Работна дефиниција на негирањето и искривоколчување на холокаустот
На пленарниот состанок на Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот - IHRA
(International Holocaust Remembrance Alliance) одржан во Торонто на 10 октомври 2013
год., триесет и една земја членка на организацијата го усвоија документот „Работна
дефиниција на негирањето и искривоколчување на холокаустот“. Оваа дефиниција беше
изработена од страна на експерти на Комитетот за антисемитизам и негирање на
холокаустот на IHRA, во соработка со владините претставници во IHRA, со цел да се
употребува како работна алатка за потребите на организацијата.

Работна дефиниција на негирањето и искривоколчувањето на холокаустот
Дефиницијата претставува израз на постоењето свест за тоа дека негирањето и
искривоколчувањето на холокаустот треба да се оспорат и осудат на национално и
меѓународно рамниште, како и на потребата за нивно проучување во глобални рамки.
IHRA ја усвојува следната правнонеобврзувачка работна дефиниција како своја работна
алатка.
Негирањето на холокаустот претставува дискурс и пропаганда кои што ја негираат
историската вистина и обемот на истребувањето на Евреите од страна на нацистите и
нивните соучесници за време на Втората светска војна, попознато како холокауст или шоа.
Негирањето на холокаустот се однесува конкретно на секој обид да се тврди дека
холокаустот/шоа воопшто не се случил.
Негирање на холокаустот може да вклучува јавно негирање или изразување сомнежи за
примената на главните механизми за уништување (како што се гасните комори,
масовните стрелања, изгладнувањето и измачувањето), како и на постоењето умисла во
вршењето геноцид врз еврејскиот народ.
Негирањето на холокаустот во неговите разновидни облици претставува израз на
антисемитизам. Обидот да се негира геноцидот врз Евреите претставува усилба да се
ослободат национал-социјализмот и антисемитизмот од вина и одговорност за геноцидот
врз еврејскиот народ. Меѓу облиците на негирање на холокаустот се вбројува и
обвинувањето дека Евреите го преувеличуваат или измислуваат холокаустот/шоа за свои
политички или финансиски цели проследено со верување дека холокаустот/шоа бил
резултат на заговор скроен од страна на Евреите. Целта на ваквите обиди е да се обвинат
самите Евреи за холокаустот/шоа, а антисемитизмот повторно да стекне легитимитет.
Честа цел на негирањето на холокаустот е и рехабилитирање на отворениот
антисемитизам и промовирањето политички идеологии и услови погодни за остварување
токму на истиот настан кој се негира.

Искривоколчувањето на фактите за холокаустот, меѓу другото, се однесува на:
1. смислени напори да се оправдаат или минимизираат последиците од холокаустот или
на неговите основни елементи, вклучувајќи ги меѓу нив и соработниците и сојузниците
на нацистичка Германија;
2. сериозно потценување на бројот на жртвите во холокаустот, во спротивност со
веродостојните извори за тој број;
3. обиди да се обвинат Евреите дека го предизвикале сопствениот геноцид;
4. изјави кои го прикажуваат холокаустот како позитивен историски настан. Таквите
изјави не претставуваат негирање на холокаустот, туку се тесно поврзани со истото
како радикален облик на антисемитизам. Таквите изјави го сугерираат ставот дека
холокаустот не бил доволно успешен во исполнувањето на неговата цел – “Финално
решавање на Еврејското прашање“;
5. обиди да се замагли одговорноста за подигнувањето на концентрационите и логорите
на смртта создадени и раководени од страна на нацистичка Германија, а преку
префрлување на вината за тоа на други нации или етнички групи.

Working Definition of Holocaust Denial and Distortion
IHRA’s 31 member countries adopted the “Working Definition of Holocaust Denial and
Distortion” at IHRA’s Plenary meeting in Toronto on 10 October 2013.
The Working Definition of Holocaust Denial and Distortion was developed by IHRA experts in
the Committee on Antisemitism and Holocaust Denial in cooperation with IHRA’s governmental
representatives for use as a working tool.
Working Definition of Holocaust Denial and Distortion
The present definition is an expression of the awareness that Holocaust denial and distortion
have to be challenged and denounced nationally and internationally and need examination at a
global level. IHRA hereby adopts the following legally non-binding working definition as its
working tool.
Holocaust denial is discourse and propaganda that deny the historical reality and the extent of
the extermination of the Jews by the Nazis and their accomplices during World War II, known as
the Holocaust or the Shoah. Holocaust denial refers specifically to any attempt to claim that the
Holocaust/Shoah did not take place.
Holocaust denial may include publicly denying or calling into doubt the use of principal
mechanisms of destruction (such as gas chambers, mass shooting, starvation and torture) or
the intentionality of the genocide of the Jewish people.
Holocaust denial in its various forms is an expression of antisemitism. The attempt to deny the
genocide of the Jews is an effort to exonerate National Socialism and antisemitism from guilt or
responsibility in the genocide of the Jewish people. Forms of Holocaust denial also include
blaming the Jews for either exaggerating or creating the Shoah for political or financial gain as if
the Shoah itself was the result of a conspiracy plotted by the Jews. In this, the goal is to make
the Jews culpable and antisemitism once again legitimate.
The goals of Holocaust denial often are the rehabilitation of an explicit antisemitism and the
promotion of political ideologies and conditions suitable for the advent of the very type of
event it denies.
Distortion of the Holocaust refers, inter alia, to:
1. Intentional efforts to excuse or minimize the impact of the Holocaust or its
principal elements, including collaborators and allies of Nazi Germany;
2. Gross minimization of the number of the victims of the Holocaust in
contradiction to reliable sources;

3. Attempts to blame the Jews for causing their own genocide;
4. Statements that cast the Holocaust as a positive historical event. Those
statements are not Holocaust denial but are closely connected to it as a radical
form of antisemitism. They may suggest that the Holocaust did not go far
enough in accomplishing its goal of “the Final Solution of the Jewish Question”;
5. Attempts to blur the responsibility for the establishment of concentration and
death camps devised and operated by Nazi Germany by putting blame on other
nations or ethnic groups.

