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Справяне с
антисемитизма чрез
образование
Насоки за авторите на политики

Новата съвместна съвместна публикация на ЮНЕСКО и ОССЕ се заема с предизвикателството
да обучи учащите се как да се противопоставят на съвременния антисемитизъм във време,
когато този въпрос става все по-наболял в цял свят. Тя предлага конкретни подходи за
справяне с антисемитизма, противодействие на предразсъдъците и насърчаване на
толерантността чрез обучение по програми, основани на рамка за правата на човека,
образование за глобално гражданство, приобщаване и равенство между половете.
В нея авторите на политики могат да намерят инструменти и насоки, с които да гарантират,
че образователните системи изграждат нетърпимост у младите хора към антисемитски идеи
и идеологии, насилствен екстремизъм и всички форми на нетърпимост и дискриминация
чрез критично мислене и уважение към другите.

образование

Фокус на указанията за
справяне с антисемитизма чрез
образование:
• Обяснява сложния характер на
антисемитизма: неговите прояви,
характеристики, варианти и
въздействие;
• През призмата на правата на човека се
очертават принципи за превантивна
политика и учебни цели за справяне с
антисемитизма чрез обучение;
• Демонстрира се как мерките
спрямо на антисемитизма могат
да се интегрират цялостно и
безпроблемно в съществуващите
образователни подходи, като
например образованието за глобално
гражданство;
• Описват се основните области на
действие и се предоставят насоки
относно политиките, практиките
и педагогическите похвати
за въвеждане на обучение по
антисемитизъм в образователната
система;
• Обсъждат се мерки за справяне с
антисемитизма в образователните
институции като предпоставка
за разбиране и защита на всички
човешки права на учениците;
• Разяснява се защо преподаването
на правата на човека, включително
правото на информация, свободата
на вероизповеданията свободата на
изразяване и на мирни събрания е от
основно значение за противодействие
на антисемитизма;
• Предлагат се варианти на политика за
справяне с антисемитизма в различни
образователни среди и за засилване
на медийната и информационната
грамотност за разпознаване и
отхвърляне на антисемитизма онлайн;
и
• Представят се добри практики, които
могат да се използват за изграждане
на капацитет на държавни служители
и преподаватели да разпознават
въздействието на отявления

антисемитизъм върху еврейските
общности и обществото като цяло и
да адаптират инициативи към местния
или националния контекст.
За да се справят с антисемитизма,
авторите на политики могат да:

преподаватели преди и по време
на стажа им и използват базирани
на научни изследвания ресурси
за обучение на учители по
антисемитизъм;

• Признаят степента и обхвата на
антисемитизма като проблем,
който трябва да се реши чрез
образователните системи;

• Внасят изменения в учебни програми,
учебници и други учебни материали,
така че да се отразят човешките права,
приобщаването и изследванията и
подходите, насочени към половата
идентичност;

• Запознаят обучителите с
антисемитски стереотипи и теории на
конспирацията и техните социални и
политически функции, така че да могат
да ги идентифицират и реагират на тях
по подходящ начин;

• Развиват умения за медийна и
информационна грамотност за
насърчаване на неподатливостта
на учениците към манипулации,
предразсъдъци, стереотипи и теории
на конспирацията;

• Гарантират, че образователните
системи поддържат правата на човека,
култивират уважение и приобщаване
и осигуряват безопасна и подкрепяща
среда за обучение за всички млади
жени и мъже, включително евреи,
както и че не допринасят за изостряне
на проблема;

• Популяризират канали за комуникация
и партньорства между училища и
представители на еврейски и други
общности, НПО, музеи, мемориали,
библиотеки и други подобни
институции;

• Въведат антисемитизма като тема в
обучението по права на човека чрез
политики и общи педагогически
подходи през призмата на половата
идентичност, които насърчават
демокрацията, мира, равенството
между половете и изграждат
чувството за принадлежност към
единна човешка общност чрез
използване на глобалното гражданско
образование като рамка;
• Насърчават подходи, изграждащи
нетърпимост на учениците към
предразсъдъци и стереотипи като
дългосрочна цел чрез развиване на
уменията за критично и аналитично
мислене и чрез системно разграждане
на половите и други стереотипи;
• Включват уроци по антисемитизъм в
обучението за Холокоста, като ясно
показват и връзката със съвременните
прояви на антисемитизъм;
• Предоставят възможности за
професионално обучение на

• Разработват законодателство,
процедури и достъпни механизми
за подаване на сигнали относно
антисемитски прояви, които да
гарантират защита и зачитане на
правата на човека в образователните
институции;
• Укрепват капацитета на националните
институции по правата на човека за
гарантиране на безопасна среда за
целия учителски състав и обучаващите
се, включително еврейски студенти
или учители и за разглеждане на
жалби от нарушения на човешките
права;
• Гарантират сътрудничество между
различни ведомства чрез създаване на
механизми на високо ниво за справяне
с антисемитизма; и
• Подпомагат законодателите при
създаване на междупартийни
парламентарни групи за справяне
с антисемитизма и разработване на
стабилно законодателство, в областта
на образованието.
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