Kansainvälisen holokaustin muistamisen allianssin 2016 omaksuma, juridisesti sitomaton
työmääritelmä antisemitismistä

Bukarest 26. toukokuuta 2016
Tukholman julistuksen hengessä, joka lausuu: ”Ihmiskunnan kantaessa yhä arpia …antisemitismistä
ja ksenofobiasta kansainvälinen yhteisö jakaa juhlallisen vastuun taistella noita pahuuksia vastaan”
antisemitismin ja holokaustin kieltämisen komitea kutsui IHRA:n yleisistuntoa Budapestissä 2015
omaksumaan seuraavan työmääritelmän antisemitismistä.

26. toukokuuta 2016 Bukarestin yleisistunto päätti:

Omaksua seuraavan juridisesti sitomattoman työmääritelmän antisemitismistä:
”Antisemitismi on tietty näkemys juutalaisista, joka voi ilmetä vihana juutalaisia
kohtaan. Sanalliset ja fyysiset antisemitismin ilmenemismuodot suuntautuvat
kohti juutalaisia tai ei-juutalaisia yksilöitä ja/tai heidän omaisuuttaan kohtaan,
juutalaisten yhteisöjen instituutioita ja uskonnollisia toimitiloja kohtaan.”

IHRA:n työn ohjaamiseksi seuraavat esimerkit voivat olla havainnollisia:
Ilmenemismuodot saattavat sisältää Israelin valtion ottamista kohteeksi, ymmärrettynä juutalaiseksi
kollektiiviksi. Kuitenkaan Israelin arvostelua samalla tavoin kuin minkä tahansa muun maan
arvostelua ei voida pitää antisemitistisenä. Antisemitismi syyttää usein juutalaisia salaliiton
solmimisesta ihmiskunnan vahingoittamiseksi, ja juutalaisia usein syytetään siitä, että ”miksi asiat
menevät vikaan”. Se tulee ilmi puheissa, kirjoituksissa, visuaalisissa muodoissa ja toimissa ja
hyödyntää pahantahtoisia stereotyyppejä ja kielteisiä luonteenpiirteitä.

Nykyajan esimerkit antisemitismistä julkisessa elämässä, mediassa, kouluissa, työpaikalla ja
uskonnollisessa yhteydessä voisivat, kokonaiskonteksti huomioon ottaen, sisältää, mutta eivät
ainoastaan:
•

Juutalaisten tappamiseen tai vahingoittamiseen yllyttäminen, avustaminen tai oikeuttaminen
radikaalin ideologian tai ekstremistisen uskonnollisen näkemyksen nimissä.

•

Valheellisten, epäinhimillistävien, demonisoivien tai stereotyyppisten syytösten tekemistä
juutalaisista tai juutalaisten vallasta kollektiivisesti – kuten, vaikkakaan ei ainoastaan,

myytti juutalaisten maailmansalaliitosta tai juutalaisten kontrollista mediassa, taloudessa,
hallinnossa tai muissa yhteiskunnallisissa instituutioissa.
•

Juutalaisten syyttäminen kansana vastuulliseksi todellisista tai kuvitelluista vääryyksistä,
jotka on tehnyt yksittäinen juutalainen henkilö tai ryhmä tai jopa teoista, jotka ovat tehneet
ei-juutalaiset.

•

Juutalaisen kansan kansanmurhan tosiasian, mittasuhteiden, mekanismien (esim.
kaasukammiot) tai tarkoituksellisuuden kieltäminen kansallissosialistisen Saksan ja sen
tukijoiden ja rikoskumppanien käsissä toisessa maailmansodassa (holokausti).

•

Juutalaisten syyttäminen kansana, tai Israelia valtiona, keksimästä tai liioittelemasta
holokaustia.

•

Juutalaisten kansalaisten syyttäminen olemasta lojaalimpia Israelille tai oletetuille
juutalaisten prioriteeteille globaalisti, kuin omien kansojen intresseille.

•

Juutalaisen kansan itsemääräämisoikeuden kieltäminen, esimerkiksi väittämällä, että
Israelin valtion olemassaolo on rasistinen hanke.

•

Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla siltä käytöstä, jota ei odoteta tai vaadita
miltään muulta demokraattiselta kansalta.

•

Symbolien ja kuvien käyttäminen, joihin liittyy mielleyhtymä klassisesta antisemitismistä,
(esimerkiksi väitteet, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen tai että juutalaiset kidnappaavat ja
surmaavat kristittyjen lapsia heidän verensä käyttämiseksi uskonnollisissa rituaaleissa)
Israelin tai israelilaisten kuvaamiseksi.

•

Nykyisen Israelin politiikan vertaaminen natsien politiikkaan.

•

Juutalaisten pitäminen kollektiivisesti vastuussa Israelin valtion toimista.

Antisemitistiset teot ovat rikollisia, kun laki määrittelee niin (esimerkiksi holokaustin kieltäminen
tai antisemitististen materiaalien jakaminen joissakin maissa.
Rikolliset teot ovat antisemitistisiä, kun hyökkäysten kohteet, olivatpa he ihmisiä tai omaisuutta –
kuten rakennukset, koulut, jumalanpalveluspaikat ja hautausmaat – valitaan, koska ne ovat, tai
niiden oletetaan olevan, juutalaisia tai heihin liittyviä.

Antisemitistinen syrjintä on mahdollisuuksien tai palvelujen kieltämistä juutalaisilta, jotka ovat
avoimia muille, ja on laitonta monissa maissa.

