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A

A z antiszemitizmus elleni küzdelem jelentôs része az antiszemita incidensek
elôfordulásának nyomon követése. A Tett
és Védelem Liga egyik célja, hogy a társadalom szélesebb köreiben felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra. Ennek elsôdleges eszköze a közéletben elôforduló
gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos
folyamatos és szakmailag megalapozott monitoringtevékenység. Az antiszemita incidensekre és egyéb gyûlöletcselekményekre
vonatkozó információk gyûjtése és elemzése
hiányában sem a zsidó közösségek, sem az
egyének számára nem lehet valós védelmet
biztosítani. Az adatgyûjtés eredményét a
Tett és Védelem Liga havi rendszerességgel közzéteszi havi jelentések formájában,
az egyes országokra/régiókra vonatkozó
megállapítások összefoglalóját pedig éves
jelentésben publikálja.

A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel. A jelentések mindkét cselekményt
összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’
nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmények közötti fô különbség az antiszemita motiváció megléte. Az egyes országok
eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai
következtében változó, hogy a büntetôjog
szerint mely antiszemita incidensek számítanak bûncselekménynek. Elôfordulnak
olyan gyûlölet motiválta cselekmények is,
amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, mégsem tekinthetôek bûncselekménynek, például a szólásszabadság égisze alatt.
Az általános áttekintés megszerzése és az
idôbeli változások vizsgálata érdekében a
Tett és Védelem Liga szerint mindkét típusú
cselekmény dokumentálására szükség van.
A minél szélesebb körû monitorozás érdekében a Tett és Védelem Liga többféle forrást alkalmaz. Az események regisztrálásán
kívül, az egyes incidensek különbözô jellemzôit is számba vesszük. A dokumentálás
során rögzítjük a cselekmények helyszínére,
elkövetôjére (amennyiben ismert), célpontjára és (esetleges) következményeire vonatkozó adatokat, valamint megkülönböztetjük
egymástól az eltérô cselekménytípusokat.
A Tett és Védelem Alapítvány októberi monitoring-tevékenysége során három
antiszemita gyûlöletcselekményt azonosított, melyek a rongálás és a gyûlöletbeszéd
kategóriájába tartoztak.
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Elsô esetben antiszemita feliratot festettek egy kormányzati plakátra a Harminckettesek terén. Továbbá kiderült, hogy évek
óta náci rendezvényeknek ad otthont egy
népszerû gyôri szórakozóhelyiség, valamint
náci karlendítés volt a Fradi-MTK meccsen.

Alapítványunk ebben a hónapban nem
kezdeményezett új eljárást, és korábbi
eljárásainkkal kapcsolatban sem kaptunk
értesítést.

A TETT ÉS VÉDELEM LIGA
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Az elmúlt évtizedben erôsödött az antiszemitizmus Európában. Az Európai
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA)1
felmérései és a Rágalmazásellenes Liga
(ADL) Global 100 2 tanulmányai jól mutatják az antiszemitizmus széles spektrumát
és idôbeli változásait.
Az antiszemita incidensek az események
tartalmát,
megnyilvánulási
módját
és elkövetôit tekintve meglehetôsen
különböznek egymástól a monitorozott
országokban. A modern antiszemitizmus
leginkább az iszlamizmushoz és a szélsôséges
jobb-, illetve baloldali csoportokhoz
köthetô.
Iszlamista
megnyilvánulások
leggyakrabban
Nyugat-Európa
azon
országaiban fordulnak elô, ahol nagyobb
számú muszlim lakosság él, míg Kelet- és
Közép-Európában ritkaságnak számítanak.
A szélsôbaloldali antiszemitizmus NyugatEurópában gyakran az anticionizmus
álcája mögé bújik, és rendszerint a közel-

keleti konfliktushoz köthetô. Kelet- és
Közép-Európában a jobboldal zsidókkal
szembeni
elôítéletességének
van
hagyománya, és nem csupán a fasizmushoz
és a nácizmushoz köthetô, hanem idônként
populista-nacionalista csoportok köreiben
is megjelenik. Az elmúlt évtizedben számos
országban érezte magát egyre nagyobb
veszélyben a zsidó közösség. A veszélyérzet
nem csak a zsidók és zsidó intézmények
ellen irányuló fizikai támadások terjedése
miatt növekszik, hanem az egyre terjedô
összeesküvés elméletek, a gyûlölet online
megnyilvánulásai és az olyan politikai
kampányok miatt is, amelyek be kívánják
tiltani például a brit milá szertartást
és a kóser étkezést.
Az antiszemitizmus elleni harc egyre sürgetôbb probléma Európában. A Tett és Védelem Liga azért jött létre, hogy felfedje a
modernkori antiszemitizmus mozgatórugóit és hatékony védelmet biztosítson ellene.

1 Az EU alapjogi ügynöksége: „antiszemitizmus – az európai unióban 2008 és 2018 között rendelkezésre álló adatok áttekintése”
2 HTTPS://GLOBAL100.ADL.ORG

A JELENT ÉSRÔL
Az antiszemitizmus általános megítélése
és kezelése sokszor szélsôséges. Egyrészt
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsinylik az ilyen cselekmények, megnyilvánulások súlyát. Az is elôfordulhat azonban,
hogy egy-egy kirívó eset kapcsán az a kép
alakul ki, hogy ezek az esetek elárasztják a
közéletet. A valós problémák kezelésének
elengedhetetlen feltétele a tényleges helyzet megismerése, amelynek egyik eszköze az
antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és
incidensek3 monitorozása.
A Tett és Védelem Liga 2019-tôl kezdve Európa 7 országában folytat monitoringtevékenységet. Elsô lépésként jelenleg
Ausztriában, Csehországban, Norvégiában,
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Svédországban gyûjtünk adatokat,
késôbb további országokra is ki fogjuk terjeszteni tevékenységünket. Az antiszemitizmus monitorozását illetôen az országoknak
megvannak a maguk sajátosságai, melyek
között meglehetôsen nagy különbségek fedezhetôk fel. Bizonyos országokban több
olyan szervezet is mûködik, amely a Tett
és Védelem Ligához hasonló céllal rendelkezik, míg máshol elhanyagolható mértékû
vagy egyáltalán nincsen hasonló tevékenység. A Tett és Védelem Liga semmi esetre
sem szeretne a meglévô szervezetek helyébe lépni, információcserére törekszünk és
együttmûködéseket szeretnénk létrehozni.
A havi jelentéseken túl, az incidensek
részletes elemzését ismertetô éves összefoglaló jelentéseket is készítünk. A jelentéseket
angol nyelven, illetve a legtöbb esetben a
helyi nyelven is közzétesszük.
A gyûlölet-bûncselekmények elleni küzdelem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek eltérnek más bûncselekménytípusoktól. Ezek
a bûncselekmények és incidensek egyfajta
üzenetnek tekinthetôk, nem csak az adott
áldozatra, hanem egy nagyobb közösség felé
irányulnak. Az antiszemitizmus és az egyéb
gyûlölet-bûncselekmények tehát nem csak
egy adott személyt, hanem az egész társa-

3 Részletekért lásd a Módszertan fejezetet.
4 Levin és McDevitt 1999, 92-93; OSCE/ODIHR 2009a, 19-21; OSCE/ODIHR 2009b, 17-18; Perry 2001, 10).

dalom szerkezetét támadják. Ez természetesen nem csökkenti az áldozatok által átélt
fájdalmat és lelki traumát. Ezen bûncselekmények gyakran nem csak az áldozatokra
vagy a tulajdonukra jelentenek veszélyt, de
gyakran az áldozat önbecsülése és méltósága is csorbát szenved. Az incidensek azt érzékeltetik, hogy az áldozat nem egyenrangú
tagja vagy egyáltalán nem is tagja a társadalomnak. Mivel a gyûlölet-bûncselekmények általánosságban az áldozat valamely
(vélt vagy valós) megváltoztathatatlan tulajdonsága ellen irányulnak, az áldozat szinte
védtelen. Az áldozatok sokszor félnek, hogy
hasonló vagy még rosszabb atrocitások érik
majd ôket, ha azonosítják az elkövetôket az
illetékes hatóságnál. Az incidensek nem
megfelelô kezelése könnyen vezethet másodlagos viktimizációhoz, amikor az áldozat
elhiszi, hogy ô a hibás, amiért például nem
volt elég elôvigyázatos, stb. Ezek a típusú
bûncselekmények, mint már említettük,
egy egész közösséget érintenek. Áldozatai
sokszor felcserélhetôk, mivel számos esetben a támadás nem egy bizonyos személyre
irányul, hanem bárkire, aki az adott megtámadott csoport tagja. Ez azt jelenti, hogy a
megtámadott csoport minden tagja potenciális áldozattá válik és félhet, hogy a jövôben ô maga is ilyen elôítélet motiválta bûncselekmény célpontja lesz. Ez különösen
igaz azokra a csoportokra, amelyek hosszú
idô óta ki vannak téve az elôítéletességnek.
Annak hosszas bizonyítása szükségtelen,
hogy a zsidóság ebbe a körbe tartozik. Ezen
cselekmények sértik azt a normát, miszerint
a társadalom tagjai egyenlôk. Az ilyen incidensek nem megfelelô kezelése az egész társadalomra nézve súlyos következményekkel
járhat, hiszen egyrészrôl felbátorítja az elkövetôket, hogy hasonló cselekményeket
kövessenek el, másrészrôl az egész társadalom összetartó erejét csonkítja4.
Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb
gyûlölet-bûncselekményt jelentenek és
dokumentálnak, mint amennyi valójában
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bûncselekmények számában való országokbeli
eltérés nem feltétlenül köthetô a zsidók számához. A kevesebb bejelentett cselekmény
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem
jelentik az eseteket a rendôrségen vagy az
illetékes hatóságnál. Ennek több magyarázata lehet. Sokan nem bíznak abban, hogy
a hatóságok megfelelôen kezelik az eseteket,
akár felkészületlenség, akár elôítéletesség
okán. Bizonyosan sok áldozat van továbbá,
aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat
vagy nem tudja hova fordulhatna segítségért. Az áldozatok tarthatnak attól, hogy
védett tulajdonságuk kiderül és a bejelentés
miatt még többet fognak szenvedni, illetve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok
nem tudják majd bizonyítani a gyûlöletmotivációt, így a bejelentés hiábavaló.
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A civil szervezetek segíthetnek ezen
problémák orvoslásában, együttmûködhetnek a rendôrséggel és az illetékes hatóságokkal, valamint egyfajta közvetítô
szerepet is betölthetnek az áldozat és a
hatóság között. A civil szervezetek által
készített jelentések alkalmasak lehetnek
arra, hogy felhívják a hivatalos szervek
figyelmét a gyûlölet motiválta bûncselekményekre és az összegyûjtött adatok alapján hosszú távú trendeket rajzoljanak fel.
A civil szervezetek segíthetnek egy-egy
eset jogi útra terelésében, jogi védelmet
nyújthatnak az áldozatoknak, és egyéb
módokon segíthetik ôket.

MÓDSZERTAN
A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak:
gyûlölet-bûncselekményekkel
és gyûlölet motiválta incidensekkel, melyeket az EBESZ a következőképpen definiál5
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
• gyûlölet-bûncselekmény: olyan a büntetôjog szerinti bûncselekmény, amelyet emberek bizonyos csoportjaival
szembeni elôítélet motivál6
• gyûlölet motiválta incidens: olyan cselekmény, amely szintén az emberek bizonyos csoportjaival szembeni elôítéleten alapul, de nem éri el a bûncselekmények szintjét
Az egyes gyûlölet-bûncselekmények kiemelt jelentôségét mutatja, hogy számos
ország büntetô törvénykönyve elkülönülten
foglalkozik ezekkel az esetekkel. Habár az
antiszemitizmusnak létezik egy széles körben elfogadott meghatározása (lásd IHRA
2017), a gyûlölet-bûncselekményekre vonatkozóan jelenleg nincs egy következetes
definíció a Tett és Védelem Liga által monitorozott országokban.
A jogi következmények is eltérôek az
egyes országokban, így elôfordulhat, hogy
ami bûncselekménynek számít az egyik országban, nem törvényellenes egy másikban.
Egyértelmû példa erre az ún. holokauszttagadás, amely Magyarországon például
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga által monitorozott számos másik országban
nem törvénysértô. A Tett és Védelem Liga
adatgyûjtése meglehetôsen széleskörû,
igyekszünk minden esetrôl beszámolni
jelentéseinkben, ugyanakkor elôfordulhat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bizonyos országokban bûncselekményként,
míg máshol „csak” incidensként tartunk
nyilván. Mindig az adott ország büntetô
törvénykönyve szerinti meghatározást ves�szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbségek okozta problémák idôvel csökkenni
fognak, ahogy egységes meghatározásokat

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el
az Európai Unióban.
Jelentéseinkben részletesen ismertetjük
a gyûlölet motiválta incidenseket és bemutatjuk, hogyan igyekszünk kezelni a problémákat. Jelentéseink nemzetközi és független
monitorozásokon, helyi tudósítóktól szerzett
információkon, valamint azonos vagy hasonló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyûjtötte
adatokon alapulnak.
A havi jelentések a lehetô legtágabb értelemben veszik számba az antiszemitizmus
motiválta gyûlölet-bûncselekményeket és
gyûlöletincidenseket, bemutatva azok elkövetôit, célpontját, módszereit és üzenetét. A
célpont lehet személy, csoport, rendezvény,
épület, emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fontos azonban, hogy az antiszemita motivációt
meg lehet állapítani, azaz, hogy az elkövetô
a zsidósághoz való tartozás vagy annak feltételezése miatt választotta az adott célpontot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés valós-e: a zsidósághoz való vélt tartozás
is elegendô.
A monitorozás során gyûlöletcselekménynek tekintünk minden esetet, amely
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába tartozik. Ezek lehetnek az adott ország
büntetô törvénykönyve által nevesített
bûncselekmények (például közösség tagja
elleni erôszak, közösség elleni uszítás, nemzetiszocialista rendszer bûneinek tagadása,
önkényuralmi jelképek használata), azonban a büntetô törvénykönyvben szereplô
egyéb tettek is, ha az elôítéletes motiváció
bizonyítható.
A gyûlöletcselekmények azonosításakor
különbözô, a monitorozás során rögzített
indikátorok7 vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita gyûlöletcselekmények minél szélesebb körû monitorozásához sokféle
forrás együttes használatára van szükség.
A média figyelésén és helyi tudósítók beszámolóin túl, a Tett és Védelem Liga az

5 A gyűlölet-bűncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Erről bővebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak a
bűncselekmények megértéséhez, a gyakorlati munkában azonban nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
6 Ez alapján például a gyűlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyűlölet-bűncselekménynek, mivel az adott viselkedés az előítéletes motiváció nélkül már nem lenne bűncselekmény (OSCE/ODIHR 2009a, 24).
Ennek általunk való kezelését lásd később.
7 Ezeket a Módszertan részben ismertetjük.
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áldozatok bejelentéseire támaszkodik. Magyarországon 24 órás forródrót mûködik,
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk,
hogy más országokban is létrehozzunk hasonló szolgáltatást, hogy a helyi nyelveken
lehessen bejelentéseket tenni. Ezen kívül
lehetôség van névtelen online bejelentésre
is, ennek különösen nagy jelentôsége lesz a
beszámolóink szempontjából. Ha az áldozat
nem tud vagy nem szeretne bejelentést tenni, a Tett és Védelem Liga közvetítô révén
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban.
Közvetítô lehet az áldozat családtagja, ismerôse, az incidens tanúja vagy egy másik
civil szervezet.
A Tett és Védelem Liga deklarált célja,
hogy szoros kapcsolatban álljon a hatóságokkal, mivel bizonyos országokban az incidensek áldozatai vagy tanúi elôször a hatóságokat értesítik.
Fontos információforrást jelentenek a
különbözô médiumok: televízió, rádió, valamint a sajtó nyomtatott és internetes változata. A jelentések lényeges részét képezi
a mostanában egyre nagyobb fenyegetettséget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet
monitorozása.
A közbeszédet szakértôi csoport monitorozza. Célunk, hogy a média egyre növekvô szeletét folyamatos megfigyelés alatt
tarthassuk. A monitorozás kiterjed nagyjából az összes fogható tévé- és rádióadóra,
minden nagyobb példányszámú nyomtatott
sajtótermékre, valamint az online hírportálokra, a közösségi oldalakra és a szélsôséges,
gyûlöletkeltô honlapokra is. A monitorozás
folyamata rendszeresen és következetesen,
pontosan kidolgozott szabványok alapján
történik.
A monitorozott gyûlöletcselekmények között vannak olyanok, amelyeket a statisztika
részének tekintünk, vannak azonban olyan
incidensek is, amelyeket rögzítünk, de a
havi statisztikába nem számítunk bele. 8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámítanak a statisztikába:
• csak a monitorozott országban történt
gyûlöletesemények; nem számít, hogy
az áldozat az adott ország állampolgára
vagy sem
• minden cselekedet, incidens, atrocitás,
amely zsidó személyek, szervezetek vagy
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyítható az antiszemita szándék vagy tartalom, vagy ha a támadás azért történt,
mert az áldozat zsidó vagy azt gondolták
róla, hogy zsidó
• bármilyen zsidó intézmény vagy épület
tudatos és indokolatlan megrongálása
(akkor is, ha a rongáláshoz nem társul
további antiszemita üzenet [például egy
zsinagóga ablakát bedobják kôvel])
• a Tett és Védelem Ligának bejelentett
antiszemita kommentek blogokon, fórumokon, közösségi oldalakon
• antiszemita és neonáci anyagok eljuttatása egyes zsidó személyekhez, szervezetekhez, intézményekhez
• antiszemita és neonáci anyagok kihelyezése zsidó személyek tulajdonához, zsidó
szervezetekhez, intézményekhez
• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos
kritikák, ha túlmennek a politikai közlésen és a hagyományos zsidóellenes
sztereotípiák elôhívását szolgálják
• események, melyek alkalmasak arra,
hogy zsidókban félelmet keltsenek.
Gyûlöletesemények, amelyek nem számítanak bele a statisztikába9 :
• az adott monitorozott országhoz és az
ország zsidóságához köthetô antiszemita
gyûlöletesemények, amelyek valamilyen
oknál fogva nem tartoznak a statisztikába (például nem az adott országban
történtek, nem bizonyítható az antiszemita szándék, nem világosak az eset
körülményei)

8 A kritériumok kialakításakor felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
9 A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását módosítottuk; a jelenlegi leírások eltérnek a 2013-ban használt meghatározásoktól.

• gyûlöletkifejezések, amelyek rendszeresen megjelennek honlapokon, kommentekben és online fórumokon, de amelyekrôl nem érkezett bejelentés a Tett és
Védelem Ligához
• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.
A regisztrált cselekmények több jellemzôjét is rögzítjük. Fentebb említettük a különbözô indikátorokat, amelyek segítenek eldönteni, hogy az adott incidens elkövetését
elôítélet motiválta-e vagy sem.
Ezek az indikátorok az elkövetô különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatkozó
adatokra, az incidens helyszínére és idôpontjára vonatkoznak. Az adatgyûjtés során
ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk és
szintén lejegyezzük, hogy az adott cselekménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár
jogi – következményei.
A cselekmények regisztrálása mellett fontos azok kvalitatív különbségeit is rögzítenünk. Az esetek tipizálását kétféle módon
végezzük. Az egyik kategóriarendszer szerint a következô típusokat különböztetjük
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja
elleni erôszak, önkényuralmi jelkép használata és holokauszttagadás.
A másik csoportosításkor a Nézzünk szembe a tényekkel! címû útmutató ajánlása alapján a következô hétféle cselekménytípust
különböztetjük meg10 :

• Támadás
· személy elleni fizikai támadás, amely
nem életveszélyes és nem súlyos
· az áldozat védekezése vagy menekülése következtében sikertelen támadási
kísérlet
· emberek tárgyakkal való megdobálása,
azt az esetet is beleértve, amikor a dobás célt téveszt

• Emberölés: halált okozó, személy elleni
támadás
• Súlyos fizikai erôszak
· személy elleni támadás, amely súlyos
testi sértést okozhat
· fegyverrel vagy más, sérülés okozására
alkalmas eszközzel elkövetett támadás
· tulajdon elleni támadás, amely során
az ingatlanban tartózkodó emberek
élete veszélybe kerül
· bombák és levélbombák
· emberrablás

Elsôdleges fontosságúnak tartjuk a gyûlöletcselekmények kontextusba helyezését is.
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres térben léteznek és egyáltalán nem függetlenek
attól a társadalmi és kulturális környezettôl,
amelyben történnek. Lényeges ezen cselekmények dinamikája is: sokszor inkább folyamatokról, mintsem különálló eseményekrôl
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes
esetekrôl, ami segít a cselekményt körülvevô
környezet megértésében.11 Az idôsoros adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az
események dinamikájának bemutatására.

• Rongálás
· tulajdon elleni fizikai támadás, amely
nem okoz életveszélyt
· tulajdon meggyalázása
· gyújtogatás, amely nem okoz életveszélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés
· egyértelmû és konkrét szóbeli vagy írásos fenyegetés
· „bombatámadás”, amelyrôl késôbb kiderül, hogy csupán megtévesztés volt
· zaklatás
· rágalmazás
• Gyûlöletbeszéd
· nyilvános gyûlöletbeszéd
· virtuális gyûlöletbeszéd
· sértô magatartás
· egynél több címzettnek elküldött sértô
írás
· gyûlöltbeszéd az irodalomban és a zenében
• Diszkriminációs esetek

10 CEJI 2012, 10–12
11 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) a Rágalmazásellenes Liga (ADL) jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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A Tett és Védelem Alapítvány ebben a
hónapban, monitoringtevékenysége során
három antiszemita gyûlöletcselekményt
azonosított. Ezek közül kettô a gyûlöletbeszéd kategóriájába tartozott.

RONGÁLÁS
Antiszemita
feliratot
festettek
egy
kormányzati plakátra a Harminckettesek
terén
Forrás: tev.hu
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forrás: tev.hu

2021. október 25. Ismeretlen elkövetôk
antiszemita felirattal egészítették a kormány oltakozásra buzdító
plakátját a Harminckettesek
terén. A hirdetôoszlopon
Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora látható, akinek orra alá Hitler-bajuszt
rajzoltak, homlokára pedig
a dr. Mengele Béla feliratot
írták. Az oltáskampánnyal
kapcsolatban, több budapesti hirdetôtáblán is feltûnt hasonló szimbólumhasználat az
elmúlt idôszakban.
A Tett és Védelem Alapítvány értesítette
a reklámhely tulajdonosát és kérte a plakát
cseréjét.

GYŰLŐLETBESZÉD
Évek óta náci rendezvényeknek ad otthont
egy népszerû gyôri szórakozóhelyiség
Forrás: propeller.hu
2021. október 9. Gyôr egyetlen élôzenére szakosodott szubkulturális klubjában,
a Dongóban rendszeresen tartanak náci
rendezvényeket, amelyekrôl kizárólag az
azokat szervezô szervezetek számolnak be.
2020. szeptemberében a Légió Hungária, a
Blood and Honour, azaz a Vér és Becsület
és a C18 (Combat 18 rövidítése. A „combat”
csatát jelent, a „18” az ábécé elsô és nyolcadik betûjét jelöli: „a” és „h”, azaz Adolf
Hitler.) szerveztek ott közös koncertet
– írja a Propeller.
2021-ben már a szervezetek sem jelölték
meg a rendezvények pontos helyszínét, ám a
fotókból kiderül, hogy a Dongó továbbra is
rendelkezésükre áll. Legutóbb 2021. szeptember 11-én tartottak horogkeresztekkel
dekorált rendezvényt a koncertteremben.
A Propeller megkereste a szórakozóhely
vezetôit, akiktôl azt kérdezték: volt-e náluk
szélsôjobboldali rendezvény, ahol tiltott
önkényuralmi jelképek voltak a díszletek.
A vezetôség úgy válaszolt, hogy magánrendezvény volt. Azt a feltevést, hogy amennyiben pénzért adják ki a helyet, nem kétes-e
nyíltan uszító és szélsôséges csoportulásokkal együttmûködni, illetve ennek kitenni a
környéken élôket, nem kommentálták.
A lap megjegyzi: minimum érdekes, hogy
a tiszteletnek örvendô koncertterem befogadja a szélsôségesen uszító ideológiák követôi, amivel támogatja az ideológia fennmaradását.
A Tett és Védelem Alapítvány megkereste
a Gyôri Rendôrkapitányságot, hogy folyik-e
nyomozás 20. századi önkényuralmi rendszerek jelképeinek használata bûncselekmény ügyében, az esemény kapcsán.

Náci karlendítés volt a Fradi-MTK meccsen
Forrás: propeller.hu
2021. október 25. Egy fényképet osztott
meg Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere, amit a vasárnapi Ferencváros - MTK labdarúgó mérkôzésen
készített. A fotón jól látszik, hogy a 0-0-ra
végzôdött rangadón a Fradi szurkolói egy
molinót feszítettek ki, amelyen a Békemenetrôl ismerôs jelmondatot volt olvasható:

"1956/2006 bûnösei!
Nem felejtünk, soha
többé baloldal!" Sokan a szurkolók közül
feltartott jobb kézzel, náci karlendítéssel járultak hozzá a
molinó
üzenetéhez
- írja a propeller.hu.
forrás: Facebook/Baranyi Krisztina
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
IPSOS-TEV felmérés: nincs összefüggés az
antiszemitizmus és a zsidók elleni támadások
között
Forrás: index.hu, akibic.hu, szombat.org
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2021. október 12. Magyarországon,
Lengyelországban és Görögországban a
legellenségesebbek a zsidósággal a nem
zsidó emberek, mégis ezekben az országokban fordul elô a legkevesebb támadás
zsidók ellen - derül az Ipsos közvéleménykutató intézet és a Tett és Védelem
Alapítvány közös felmérésébôl. A tizenhat
európai országban végzett kutatás arra is
rámutatott, hogy azok az országok, ahol a
zsidóság nagy elfogadottságnak örvend,
a legveszélyesebb helyek a zsidók számára. Az “Antisemitic Prejudices in Europe”
elnevezésû – Kovács András, a CEU profes�szora által koordinált – felmérés fontosabb
eredményeit Köves Slomó ismertette azon a
brüsszeli konferencián, amit a Tett és Védelem Liga, az European Jewish Association
és a francia vallási ernyôszervezet, a Consistoire rendezett. Az eseményen számos magas rangú zsidó vezetô volt jelen, pl. Binyomin Jacobs hollandiai fôrabbi, vagy Rashela
Mizrahi, észak-macedóniai parlamenti
képviselô.
Köves Slomó fôrabbi, Tett és Védelem
Alapítvány alapítója, az európai Tett és
Védelem Liga elnöke elmondta: nem mutatható ki összefüggés az antiszemitizmus
és a zsidók elleni támadások között. A holokauszt relativizálása és a klasszikus antiszemita sztereotípiák inkább a kelet-európai
válaszadókra voltak jellemzôk, míg az Izraelellenes – akár antiszemita tartalmú – kijelentésekkel inkább a nyugat-európaiak értettek egyet. Az osztrák, magyar és lengyel
válaszadók harmada szerint a zsidók sosem
fognak teljesen integrálódni a többségi
társadalomba.
Lengyelországban a válaszadók 24 százaléka, Görögországban 23 százaléka,

Magyarországon pedig 21 százaléka értett
egyet azzal az állítással, hogy „az lenne a
legjobb, ha a zsidók elhagynák az országot”.
Ezzel szemben azokban az országokban,
ahol több támadás is érte a zsidó közösséget, ezt az állítást a válaszadók nagy része
elutasította.
Németországban tavaly 2351 antiszemita
incidenst jegyeztek fel, pedig a válaszadók
mindössze hét százaléka támogatta azt,
hogy a zsidók távozzanak az országból. Az
Egyesült Királyságban ugyanebben az évben 1668 atrocitást követtek el, bár már
többen, 9,2 százalék értett egyet az állítással. A zsidósággal elvileg toleráns, de
támadásokban bôvelkedô országok között
szerepel Franciaország, Hollandia, Svédország és Olaszország. Holott, ahol a zsidók
elleni támadások száma alacsony, a zsidóságé is az. Például Lettországban és Görögországban. Ellenben Magyarországon mintegy százezer zsidó ember él, ami vetekszik
a magas antiszemita atrocitásokkal bíró
nyugat-európai országok zsidó közösségeinek lélekszámával - jegyzi meg az index.hu.
Köves Slomó szerint a felmérés rámutat
arra, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem csak egy aspektusára összpontosítani
(például az antiszemita sztereotípiák megszüntetésére oktatás útján) hosszú távon
nem elégséges, a tanulmány árnyaltabb
figyelmet, holisztikus megközelítést kíván.
„Az oktatás és a jogalkotási intézkedések,
valamint a bûnüldözési gyakorlatok határozottan kulcsfontosságúak a túlélésért folytatott harcunkban” – mondta az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
vezetôje. Hozzátette: az eredmények országonkénti értékelésén jelenleg is dolgoznak.
Joel Mergui, a Consistoire elnöke szerint: „Miközben az európai intézmények
és politikusok jelentôs eszközöket áldoznak az antiszemitizmus elleni harcra, a
helyzet nem javul Európában. Sôt, inkább
rosszabbodik.”

Megnyitotta brüsszeli irodáját a Tett és
Védelem Liga
Forrás: tev.hu

forrás: tev.hu

2021. október 14. A Tett és Védelem Liga
európai tevékenységét koordináló irodájának megnyitóját az eddigi legnagyobb szabású, 16 országot felölelô antiszemitizmus
-kutatás
eredményeinek
bemutatására
idôzítették. A Tett és Védelem Liga (Action
and Protectuion League – APL) a Magyarországon 2012 óta mûködô Tett és Védelem
Alapítvány európai hálózata megnyitotta brüsszeli irodáját, ahonnan a szervezet
egész kontinensre kiterjedô antiszemitizmus elleni küzdelmét fogja koordinálni,
illetve kapcsolatot tart az uniós szervekkel.
Az APL jelenleg Magyarország mellett
Romániában, Svédországban, Ausztriában, Norvégiában, Lengyelországban és
Szlovákiában mûködteti antiszemita incidensmonitoring szolgálatát, célja, egész
Európára kiterjeszteni ezen tevékenységét.
A szervezet az antiszemitizmus elleni küzdelemben két fontos feladatot vállal magára
a következô évben: az
antiszemita gyûlöletcselekmények
havi
monitoringát az EU
országaiban, illetve az
egyes országok középfokú intézményeiben
használatos tananyagainak felülvizsgálatát
és véleményezését.
A monitoring tevékenység magába foglalja a fizikai atrocitások nyomon követésén
túl, a média és a közösségi platformok monitoringját, az Izrael ellenes megnyilvánulások vizsgálatát is.
Az oktatási tevékenység legfontosabb elemének a Liga a középfokú oktatási intézményekben használatos tankönyvek vizsgálatát
tartja annak érdekében, hogy biztosítsák,
hogy a diákok megfelelô ismeretet és tudást
kapjanak a zsidóságról, a holokausztról és
Izrael államáról.

A bemutatóval egyidôben elérhetôvé vált
a Tett és Védelem Liga új honlapja is (apleu.
org), melyból egyedülálló módon, az egyes
országokban végzett kutatási eredményekrôl lehet tájékozódni.
Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára elmondta: nagyon izgalmasnak
tartja és büszkeséggel tölti el, hogy a Magyarországon évek óta bevált módszertant
már Európa nagy részére kiterjesztették.
“Határozott célunk a kontinens más országaiban is megkezdeni mûködésünket
annak érdekében, hogy folyamatos, jól
dokumentált és koherens képet kapjunk
az európai antiszemitizmus helyzetérôl,
az abban bekövetkezô változásokról, mely
elengedhetetlen fontosságú e kóros nézet
visszaszorításához, illetve legjobb esetben,
felszámolásához.”
Köves Slomó: a magyar zsidók ma kevésbé
fenyegetettek, mint hét éve
Forrás: tev.hu
2021. október 25. Az EMIH vezetô rabbija is nyilatkozott a Deutsche Wellének,
amely beszámolt a Tett és Védelem Liga és
az Ipsos antiszemitizmust vizsgáló új közvélemény-kutatásáról. Az új felmérés szerint
az antiszemitizmus mélyen gyökerezik, sôt
növekvô tendenciát mutat az Európai Unióban, mintegy 80 évvel a holokauszt után.
Köves Slomó, az APL alapítója, az EMIH
vezetô rabbija elmondta: a felmérés minden
negatív tendencia ellenére a remény sugarát
is felvillantja, a hazai trend ugyanis megfordítható. A rabbi szerint 2006 és 2013
között a szélsôjobboldali és jobboldali populista pártok térnyerése Magyarországon
is negatívan hatott a zsidókra. 2012-ben
aztán az alapítvány erôsítette felvilágosító
munkáját, hogy felhívja a figyelmet a kérdésre és küzdjön az elôítéletek ellen. Az új
tanulmány szerint a magyarországi zsidók
ma már kevésbé érzik magukat fenyegetve,
mint hét évvel ezelôtt.
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Magyarországon szerinte világosan felismerték a problémát, és az állami szervezetekkel közösen oktatási, felvilágosító
programokat dolgoztak ki és valósítottak
meg. “Más uniós államoknak is követniük
kellene ezt a jó példát” – tette hozzá a rabbi.
A lap beszámol arról is, hogy Köves bejárja Magyarországot és Európát, hogy segítsen lebontani az elôítéleteket, különösen
a fiatalabb generáció körében, és meséljen
nekik a mintegy százezer magyar zsidó mai
életérôl. A rabbi hisz abban, hogy az iskolai osztályokban tartott elôadásai változást
hozhatnak: “A legtöbb diáknak rengeteg
kérdése van, mert még mindig nagyon sok
az elôítélet”.
Ezt támasztja alá az Európai Unió 16 országában végzett, az antiszemitizmust vizsgáló közvélemény-kutatás is, amely szerint
Európában még mindig rengeteg az antiszemita elôítélet. Ezek közé tartoznak a
globális összeesküvés-elméletek, a zsidók
hibáztatása Krisztus keresztre feszítéséért, valamint a “kétes üzleti gyakorlatokra”
vonatkozó vádak.

A felmérés szerint a lengyel, a magyar és
a görög válaszadók körében volt a zsidókkal
szembeni ellenséges magatartás a legelterjedtebb. Az antiszemita nézetek magas
szintje ellenére azonban ezekben az országokban ritkán fordulnak elô erôszakos
támadások a zsidók ellen, a zsidók elleni
támadások gyakoribbak azokban az országokban, ahol az antiszemitizmus kevésbé
elterjedt.
Az Európai Bizottság csak a múlt héten
mutatta be az antiszemitizmus elleni küzdelem elsô politikai-stratégiai programját,
adatai szerint 10 európai zsidóból kilenc
komoly problémának tartja az antiszemitizmust – emlékeztet a DW honlapja. A
Bizottság tervei között szerepel a náci emléktárgyak kereskedelmének betiltása és
az interneten megjelenô antiszemita gyûlöletbeszéd elleni küzdelem fokozása. Az
Európai Zsidó Szövetség tanácskozásán
hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság
stratégiája csak az elsô lépés lehet. Jelenleg
még több EU tagállam nyilván sem tartja az
antiszemita támadásokat, nemhogy konkrét intézkedéseket hozna a probléma kezelésére.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK
Lemondott a karlendítô ózdi alpolgármester
Forrás: telex.hu, magyarnarancs.hu,
hirklikk.hu

forrás: naphire.hu

2021. október 7. Újabb karlendítôs fotó
került elô Farkas Péter Barnabásról, Ózd
jobbikos alpolgármesterérôl, aki nem várta meg a megbízatásáról szóló önkormányzati szavazást, és lemondott tisztségérôl.
A felvétel ugyanazon az alkalmon készült
2018-ban, mint a korábbi a lengyelországi
holokausztmúzeumnál, Chorzówban. Ezen
a képen Farkas nem mosolyog, viszont a
kézmozdulata még inkább klasszikus náci
karlendítésnek tûnik - írja a telex.hu. A
laphoz ugyanakkor eljutott egy másik fénykép is, ezen Ózd korábbi alpolgármestere,
Fidrus Péter látható, szintén náci karlendítés közben. Úgy tûnik, hogy a két politikus
egymást fotózhatta.
Ózd szintén jobbikos polgármestere azt
mondta a Telexnek, hogy „elfogadhatatlan
gyalázat, de az még gyalázatosabb, hogy a
fotó készítôje volt az, aki ezt az egész médiahadjáratot elindította vagy támogatta”
– mondta Janiczak
Dávid, utalva Fidrus
Péter korábbi alpolgármester szerepére.
Janiczak azt is elmondta, hogy a minôsíthetetlen
karlendítés nem tükrözi a
muzeológus, népmûvelô Farkas személyes
világlátását.
„Nem volt semmi ártó szándék vagy gúny,
amivel megbántani szándékoztam volna a
zsidóságot” – mondta egy videóbejátszásban,
amelyet a Páva utcai Holokausztmúzeum
elôtt készített. „A pár napja napvilágot látott
fotókkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mélységesen sajnálom.” Farkas
a múzeumhoz a Magyarországi Zsidók Hitközsége (Mazsihisz) kérésére látogatott el.

„Szembesültem mindazon borzalmakkal, amelyeket egy nép ellen elkövettek”
– mondta a volt alpolgármester a múzeum
megtekintése után. „A zsidóság ellen elkövetett bûntettek soha nem szabad, hogy
megismétlôdjenek.”A róla megjelent képre
Fidrus úgy reagált, hogy egy otromba tréfa volt, amit rosszkor rossz helyen követtek
el. „Tegnap megköszöntem alpolgármester úrnak, hogy végre közzé tette a rólam
készült képet, mert ezzel minden kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy milyen aspektusban készültek a fotók. Saját magát buktatta
le vele, hiszen nyilvánosan, közleményben
hazudott, amikor azt állította, hogy ô az
elôtte állóknak integetett.” Fidrus hangsúlyozta: ô nem rasszista, több roma barátja,
ismerôse is van, ugyanakkor határozott véleménye van a cigányság azon részérôl, akik
ordibálnak, szemetelnek, bûncselekményeket követnek el a környezetében, és ezekre a
problémákra reagál is.
Novák Katalin: nem szabad felhagyni az
antiszemitizmus elleni harccal
Forrás: demokrata.hu
2021. október 13. Az antiszemitizmus
elleni küzdelem fontosságát emelte ki
Novák Katalin, a családokért felelôs tárca
nélküli miniszter a holokauszt emlékezetérôl és az antiszemitizmus elleni küzdelemrôl szóló malmôi nemzetközi konferencián. A miniszter hangsúlyozta: a magyar
kormány sokat tesz a holokauszt emlékének
megôrzéséért.
Novák Katalin az MTI-nek nyilatkozva
hangsúlyozta: a holokauszt emlékének az
életben tartása és az antiszemitizmus elleni
határozott fellépés Európa-szerte, így Magyarországon is nagyon fontos. Kiemelte,
hogy a holokausztnak nagyon sok magyar
áldozata is volt. Az antiszemitizmus veszélyével kapcsolatban hangsúlyozta: folyamatosan harcolni kell a jelenséggel, mert újra
felütheti a fejét.
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Az antiszemitizmus most is jelen van,
akár itt Svédországban is, de Európaszerte nagyon sok helyen – szögezte le. A
miniszter elmondta: felszólította a konferencia résztvevôit, mondják ki egyértelmûen, hogy ma Európában nem szabad
hagyni, hogy antiszemita nézetek képviselôi
a kontinensen kormányzati, döntéshozói
pozícióba kerüljenek. Ezzel kapcsolatban
felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarországi ellenzéki összefogás nyíltan antiszemita képviselôket is indít, illetve van olyan
párt, amelynek tagjai között ma is akadnak
antiszemita megnyilvánulások. Kiemelte,
hogy amennyiben hatalmat kapnak, úgy
antiszemita gondolkodású emberek is kormányzati pozícióba kerülhetnek.
Hangsúlyozta: a magyar kormány sokat
tesz a holokauszt emlékének megôrzéséért,
a holokauszt oktatása a Nemzeti alaptanterv része, az errôl szóló tananyagot pedig
zsidó szervezetekkel közösen dolgozták ki.
Magyarország emellett megtartja a holokauszt emléknapját, illetve több más módon
is támogatja a zsidó közösséget. Ilyen például a budapesti Rumbach Sebestyén utcai
zsinagóga felújítása, amely szintén a zsidó
közösség biztonságos életéhez járul hozzá –
tette hozzá.
Kitért Magyarország határainak megvédésére is, amely szerinte a többi között szintén az ország zsidó közösségeinek védelmét
is szolgálja. ”Ha a magyar határokat védjük,
hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon a zsidó és nem zsidó magyarok, a zsidók
és keresztények békében és biztonságban
élhessenek együtt„ – jelentette ki.
Büszkék lehetünk arra, hogy ma Budapest
egy biztonságos város, hogy ma Magyarország biztonságos ország és hogy a zsidók
és a nem zsidók is biztonságban élhetnek
Budapesten és Magyarországon.

A HM egykori nyugalmazott tisztje és felesége
kapták a Világ Igaza kitüntetést
Forrás: magyarnarancs.hu
2021. október 14. Világ Igaza kitüntetést és Bátorságért érdemjelet adott át
Pintér Sándor belügyminiszter és Jákov
Hadasz-Handelszman, Izrael magyarországi nagykövete csütörtökön Budapesten.
Nagy Sándor és Bergován Mária posztumusz kitüntetését az unokájuk, Nagy
Sándor vette át - írja a magyarnarancs.hu.
A kitüntetéssel a Honvédelmi Minisztérium (HM) egykori nyugalmazott tisztjének
és feleségének emberségét és bátorságát ismerték el. A család fél éven keresztül nyújtott rejtekhelyet Jellinek Mihály és felesége
családjának, összesen tizenegy embernek
Budapesten 1944-ben. A kitüntetést a Nagy
házaspár unokája, Nagy Sándor vette át.
Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, hogy a kitüntetettek magasra helyezték
a mércét emberségbôl, szolidaritásból és
jóakaratból, hiszen saját életük kockáztatásával mentettek meg másokat a világháború
idején. Vállalták, hogy ha missziójuk elbukik, ôk is üldözöttekké válnak. A kitüntetés azt üzeni, hogy aki akár csak egyetlen
embert is megment, az a világot menti meg
– mondta a miniszter, aki hangsúlyozta,
embereket származási vagy vallási okokból
nem lehet kirekeszteni, meggyalázni.
Jákov Hadasz-Handelszman arról beszélt,
hogy az emberek kötelessége folyamatosan
emlékezni a holokauszt kegyetlenségeire. A
diplomata döbbenetesnek nevezte a házaspár és gyermekeik bátorságát is, akik ôszintén jelentôsen hozzájárultak a tizenegy fôs
zsidó család megmentéséhez.

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
A Magyar QAnon felemelkedésérôl írt a
Válasz Online
Forrás: valaszonline.hu
2021. október 6. Néhány száz követôje
és több ezer szimpatizánsa van a nemrég
emberölés elôkészülete, illetve alkotmányos rend erôszakos megváltoztatása miatt
ôrizetbe vett Posta Imrének és az általa vezetett radikális Pí-körnek. A világ minden
összeesküvés-elméletében hívô szervezet
tagjaira jellemzô világlátás az amerikai QAnonnal rokonítható - írta a valaszonline.
hu. A lap arra kereste a választ, hogy mi vitt
rá átlagosnak tûnô embereket halállisták
készítésére, hogyan segített a Jobbik és az
Echo TV Posta Imre felemelkedésében, illetve van-e az antiszemita ôrületnek határa.
Az írás felidézi, hogy szeptember 11-én
néhány tucat ember gyûlt össze egy Fejér
megyei kis falu tanyáján vidám bográcsozásra és közéleti beszélgetésre. A társaság
szónokai az oltásellenes vélemények mellett a következô nézeteiknek adtak hangot:
Magyarországon tervezett zsidó betelepítés;
elzsidósítás zajlik; a Mi Hazánk buzi zsidó
párt, de igazából fideszes; a Fidesz a legcionistább zsidó párt; Ferenc pápa a zsidók
pápája, a kereszténységnek nincs köze a
magyarsághoz;
A rendezvény tetôpontján az egyik szónok
felolvasott egy listát, rajta kormánypárti
és ellenzéki politikusokkal és más közéleti szereplôkkel, akikre szenvtelen hangon
kimondta a halálos ítéletet. A szónokokat
a TEK tartóztatta le szeptember végén,
élet elleni bûncselekmény miatt. Ezt követôen derült ki, hogy a 2006-2008 körül
a szélsôjobboldali szubkultúrákban feltûnt
Posta Imrérôl és körérôl van szó, akik a

„Magyarok Felelôs Nemzeti Kormánya”
nevében szólítottak fel harmincegy személy megölésére.Az összeállításból kiderül, hogy Posta Imre neve 2007-ben vált
ismertté, amikor kirúgták a Köztársasági
ôrezred pszichológusi állásából, hatáskörének túllépése miatt. Menesztése a radikális
jobboldali szubkultúrában nagy vissszhangra talált: egyrészt az ország még a
2006-os rendôrattak utáni hangulatban
volt, másrészt Posta nyilatkozatainak kezdettôl volt némi antiszemita felhangja. „A
hazai belpolitika folyamatait nem Magyarországról irányítják” és hogy a honvédséggel és a belüggyel összeépült In-Kal
Security Izrael érdekeit szolgálja - hangoztatta. Ezt követôen egyre népszerûbbé vált
a szélsôjobboldalon, majd a Jobbikkal való
egymásra találás következett. A párt egyik
rendezvényén arról beszélt, hogy „jelen
helyzetünkben antiszemitának lenni nem
lehetôsége, hanem kötelessége minden
honvédônek”. A Kapu címû lap 2009. márciusi számában már arról értekezett, hogy
„Magyarország csak papíron létezik”, mert
„a beruházások 70-75%-a izraeli kezekben
van”, és „a holland betelepülôk már egész
falvakat vásároltak föl a Dunántúlon”, de
valójában „Izraelhez tartozó betelepedôkrôl van szó”.
2009-ben már a Jobbikot is zsidózni kezdte, így a Kuruc.info kénytelen volt megválni
tôle. Ezt követôen sem maradt egyedül, az
antiszemitizmus, ezoterikus vadhajtások,
szkíta-magyar ôsiség mellé még egy fontos
elem került: a devizahiteles indulat. 2010ben bejelentette, hogy megalakult a Magyarok Felelôs Nemzeti Kormánya, a szervezet,
amely szeptemberben halálos ítéleteket
hirdetett a Fejér megyei Kulcson.
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Magyar zenekarok és a Kuruc.info is
szerepel a Facebook tiltólistáján
Forrás: telex.hu
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2021. október 13. Eddig több mint négyezer személyt és szervezetet tiltott ki a Facebook terrorizmushoz, gyûlölet-bûncselekményhez és egyéb bûncselekményekhez
való kötôdésük miatt. A kiszivárgott listán
magyar szervezetek is megtalálhatók - írja a
telex.hu. A Facebook három különbözô sávba sorolta a veszélyesnek tartott személyeket
és szervezeteket. A legfelsô sávba a „súlyos
offline károkozók” tartoznak, a második
sávba „erôszakos, nem állami kötôdésû
cselekvôk”, míg a legenyhébb, harmadik
sávba olyan szervezetek és személyek kerülnek, amelyekrôl a Facebook megállapította,
hogy megsértik a gyûlöletbeszédre és a veszélyes szervezetekre vonatkozó irányelveit,
vagy „offline erôszak elkövetésének szándékát” mutatják, ugyanakkor „korábban nem
feltétlenül követtek el erôszakot, vagy védett
tulajdonságaik alapján nem feltétlenül szorgalmaztak erôszakot mások ellen”.

Az Intercept által közzétett listán szereplôk 53,7 százaléka terrorizmushoz köthetônek, 23,3 százaléka militarizált társadalmi
mozgalomnak, 17 százaléka gyûlöletcsoportnak, 4,9 százaléka bûnözônek, és alig 1
százaléka erôszakos nem állami szereplônek
minôsül.
A több mint négyezer szereplôt tartalmazó listán 26 magyar kötôdésû említés
található, köztük zenekarok, szervezetek.
Szerepel a listán illetve a Facebookról még
2017-ben letiltott Kuruc.info, a Nyilaskeresztes Párt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. Minden magyar szereplô
a „gyûlölet” kategória alá esik, a zenekarok
többsége – többek között a Divízió 88, az
Egészséges Fejbôr, a Magozott Cseresznye,
Nimród, Oi-Kor, Romantikus Erôszak,
Titkolt Ellenállás – szkinhedzenekarként
ismert - írja a telex.hu.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA
Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményrôl a jelentés
melyik részében számoltunk be bôvebben.
Sorszám Dátum

Esemény

Kategória

1.

október 6.

A Magyar QAnon felemelkedésérôl írt a
Válasz Online

Hírek és vélemények a
magyarországi antiszemitizmusról

2.

október 7.

Lemondott a karlendítô ózdi alpolgármester

Hivatalos és civil reakciók

3.

október 9.

Évek óta náci rendezvényeknek ad otthont
egy népszerû gyôri szórakozóhelyiség

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd

4.

október 12.

IPSOS-TEV felmérés: nincs összefüggés az
antiszemitizmus és a zsidók elleni támadások
között

Közösségi hírek, reakciók

5.

október 13.

Magyar zenekarok és a Kuruc.info is szerepel
a Facebook tiltólistáján

Egyéb hírek

6.

október 13.

Novák Katalin: nem szabad felhagyni az
antiszemitizmus elleni harccal

Hivatalos és civil reakciók

7.

október 14.

Megnyitotta brüsszeli irodáját a Tett és
Védelem Liga

Közösségi hírek, reakciók

8.

október 14.

A HM egykori nyugalmazott tisztje és
felesége kapták a Világ Igaza kitüntetést

Hivatalos és civil reakciók

9.

október 25.

Antiszemita feliratot festettek egy kormányzati
plakátra a Harminckettesek terén

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Rongálás

10.

október 25.

Náci karlendítés volt a Fradi - MTK meccsen

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd

11.

október 25.

Köves Slomó: a magyar zsidók ma kevésbé
fenyegetettek, mint hét éve

Közösségi hírek, reakciók
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K A P C S O L AT É S TÁ M O G ATÁ S
A Tett és Védelem Liga, mint európai szervezet helyi partnerekkel
együttműködésben végzi munkáját. Magyarországi partnere a Tett és
Védelem Alapítvány, amely zsidó szervezetek civil kezdeményezése és a
zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább
elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy antiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén fogad az Alapítvány:

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000
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Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

A Tett és Védelem Alapítvány munkája csak akkor lehet sikeres, ha sokan
osztoznak azon elkötelezettségünkben, hogy megteremtsük a sérelmet
elszenvedettek számára a tisztességes eljáráshoz való jogot, ezért arra
kérjük, egyéni felajánlásával segítse az Alapítvány munkáját!
Adományát az alábbi bankszámlaszámon juttathatja el az Alapítványhoz:

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetôségei:
Cím: 1082 Budapest. Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 57 54, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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