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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 2005 este cel de al patrulea raport anual emis de MCA
Romania. Raportul evalueaza monitorizarea, in cursul anului 2005, a
tendintelor si evolutiilor manifestarilor de antisemitism precum si
probleme legate de comunitatea evreiasca in Romania.
Raportul 2005 a fost dat publicitatii in luna Iunie 2006, doua
saptamani dupa publicarea Raportului de Aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana, pentru a evita eventuale speculatii pe marginea
influentelor pe care un astfel de raport le-ar putea avea asupra
sanselor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana la data
stabilita: 01 Ianuarie 2007
Pentru a evita si elimina orice interpretari mentionam ca MCA
Romania sustine aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la data
stabilita: 01 Ianuarie 2007.
In acelasi timp mentionam ca este imperativ ca monitorizarea
modului in care autoritatile inteleg sa abordeze si sa rezolve
problemele generate de nationalismul, rasismul si antisemitismul
prezent in tara noastra sa se intensifice. In opinia MCA Romania
substanta fenomenelor cu caracter rasist si antisemit este ignorata,
fiind, in cel mai bun caz, si tratata cu superficialitate.
Scena Politica
General
Anul 2005 s-a caracterizat prin dorinta Executivului de a raspunde
mesajelor primite din partea EU, mesaje care au solicitat Romaniei sa
intensifice lupta impotriva coruptiei la toate nivelele si in toate
domeniile, accentual fiind pus pe Justitie.
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Scena Politica
Partidul "Romania Mare"
1.A. Partidul România Mare şi Revista România Mare. Anul
2004 a fost, din perspectiva politică, dominat de alegerile electorale.
Strategia PRM a avut, ca o componentă strategică, aşa numita
abandonare a reacţiilor antisemite, (despre care a menţionat Raportul
MCA pentru 2004), prin care partidul a încercat să-şi construiască o
nouă imagine, destinată cu precădere ţărilor occidentale. Anul 2005
consemnează reluarea mesajului antisemit şi al celui negaţionist, în
diverse formate.
a. Minimalizarea antisemitismului de către PRM. Difuzarea în
Senatul României a revistei Obiectiv legionar, l-a determinat pe
senatorul UDMR, G. Frunda, să lanseze un apel către toate partidele
politice pentru a combate asociaţii sau publicaţii legionare. Răspunsul
liderului PRM, senatorul Corneliu Vadim Tudor, a fost unul
minimalizator, de deturnare a atenţei de la subiectul aflat în
dezbatere. Deşi a afirmat că partidul său nu este de accord cu astfel
de manifestări, el s-a intrebat retoric, ce drept are senatorul UDMR să
combată mesaje sau manifestări ale extremei dreapta, câtă vreme el
este avocatul "unui nazist",mai exact al lui Wass Albert. (DIVERS
nr.8, 3 martie 2005). Cum se vede în alt capitol al Raportului, MCA a
depus sesizări împotriva revistei Obiectiv legionar fără să fi obţinut
vreun răspuns din partea instituţiilor statului, abilitate să reacţioneze
în astfel de cazuri. Este un exemplu tipic despre cum nu funcţionează
aplicarea legii. b. În contextul eforturilor PRM de a se debarasa de
eticheta de partid extremist şi antisemit, un gest neinspirat a avut un
parlamentar israelian, care a găsit de cuviinţă să adreseze lui CV
Tudor un mesaj de felicitare pentru discursul la Conferinţa de la Sankt
Petersburg prilejuită de comemorarea a 60 de ani de la terminarea
celui de al doilea război mondial. „Liderul PRM, senatorul Corneliu
Vadim Tudor, a primit un cald mesaj de salut din partea deputatului
israelian Gideon Sa’ar, presedintele Facţiunii Likud şi al Coaliţiei de
Guvernământ din Knesset – Parlamentul israelian” (revista România
Mare, nr. 783/15 iulie 2005). MCA Romania s-a adresat deputatului
israelian, punandu-l pe acesta in tema cu privire la destinatarul
mesajului sau. De asemenea, menţionăm că niciun partid parlmentar,
cu excepţia UDMR, nu s-a hotărât să condamne PRM ca partid
extremist, antimaghiar, antiroma, antisemit. El este folosit
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conjunctural, pe plan naţional şi local, pentru înţelegeri sau colaborări
politice care să permită forţelor politice aflate la putere să îşi
promoveze unele decizii, în condiţiile unei majorităţi precare. c.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, la sesizarea
Institutului pentru Politici Publice, l-a sancţionat cu avertisment
contravenţional pe liderul PRM, CV Tudor, pentru afirmaţii
discriminatorii la adresa homosexualilor, în cadrul unei emisiuni tv.
(revista România Mare, nr. 790, 2 sept. 2005). Este pentru prima
oară când o instituţie publică îl sancţionează pe CV Tudor pentru
mesaje discriminatorii proferate la adresa unei comunităţi umane. d.
CV Tudor foloseşte orice prilej pentru a transmite mesaje cu un
conţinut naţionalist, xenofob, cu trimiteri antisemite. De exemplu,
într-una din conferinţele de presă săptămânale ale PMR, „la
rugămintea profesorului Ion Coja şi a întregii conduceri a Uniunii
Vatra Româneasca”, invita “toţi românii însetaţi de adevăr, să
participe la o Dezbatere Publică,…, cu următoarele teme: a) cum
poate fi stopat şi contracarat jaful numit privatizare; b) strategii antiromâneşti, cunoscute, acceptate şi susţinute de o parte a clasei
politice; c) de-românizarea României (s.ns.)”, (Conferinţa de presă
din 7 oct. 2005).
b. Revista România Mare şi cotidianul Tricolorul sunt canale media
ale PRM. Ele găzduiesc cu largheţe spaţii comunicaţionale pentru
mesaje antisemite, negaţioniste sau antiisraeliene, elaborate în
redacţie sau scrise de colaboratori ai celor două publicaţii. Iată câteva
subiecte exemplare : 1. Israelul răspunzător de performanţele
slabe ale economiei datorită practicilor ilegale la care recurg
oamenii de afaceri veniţi în România. România Mare, nr. 786, 5
august 2005, publica Aşa a pus mâna mafia israeliană pe hotelul
Bucureşti, semnat Adevăratul Serviciu Român de Informaţii, iar în
octombrie 2005 Tricolorul edita un articol despre mafia israeliană care
a cumpărat oraşul Braşov, oferind chiar şi fotografii cu oameni de
afaceri israelieni.

EXEMPLU:

„Zinger, reprezentant de
frunte al Mafiei
israeliene. (sursa:
Tricolorul)“
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Scena Politica
Legislatia antirasista, antisemita
Ordonanta Guvernamentala de Urgenta 31/2002
La mult de 3 ani dupa promulgarea ei, Ordonanta Guvernamentala de
Urgenta 31/2002 a ramas in forma ei initiala. Ajunsa in stadiul in care
aceasta Ordonanta ar fi trebuit sa fie aprobata si transformata in
Lege, ea a fost retrimisa spre re-analiza si re-aprobari dupa ce s-a
constatat ca ea nu cuprinde referiri importante pentru comunitatea
roma din Romania. Astfel, celor care de-a lungul timpului s-au
impotrivit acestei ordonante, li s-a oferit un nou motiv pentru
amanarea promulgarii acestei Ordonante ca Lege.
Scena Politica
Restituirea proprietatilor evreiesti
Mecanismele de blocare a procedurilor de restitutire a proprietatilor
evreiesti continua sa macine nervii celor care se ocupa de acest
domeniu in care nu s-a produs nici o schimbare fata de anii de
precedenti. Prin modificarea legilor emise in trecut, prin emiterea
unor noi cerinte si prin mentinerea unui mediu ostil fata de
proprietarii de drept al bunurilor comunitare si private, continua
mentinerea unei atmosfere care sa permita proprietarilor sa reintre in
posesia bunurilor confiscate in timpul regimului comunist.
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Maresalul Ion Antonescu
Maresalul Ion Antonescu continua sa framante atat pe sustinatorii sai
cat si pe victimele sale. In timp ce sustinatorii sai actioneaza fara
restrictii si cu sustinuta vigoare pentru reabilitarea Maresalului si
transformarea lui, pe veci, intr-un erou national, vocile victimelor
acestui politicii conduse de acest criminal de razboi se sting una dupa
alta.
Cert este ca bustul Maresalului Ion Antonescu continua sa troneze un
spatiu public aflat in centrul orasului Bucuresti, el fiind acoperit si
descoperit intr-un mod care scoate in evidenta cinismul si decizia
autoritatilor de a nu implementa, in acest caz, prevederile Ordonantei
31/2002.

Obiectiv Legionar
Aceasta publicatie a miscarii de extrema dreapta continua sa fie
editata si comercializata fara restrictii, in librarii si in orice punct de
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vanzare a mediei scrise, inclusiv a celor amplasate in perimetrul unor
institutii de stat precum Tribunalul Bucuresti.
In Romania anului 2005 copii, tinerii, batranii, femei si barbati, au
avut acces nerestrictionat si la alte publicatii care promoveaza
rasismul si ura fata de evrei. Aceste publicatii s-au vadut in aceleasi
conditii favorizate de lipsa de diligenta a autoritatilor in care s-a
vandut si se vinde Obiectivul Legionar.

Ion Coja
Profesorul Ion Coja, unul dintre cei mai vehementi negationisti ai
Holocaustului in Romania continua sa practice meseria de educator al
tanarei generatii in ciuda repetatelor apeluri inaintate autoritatilor
care au fost solicitate sa ia atitudine impotriva Profesorului Coja care
nu pierde nici o ocazie de nega Holocaustul cauzat de politica
adoptata si implementata de Maresalul Ion Antonescu.
In anul 2005, ca urmare a repetatelor sesizari inaintate de MCA
Romania si de FCER, Profesorului Ion Coja I s-a deschis un dosar
penal. Nu stim in ce stadiu se afla procedura initiata in acest caz
reprezentativ care este un alt test pentru fermitatea cu care
autoritatile de la Bucuresti sunt gata (sau nu) sa trateze negarea
Holocaustului Romanesc si manipularea memoriei victimelor
Maresalului Ion Antonescu in procesul de reabilitare a acestuia.
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Anti-Semitism
Incidentele din ultimii ani
Ce s-a intamplat de atunci?
Raspunsul este simplu: NIMIC. Institutiile de stat responsabile cu
anchetarea acestor incidente au comunicat comunitatii evreiesti ca
anchetele incepute in anii precedenti continua si ca in anumite cazuri
aceste anchete au fost sistate din cauza faptului ca faptuitorii actelor
de vandalism sunt sau minori sau iresponsabili care nu pot fi trasi la
raspundere pentru actele savarsite.
Cert este ca pana in prezent, in Romania, nici o persoana nu a fost
adusa in fata justitiei si condamnata pentru actele de intimidare si
pentru vandalizmele savarsite impotriva bunurilor evreiesti.
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:
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.
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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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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.
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