Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście
Robocza definicja negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście
Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy
historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym
i międzynarodowym oraz badać to zjawisko na poziomie globalnym. Międzynarodowy Sojusz na rzecz
Pamięci o Holokauście przyjmuje następującą, prawnie niewiążącą, roboczą definicję jako swoje
narzędzie pracy.
Negacjonizm to propagandowy dyskurs, który neguje rzeczywistość historyczną oraz zakres
Holokaustu (Szoa), czyli eksterminacji Żydów przez nazistów i ich współpracowników podczas II wojny
światowej. Negacjonizm odnosi się w szczególności do wszelkich prób twierdzenia, że Holokaust
(Szoa) w ogóle się nie wydarzył.
Negacjonizm może obejmować publiczne negowanie lub poddawanie w wątpliwość stosowania
podstawowych metod zagłady (np. komór gazowych, masowych rozstrzelań, głodzenia
i torturowania) lub zamiaru dokonania ludobójstwa na narodzie żydowskim.
Negacjonizm w swych różnych formach jest przejawem antysemityzmu. Usiłowanie zaprzeczania
ludobójstwu Żydów jest próbą oczyszczenia narodowego socjalizmu i antysemityzmu z winy
i odpowiedzialności za ludobójstwo na narodzie żydowskim. Formy negacjonizmu mogą również
obejmować obwinianie Żydów za wyolbrzymianie lub wymyślenie Zagłady dla celów politycznych lub
finansowych, jak gdyby była ona wynikiem żydowskiego spisku. W tym przypadku, celem
negacjonizmu jest przerzucenie odpowiedzialności na Żydów i ponowna legitymizacja
antysemityzmu.
Celem negacjonizmu często bywa rehabilitacja otwartego antysemityzmu oraz promowanie ideologii
politycznych i tworzenie warunków, które sprzyjają zaistnieniu takiego samego zdarzenia, jakiemu
negacjonizm zaprzecza.
Zniekształcanie prawdy historycznej o Holokauście odnosi się m.in. do:
a) zamierzonych działań podejmowanych w celu usprawiedliwienia Holokaustu lub minimalizowania
jego znaczenia lub istotnych jego elementów, w tym [roli] kolaborantów i sojuszników nazistowskich
Niemiec;
b ) rażącego zaniżania liczby ofiar Holokaustu wbrew temu, co podają wiarygodne źródła;
c ) prób obwiniania Żydów za spowodowanie ludobójstwa swojego narodu;
d ) twierdzeń, które przedstawiają Holokaust jako pozytywne wydarzenie historyczne. Twierdzenia te
nie są przykładem negacjonizmu, lecz są z nim ściśle związane jako radykalna forma antysemityzmu.
Mogą one sugerować, że Holokaust nie okazał się wystarczająco skuteczny w realizacji swego celu,
jakim było "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej";
e ) prób rozmycia odpowiedzialności za utworzenie obozów koncentracyjnych i obozów śmierci,
zakładanych i prowadzonych przez nazistowskie Niemcy, poprzez obarczanie winą innych narodów
lub grup etnicznych.

