
Ură împotriva evreilor la universitățile 

americane 

de Richard Kemp 
via Max Tzinman 

 

               Când evreii au fost alungați din 

universitățile germane în anii 1930, ce 

reacție ați fi avut ? Multora dintre noi ne-ar 

plăcea să credem că am fi găsit curajul moral 

și, dacă ar fi fost necesar, fizic, de a ne apăra 

colegii de facultate, în loc să-i vedem 

persecutați, hărțuiți, abuzați și dați afară. Ei 

bine, acum putem să ne punem curajul la 

încercare, deoarece în fața ochilor noștri 

vedem o reluare a unui model aproape 

identic de antisemitism - de data aceasta în 

colegiile americane, cu o imagine similară în 

universitățile din Marea Britanie și din alte 

părți ale Occidentului. 
 

Un nou studiu realizat de organizația de 

supraveghere a antisemitismului Amcha 

Initiative documentează un atac 

omniprezent și necruțător asupra identității 

evreiești în universitățile americane. 
 

Acest lucru se întâmplă de ani de zile, dar 

acest raport prezintă o imagine sumbră a 

unei campanii de atacuri asupra identității 

evreiești în creștere, intensificate și atent 

coordonate la peste 60% dintre colegiile și 

universitățile populare printre evrei, 

inclusiv 2.000 de incidente menite să 

dăuneze studenților evrei începând din 

2015. 
 

Cea mai mare parte a acestei activități 

întunecate se desfășoară sub acoperirea 

falsă și josnică a delegitimării Israelului, a 

răspândirii de minciuni flagrante despre 

statul evreu și a conspirației pentru a 

împiedica ca aceste minciuni să fie 

demascate sau contracarate, încercând să 

interzică pe oricine îndrăznește să vorbească 

sau chiar să arate sprijin pentru adevăr. Cu 

strigăte sângeroase de "intifada, intifada" 

(adică uciderea în masă a evreilor), acești 

activiști cer sfârșitul sionismului, ceea ce, 

pentru a evita orice îndoială, înseamnă un 

singur lucru: sfârșitul statului democratic 

Israel. Acest lucru în sine este antisemitism 

în orice carte și este explicitat ca atare în 

definiția antisemitismului din cadrul 

Departamentului de Stat al SUA, o definiție 

căreia activiștii din campusuri care urăsc 

evreii fac tot ce le stă în putință pentru a se 

opune, a denatura și a discredita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dar, uneori, chiar și masca  "anti-Israel" a 

activiștilor din campusuri alunecă, deoarece 

aceștia expun rasismul gol-goluț din spatele 

campaniei lor cu sloganuri precum "evreii 

controlează guvernul și băncile", "evreii 

afară din CUNY" [City University of New 

York] și "evreii sunt niște ticăloși rasiști". 
 

Chiar și fără un astfel de venin transparent, 

nu se poate deghiza agenda lor anti-

evreiască. Atacurile împotriva oricărui 

student sau profesor care susține Israelul 

sau sionismul sunt făcute în deplină 

cunoștință de cauză că aceasta înseamnă 

majoritatea covârșitoare a evreilor - raportul 

Amcha citează datele sondajului Pew care 

arată că peste 80% dintre evreii americani 

consideră Israelul ca fiind parte integrantă a 



identității lor evreiești. Pe scurt, oricât de 

mult ar pretinde acești activiști din 

campusuri că ar fi altfel, ei atacă evreii. 
 

Și nu se abțin. Un sondaj realizat în 2021 de 

către Centrul Louis D. Brandeis pentru 

Drepturile Omului în temeiul legii arată că 

studenții universitari cu un puternic simț al 

identității evreiești și al legăturii cu Israelul 

au învățat că, pentru a evita antisemitismul, 

trebuie să considere religia lor ca fiind ceva 

ce trebuie ascuns, nu sărbătorit. Potrivit 

Centrului Brandeis: 
 

"Aproape 70% dintre studenții chestionați 

au experimentat personal sau au fost 

familiarizați cu un atac antisemit în ultimele 

120 de zile. Mai mult de 65% dintre acești 

studenți s-au simțit nesiguri în campus din 

cauza atacurilor fizice sau verbale, iar unul 

din 10 a declarat că s-a temut că va fi el 

însuși atacat fizic. Și aproximativ 50% dintre 

studenți au simțit nevoia de a-și ascunde 

identitatea evreiască". 

 

 
 

În timp ce opresorii lor își exprimă liber și 

deschis propriile convingeri religioase sau 

culturale prin cuvinte, acțiuni și simboluri, 

mulți studenți evrei sunt forțați să păstreze 

tăcerea cu privire la ale lor, renunțând la 

calote, ascunzând pandantive cu Steaua lui 

David sub cămăși și chiar gândindu-se de 

două ori înainte de a pune un mezuzah pe 

stâlpii ușilor reședințelor lor. 
 

Ei știu mai bine să nu dea nici un indiciu de 

legătură cu Israelul pe rețelele de socializare, 

care sunt monitorizate obsesiv și ecranate de 

șacalii care vor să-i abuzeze, să-i excludă și 

să-i anuleze. 
 

Unii studenți curajoși - și este incredibil că 

este nevoie de curaj pentru asta în America 

secolului XXI - nu sunt dispuși să își 

ascundă convingerile sau să își anuleze 

dreptul la libertatea de exprimare, și astfel se 

opun intimidării cu care se confruntă în 

campus. Aduc aici un omagiu unor grupuri 

educaționale precum Club Z, Stand With Us 

și UK Pinsker Centre care, printre altele, 

depun eforturi pentru a ajuta la întărirea 

unor astfel de indivizi. Cu toate acestea, unii 

studenți evrei simt nevoia de a schimba 

tabăra pentru a-și asigura siguranța și 

pentru a se găsi acceptați într-un mediu 

ostil. Acest lucru a contribuit în mod 

semnificativ la creșterea organizațiilor 

evreiești antisioniste, cum ar fi Jewish Voice 

for Peace (Vocea evreiască pentru pace) și 

reprezintă un premiu extraordinar pentru 

cei care îi urăsc pe evrei. Potrivit raportului 

Amcha, prezența acestor grupuri în 

campusuri dublează cu mai mult decât 

probabilitatea incidentelor antisemite care 

implică denaturarea sau denigrarea 

identității evreiești. 
 

Nu este nici o exagerare, nici o hiperbolă să 

spunem că campania susținută împotriva 

evreilor în universitățile americane din 

secolul XXI ar fi putut fi modelată după ura 

împotriva evreilor din universitățile 

germane din anii 1930. 

Există o credință populară conform căreia 

excluderea totală a studenților și a cadrelor 

didactice evreiești din universitățile 

germane până la sfârșitul anului 1938 a fost 

opera birocrației guvernamentale naziste și, 

prin urmare, un fenomen complet diferit, 

care nu ar trebui comparat cu 



antisemitismul din campusurile americane 

de astăzi. În mod inconfortabil pentru mulți, 

acest lucru nu este adevărat. 
 

În realitate, studenții germani neevrei, care 

au fost pionierii antisemitismului în 

campusuri înainte de 1933, și nu guvernul, 

au condus atacul împotriva colegilor lor 

evrei în primii ani naziști, agresându-i și 

intimidându-i și făcând presiuni asupra 

autorităților pentru a-i expulza. Cu alte 

cuvinte, practic același fenomen pe care îl 

vedem astăzi în America și în alte părți din 

Occident. Un jurnalist student german de la 

acea vreme a scris că studenții înșiși au avut 

o contribuție importantă la crearea 

universității naziste în cel de-al Treilea 

Reich. 

 

Atacați de colegii lor, la fel ca în 

universitățile americane de astăzi, mulți 

evrei au considerat prudent să își ascundă 

etnia și credința religioasă, cu ani înainte de 

a se putea prevedea soarta finală a evreilor 

din Germania. 

Evreii au fost excluși sau expulzați din 

Federația Studenților Germani și din alte 

grupuri studențești nu din cauza vreunui 

edict de stat, ci din cauza presiunii exercitate 

de alți studenți. Același lucru se întâmplă 

astăzi în universitățile americane, cu 

exemple recente de studenți evrei care au 

fost excluși din consiliile studențești și din 

grupurile comunitare, în special pentru că 

sunt sioniști, pentru care citiți evrei. 
 

Așa cum grupurile de fraternități evreiești 

au fost vizate și atacate fizic în Germania 

anilor 1930, tot așa raportul Amcha 

documentează acțiuni sistematice, inclusiv 

atacuri fizice împotriva fraternităților și 

grupurilor studențești evreiești din 

campusurile de astăzi, inclusiv Alpha 

Epsilon Pi (AEPi) și Hillel, precum și 

condamnări vitriolante pentru participarea 

la proiecte pro-Israel, cum ar fi Birthright. 
 

În ciuda faptului că au cheltuit atât de multă 

energie împotriva colegilor lor de facultate, 

germanilor le mai rămăseseră destule 

pentru profesorii lor evrei. Nemulțumiți de 

reglementările rasiale naziste care 

restricționau profesorii evrei, studenții au 

boicotat cursurile celor care erau scutiți în 

temeiul legilor rasiale și au făcut presiuni 

asupra autorităților universitare pentru a-i 

concedia. Rezultatul a fost că toți profesorii 

evrei cărora li se mai permitea în mod legal 

să predea au demisionat până în 1935. 

 

 

 

 

La fel ca în Germania anilor 1930, profesorii 

evrei simt căldura în America de astăzi, 

suferind abuzuri și atacuri la adresa lor din 

partea colegilor de facultate și a studenților, 

unii dintre ei renunțând la kippah pentru o 

viață liniștită. Potrivit unui raport al 

Coaliției Israel în campus, cercetătorii pro-

Israel sunt adesea înghețați de autoritățile 

universitare, în stilul adevărat al celui de-al 

Treilea Reich, iar membrii facultății ezită să 

se angajeze în public sau chiar în privat în 

susținerea studenților evrei sau să se ia de 

colegii lor. 
 

Ilustrând atmosfera toxică din unele 

campusuri, în ianuarie anul trecut, șase 

profesori de la CUNY au intentat un proces 



împotriva sindicatului profesional al 

facultății lor, acuzându-l de antisemitism. 
 

Raportul Amcha caracterizează situația 

actuală din campusurile americane drept o 

criză pentru evreii americani. Este mult mai 

mult decât atât. Este o criză pentru noi toți 

faptul că o parte a corpului nostru 

studențesc este hărțuită, abuzată, intimidată 

și doborâtă de colegii săi și adesea 

abandonată de profesori și de autoritățile 

facultății. Ne vom ridica pentru a-i apăra pe 

frații noștri evrei care sunt persecutați sau 

vom sta deoparte și ne vom strâmba mâinile 

în tăcere ca și până acum? Poate că ar trebui 

să urmăm exemplul studenților germani 

neaoși Hans și Sophie Scholl și al colegilor 

lor din Trandafirul Alb, un grup de 

rezistență studențească, care în anii 1940  

s-au ridicat și au vorbit împotriva tiraniei 

naziste și a persecuției evreilor. Soarta lor a 

fost ghilotina. 
 

Este timpul ca guvernul federal, în 

conformitate cu Articolul VI din Legea 

drepturilor civile din 1964, să își retragă 

finanțarea de la toate universitățile care 

participă la intoleranță ca aceasta. 
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