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Kansainvälisen holokaustin
muistoa kunnioittavan liiton
mallimääritelmä antisemitismille

FI
LANGUAGE:
SUOMI / FINNISH

The Neo-Nazi
Nordic Resistance
Movement was
banned in Finland
on the grounds of
spreading hatred
and advocating
violence

Kansainvälisen holokaustin muistoa
kunnioittava liitto (IHRA) yhdistää
maailmanlaajuisesti hallituksia ja
asiantuntijoita, jotka vahvistavat,
tukevat ja edistävät holokaustia
koskevaa koulutusta, muistiperintöä
ja tutkimusta ja jotka pitävät kiinni
vuonna 2000 annetun Tukholman
julistuksen
sitoumuksista.
IHRA:n
26.
toukokuuta
2016
pitämässä kokouksessa sen 31
jäsenvaltiota hyväksyivät ei-sitovan
mallimääritelmän antisemitismille.

”Antisemitismi on tietty juutalaisia
koskeva näkemys, joka voi ilmetä
vihana juutalaisia kohtaan.
Antisemitismin retoriset ja
fyysiset ilmentymät on suunnattu
juutalaisiin tai muihin kuin
juutalaisiin henkilöihin ja/
tai heidän omaisuuteensa,
juutalaisyhteisön instituutioihin ja
uskonnollisiin tiloihin.”
IHRA:n
ohjaamiseksi
työssään
voidaan
esittää
seuraavia
havainnollistavia esimerkkejä:
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Ilmentymät saatetaan kohdistaa myös Israelin valtioon, joka
syntyi juutalaiseksi yhteisöksi. Israelin arvostelua samalla
tavalla kuin mitä tahansa muuta maata ei kuitenkaan voida
pitää antisemitisminä. Antisemitismi syyttää yleisesti juutalaisia
salaliitosta, jolla vahingoitetaan ihmiskuntaa, ja sen perusteella
juutalaisia syytetään usein siitä ”miksi asiat menevät pieleen”.
Syytökset esitetään puhuttuna, kirjoitettuna, kuvallisessa
muodossa tai tekoina ja niissä käytetään uhkaavia stereotypioita
ja negatiivisia luonnehdintoja.

•

Juutalaisten tai Israelin valtion syyttäminen holokaustin
keksimisestä tai liioittelusta.

•

Juutalaisten syyttäminen siitä, että he ovat lojaalimpia Israelille tai juutalaisten väitetyille maailmanlaajuisille prioriteeteille kuin omien kansakuntiensa eduille.

•

Itsemääräämisoikeuden kieltäminen juutalaiselta väestöltä esimerkiksi väittämällä, että Israelin valtion olemassaolo
on rasistinen hanke.

Nykypäivän esimerkkeihin antisemitismistä julkisessa elämässä,
tiedotusvälineissä, kouluissa, työpaikoilla ja uskonnollisessa
elämässä voivat yleinen asiayhteys huomioon ottaen kuulua
seuraavat, kuitenkaan niihin rajoittumatta:

•

Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla Israelilta
käyttäytymistä, jota ei odoteta tai vaadita miltään muulta
demokraattiselta kansakunnalta.

•

Klassiseen antisemitismiin yhdistettyjen symbolien ja kuvien käyttö (esimerkiksi väitteet siitä, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen, tai väitteet lasten rituaalimurhista (blood
libel)) kuvaamaan Israelia tai israelilaisia.

•

Nykypäivän Israelin politiikan vertaaminen natsien politiikkaan.

•

Juutalaisten pitäminen kollektiivisesti vastuullisina Israelin
valtion teoista.

•

Kehottaminen juutalaisten tappamiseen tai vahingoittamiseen radikaalin ideologian tai uskonnollisen ääriliikkeen
nimissä, tällaisen teon avustaminen tai perusteleminen.

•

Uhkaavien, epäinhimillistävien, demonisoivien tai stereotyyppisten väitteiden esittäminen juutalaisista sinänsä tai
juutalaisten vallasta kollektiivisesti, kuten, mutta ei yksinomaan, väitteiden esittäminen myytistä, jonka mukaan
juutalaisilla on maailmanlaajuinen salaliitto tai että he valvovat tiedotusvälineitä, taloutta, hallitusta tai muita yhteiskunnan instituutioita.

•

•

Juutalaisten syyttäminen ihmisinä, jotka ovat vastuussa todellisesta tai kuvitellusta yksittäisen juutalaisen henkilön
tai ryhmän väärinkäytöksestä tai jopa teosta, jonka muut
kuin juutalaiset ovat tehneet.
Juutalaisen väestön kansanmurhan olemassaolon, laajuuden, mekanismien (kuten kaasukammioiden) tai tarkoituksellisuuden kiistäminen kansallissosialistisen Saksan tai
sen tukijoiden ja kumppanien toimesta toisen maailmansodan aikana (holokausti).

Antisemitistiset teot ovat rikoksia silloin, kun ne on laissa sellaisiksi määritelty (esimerkiksi holokaustin kiistäminen tai antisemitistisen materiaalin jakaminen eräissä maissa).
Rikokset ovat antisemitistisiä silloin, kun hyökkäysten kohteet,
joko ihmiset tai omaisuus – kuten rakennukset, koulut, hartaudenharjoituspaikat ja hautausmaat – on valittu siksi, että ne ovat
juutalaisia tai liittyvät juutalaisiin, tai jos kyseisiä kohteita pidetään juutalaisina tai juutalaisiin liittyvinä.
Antisemitistinen syrjintä on muiden saatavina olevien mahdollisuuksien tai palvelujen kieltämistä juutalaisilta, mikä on monissa maissa lain vastaista.
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USEFUL LINKS

INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE
ALLIANCE
www.holocaustremembrance.com

EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON
COMBATING ANTI-SEMITISM
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=MOTION&reference=B8-2017-0383&language=EN

EUROPEAN PARLIAMENT WORKING GROUP ON
ANTISEMITISM
www.ep-wgas.eu

EUROPEAN JEWISH CONGRESS
www.eurojewcong.org
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