor
din Romania, sa o faca fara a fi obligati sa apeleze la intermediari si
alte "tehnici" care genereaza apeluri de genul celor receptionate de
MCA Romania.

Concluzii
Anul 2005 a adus un nou Guvern in Romania. Speram ca aceasta
schimbare ar putea sa accelereze implementarea masurilor menite sa
monitorizeze si sa combata, cu o mai mare eficenta, extremismul si
antisemitismul din Romania.
Acesta este anul in care, speram noi, se va putea transforma
Ordonanta de Urgenta 31/2002 in lege, care sa functioneze in mod
real.
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De asemnea, consideram ca este anul in care s-au acumulat
suficiente conditii pentru demararea programelor de educatie privind
Holocaustul din Romania. Aceasta este una din premisele majore
pentru diminuarea atat a mesajelor antisemite, cat si a impactului lor
asupra publicului. De aceea, consideram ca editarea sub patronajul
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a Manualului optional
privind “Istoria evreilor si Holocaustul” va reprezenta un moment
important in desfasurarea acestor programe.
De asemenea, consideram ca este oportun initierea unui dialog intre
Ministerul Educatiei si reprezentanti interesati din societatea civila,
pentru ca Manualul Holocaustului sa devina o disciplina obligatorie in
sistemul de invatamant.
2005 este anul in care speram ca Guvernul Romaniei sa demareze
actiuni pentru realizarea recomandarilor prefigurate de Raportul
Comisiei Wiesel in noiembrie 2004.
Printre aceste recomandari se afla si proiectul propus, la inceputul
anului 2003, de MCA Romania pentru realizarea unui Memorial al
Holocaustului din Romania.
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Proiecte media realizate de MCA Romania
MCA Romania a produs urmatoarele CD-uri:


Capitanul Ron Arad – povestea capitanului Ron Arad,
navigator in aviatia israeliana capturat de gruparea terorista
Hezbolah in sudul Libanului dupa ce avionul sau a fost lovit in
timpul actiunii



Itzhak Rabin – viata si moartea tragica a celui care si-a
dedicat viata Statului Israel



Vizita delegatiei Armatei de Aparare a Israelului in
Romania – Octombrie 2004



Istoria intr-o coaja de nuca – istoria si motivele conflictului
arabo-israelian



Zidul de Securitate – mult discutatul zid de securitate care
salveaza atatea vieti de israelieni cat si vieti de palestinieni
Aceste CD-uri pot fi solicitate prin email sau prin fax
(fax: 021 – 3121479)

Multumiri
Fondatorii MCA Romania, multumesc dnei Susan Heller Pinto (ADL),
dr. Michael Shafir ( Radio Europa Libera), dr. Radu Ioanid ( Holocaust
Museum, WDC), av Sorin Iulian (FCER), ing. Ozy Lazar, dr. Lya
Benjamin, dnei Tova Ben Nun (Fundatia "Ronald S Lauder") si dlui.
George Paunescu pentru ajutorul moral si financiar, acordat, care a
permis desfasurarea activitatilor in decursul anului 2004.

Cei care doresc sa sprijine activitatile initiate si conduse de
MCA Romania sunt incurajati sa ne contacteze.
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Misiune Umanitara
condusa de MCA Romania
Viata unui nou nascut din Romania salvata in Israel
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