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Politika Belirleyiciler için Kılavuz İlkeler

UNESCO ile AGİT’in birlikte hazırladığı yeni yayın, tüm dünyada antisemitizm
meselesinin gitgide daha önemli bir hale geldiği bir çağda öğrenenlere günümüzün
antisemitizm biçimlerine direnme yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu yayında,
insan hakları çerçevesine, küresel vatandaşlık eğitimine, kapsayıcılığa ve toplumsal
cinsiyet eşitliğine dayalı programlar tasarlayarak eğitim yoluyla antisemitizmle
mücadele etmek, önyargıları kırmak ve hoşgörüyü yeşertmek için, somut yöntemler
önerilmektedir. Ayrıca politika belirleyicilere, eğitim sistemlerinin gençlere Yahudi
karşıtı görüş ve ideolojilere, şiddet içeren aşırı uç görüşlere ve her türlü
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık biçimlerine karşı, eleştirel düşünme ve başkalarına saygı
gösterme yoluyla direnç kazandırılmasını sağlayacak rehberlik ve araçlar
sunulmaktadır.

Eğitim

Antisemitizm ile eğitim yoluyla mücadele
hakkındaki yayının odak noktaları:

Politika belirleyiciler, antisemitizmle
mücadele etmek için:

• Antisemitizmin karmaşık niteliğini;
tezahürlerini, özelliklerini, farklı biçimlerini
ve etkisini açıklamaktadır;

• Antisemitizmin, eğitim sistemleri
aracılığıyla mücadele edilebilecek
boyutta ve kapsamda bir sorun
olduğunu kabul edebilirler;

• İnsan hakları çerçevesinden bakarak,
antisemitizm ile eğitim yoluyla mücadeleye
yönelik önleyici politika ilkelerini ve
öğrenme hedeflerini ana hatlarıyla ortaya
koymaktadır;
• Antisemitizme verilecek karşılıkların,
küresel yurttaşlık eğitimi gibi mevcut
eğitim yaklaşımları ile kapsamlı ve sorunsuz
bir şekilde nasıl bütünleştirilebileceğini
göstermektedir;
• Antisemitizm hakkındaki eğitimin, eğitim
sistemine dahil edilmesi için temel eylem
alanlarını belirlemekte ve bu konudaki
politikalara, uygulamalara ve pedagojilere
ilişkin rehberlik sunmaktadır;
• Öğrenmenin ön koşulu olarak ve tüm
öğrencilerin insan haklarını korumak
ve savunmak için eğitim kurumlarında
antisemitizmle mücadele etmenin yollarını
ele almaktadır;
• Bilgi edinme hakkı, din veya inanç
özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve barışçıl
toplanma özgürlüğü de dahil olmak
üzere insan hakları hakkında eğitimin
antisemitizmle mücadele bakımından
neden temel bir önem arz ettiğini
açıklamaktadır;
• Çeşitli eğitim ortamlarında antisemitizm
konusunun ele alınmasına ve çevrimiçi
ortamda antisemitizmin fark edilerek
buna karşı çıkılması için medya ve bilgi
okuryazarlığının pekiştirilmesine yönelik
politika seçeneklerini ortaya koymaktadır;
ve
• Devlet görevlilerinin ve eğitimcilerin, göz
yumulan antisemitizm olaylarının Yahudi
topluluklarının ve daha genel anlamda
toplumun üzerindeki etkisini fark edip, bu
konuda yerel ve ulusal bağlamda inisiyatifler
geliştirebilecek şekilde kapasitesini
arttırmak için kullanılabilecek iyi uygulama
örneklerini göstermektedir.

• Eğitimcileri, Yahudi karşıtı basmakalıp
düşünceler ve komplo teorilerinin
yanı sıra, bu düşüncelerin ve komplo
teorilerinin toplumsal ve siyasi işlevleri
hakkında bilgilendirebilir; böylece
eğitimcilerin bunları tespit edip,
uygun şekilde yanıt verebilmesini
sağlayabilirler;
• Eğitim sistemlerinin insan haklarını
desteklemesini, saygı ve kapsayıcılığı
beslemesini, Yahudiler de dahil olmak
üzere tüm genç kadın ve erkekler
için güvenli ve destekleyici öğrenme
ortamları sunmasını ve sorunu
körüklememesini sağlayabilir;
• Antisemitizmle mücadelede küresel
yurttaşlık eğitimini temel alarak,
demokrasi, barış, toplumsal cinsiyet
eşitliğini destekleyen politikalar ve
toplumsal cinsiyete duyarlı pedagojik
yaklaşımlar yoluyla, antisemitizmi bir
insan hakkı konusu haline getirebilir;
• Uzun vadeli bir hedef olarak öğrencilerin
eleştirel ve özdüşünümsel becerilerini
geliştirerek ve toplumsal cinsiyete dayalı
ve diğer önyargıları sistematik olarak
irdeleyerek, önyargılara ve basmakalıp
düşüncelere karşı direnç kazanacakları
yaklaşımları teşvik edebilirler;
• Holokost hakkında verilen eğitime,
antisemitizm konusunu ekleyebilir; bu
şekilde günümüzdeki antisemitizm
biçimleri ile bağlantılarını
vurgulayabilirler;

• Müfredatı, ders kitaplarını ve diğer
eğitim materyallerini; insan haklarının,
kapsayıcılığın ve toplumsal cinsiyete
duyarlı araştırma ve yaklaşımların
yansıtılmasını sağlayacak şekilde gözden
geçirip değiştirebilirler;
• Öğrencilerin manipülasyona, önyargılara,
basmakalıp düşüncelere ve komplo
teorilerine karşı direnç geliştirmesini
sağlayacak şekilde medya ve bilgi
okuryazarlığı becerileri geliştirebilirler;
• Okullar ile Yahudi topluluklarının
ve diğer toplulukların temsilcileri,
STK’lar, müzeler, anıtlar, kütüphaneler
ve konuyla ilgili diğer kuruluşlar
arasındaki iletişim ve ortaklık kanallarını
destekleyebilirler;
• Eğitim kurumlarında insan haklarının
korunmasını ve insan haklarına saygı
gösterilmesini sağlamak amacıyla yasal
düzenlemeler, başvuru yolları ve Yahudi
karşıtı olayların bildirilmesine ilişkin
erişilebilir mekanizmalar geliştirebilirler;
• Yahudi öğrenci ve öğretmenler de
dahil olmak üzere tüm eğitim personeli
ve öğrenenler için güvenli bir ortam
sağlanması ve insan hakları ihlallerine
ilişkin şikâyetlerin ele alınması açısından
ulusal insan hakları kurumlarının
kapasitesini güçlendirebilirler;
• Antisemitizm konusunu ele almak
amacıyla üst düzey mekanizmalar
oluşturarak farklı bakanlıklar arasında
işbirliğini sağlayabilirler; ve
• Yasa koyuculara, özel olarak
antisemitizm konusuna eğilen ve eğitim
alanında sağlıklı hukuki düzenlemeler
geliştiren partiler arası meclis grupları
oluşturmalarında yardımcı olabilirler.

• Öğretmenlere yönelik olarak mesleki
hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim
olanakları sunabilir, antisemitizm
konusunda araştırmaya dayalı öğretmen
eğitimi kaynaklarını kullanabilirler;

DKİHB’nin nefret suçuyla ilgili inisiyatifleri

Tel : +48 22 520 0600

hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve tüm

Fax : +48 22 520 0605

AGİT Demokratik Kurumlar ve
İnsan Hakları Bürosu

kaynak ve yayınlarını incelemek için lütfen şu

E-posta: wordsintoaction@odihr.pl

ul. Miodowa 10

adresi ziyaret ediniz:

www.osce.org/project/wia

00-251 Varşova
Polonya

www.osce.org/odihr/tolerance

UNESCO’nun şiddete dayalı aşırı uç

Tel : +33 1 45 68 10 00

UNESCO

görüşleri eğitim yoluyla önlemeye ve

E-posta: gced@unesco.org

7, place de Fontenoy,

küresel yurttaşlık eğitimini teşvik etmeye

en.unesco.org/themes/education

75352 PARİS 07 SP

yönelik inisiyatifleri hakkında ayrıntılı bilgi
Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü

için lütfen şu adresi ziyaret ediniz:

Sürdürülebilir
Gelişme en.unesco.org/themes/gced
Hedefleri

Fransa

