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Pracovní list 7 

Antisemitismus v éře státního socialismu 
 

Definice antisemitismu 

Aplikuje následující definici antisemitismu. Při řešení úloh pracujete s internetem, učebnicí i odbornou lite-

raturou. 

Antisemitismus je „takový způsob vnímání Židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči nim.“ Může se projevovat slovně, 
nebo fyzicky, může jít o útoky proti osobám i proti židovskému majetku. „Podobné projevy mohou být namířeny 
také proti Státu Izrael – antisemitský charakter mají, pokud je Stát Izrael napadán jako představitel židovské pospo-
litosti.“  

Pracovní definice Agentury Evropské unie pro Základní lidská práva (Fundamental Rights´Agency) 

Podle této definice dochází k antisemitismu vždy, když činíme za konkrétní problémy zodpovědné všechny 
Židy bez rozdílu a když už pouhá příslušnost ke skupině je důvodem k obvinění ze zločinu. 

 

Úkol I 

Zvažte následující otázky:  

• Je nápis „Juden raus“ na stěně projevem antisemitismu? Je obvinění Žida z tzv. rituální vraždy projevem 
antisemitismu? Je obvinění Žida z vraždy, kterou prokazatelně spáchal, projevem antisemitismu? 

 

 

 

 

• Je nepravdivé obvinění proti Židům otištěné v novinách stále ještě projevem antisemitismu? Je paušální 
obvinění Izraele z genocidní politiky projevem antisemitismu? 
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• Je tato charakteristika státu Izrael projevem antisemitismu?  

„Velkoburžoazie, která se chopila moci v izraelském státě, programově vyvedla stát na cestu imperialismu. 
Izraelský stát měl vždy ty nejodpudivější rysy tohoto společenského systému: národní nesnášenlivost, ideje 
o nadřazenosti a výjimečnosti a dokonce v něm měl živnou půdu i rasismus.“ (Rudé Právo, 20. 10. 1973) 

 

 

 

 

• Představoval by nápis „Židi, vraťte Gazu!“ na stěně synagogy projev antisemitismu? 

 

 

 

 

Úkol II 

Ve většině případů z úkolu 1 se antisemitismus vyjadřuje prostřednictvím nepravdivých obvinění vůči Ži-

dům. Tak tomu bylo i v minulosti. Proč je podněcování nenávisti prostřednictvím obvinění ze zločinu 

účinnější než rozkaz? Znáte historické případy takových nepravdivých obvinění vůči Židům? 

 

 

 

 

Úkol III: Antisionismus není antisemitismus? 

Státy sovětského bloku navenek vystupovaly s tvrzením, že nejsou proti Židům, ale proti sionistům. Židov-

ská národnost dle nich neexistovala, Židé byli jen náboženskou skupinou. Je nenávist k části Židů rovněž 

antisemitismus? Je popírání židovské národnosti projevem antisemitismu? 
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Úkol IV 

Ve státech sovětského bloku byl antisemitismus podněcován oficiální propagandou, která využívala no-

vých obvinění na základě marxisticko-leninské ideologie a nových historických událostí: 

1. Obvinění, že židovští „kapitalisté“ vykořisťují pracující lid a chtějí se k tomu vrátit. 

2. Obvinění, že Židé měli prospěch z holocaustu a kolaborovali s nacisty. 

3. Obvinění, že si neoprávněně nárokují zásluhy za odboj, aby jimi zdůvodnili nějaké majetkové výhody. 

4. Obvinění, že organizují spiknutí proti státu nebo mezinárodní spiknutí proti socialismu ve spojení s USA 
a SRN (dobovým jazykem NSR). 

5. Obvinění, že sionisté, kteří se usídlili v Izraeli, zneužívali holocaust, aby podnítili vystěhovalectví z Evropy 
a aby tím podepřeli své politické a majetkové nároky vůči Německu a jiným evropským zemím. 

6. Obvinění, že Židé vytvořili v Izraeli zločinecký rasistický stát, který je obdobou nacistického Německa, páchá 
masové vraždy Arabů a vede nevyprovokované dobyvačné války ve službách imperialismu.  

 

Dokážete k těmto obviněním připojit nějaké konkrétní případy a časově je zařadit? 
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