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1. Úvod
Táto príru ka poskytuje návrhy pre pedagógov, ktorí cítia potrebu rieši otázky týkajúce sa
sú asného antisemitizmu. Berúc do úvahy, že kontext sa môže v jednotlivých krajinách alebo aj
triedach líši , tento dokument ponúka u ite om všeobecný preh ad zvy ajných prejavov sú asného
antisemitizmu ako aj nieko ko k ú ových vzdelávacích princípov a stratégií na pristupovanie k tejto
komplexnej a náro nej téme. Užito né referencie sa nachádzajú v prílohách.
Tento dokument používa pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorú vyvinul Úrad pre demokratické
inštitúcie a udské práva (ODIHR) pri OBSE v spolupráci s Agentúrou Európskej Únie pre
základné práva (bývalé Európske centrum pre monitoring rasizmu a xenofóbie) a so židovskými
organizáciami a poprednými akademikmi. Pod a tejto definície je antisemitizmus „istým vnímaním
Židov, ktoré môže by vyjadrené ako nenávis k Židom.“ Prejavy antisemitizmu „môžu tiež by
namierené proti štátu Izrael, chápanému ako židovská kolektivita. Antisemitizmus asto obvi uje
Židov z konšpirácií na poškodenie udstva a asto sa používa na obvinenie Židov za to „pre o sa
veci kazia“. Je vyjadrený v re i, písomnom prejave, vizuálnych formách a v konaní a používa
zlomyse né stereotypy a negatívne charakterové rty.“ (Pozri prílohu 1)
Hoci bol po holokauste antisemitizmus od základu zdiskreditovaný, pod povrchom na alej existuje.
Pre niektorých udí je antisemitizmus ideológia, spôsob interpretácie sveta. V posledných
desa ro iach sa vynorili nové formy antisemitizmu, pri om niektoré z nich – ako napríklad
popieranie holokaustu alebo druhotný antisemitizmus – priamo súvisia so Šóa.
Od konca 90. rokov bol zaznamenaný ve ký po et násilných antisemitských incidentov. Židovskí a
nežidovskí jedinci, ich majetok a židovské komunitné inštitúcie, ako synagógy, sa stali ter om
naprie celou Európou a Severnou Amerikou. V poslednej dobe vystupuje antisemitizmus do
popredia aj vo vzdelávacom prostredí.
Pod a výro nej správy ODIHR za rok 2006 o nenávistných zlo inoch v regióne OBSE po et útokov
proti židovským školám vzrástol v mnohých krajinách, pri om boli židovskí žiaci napádaní,
ob ažovaní alebo zranení v rastúcich po toch na ceste zo alebo do školy alebo v triede, aj
spolužiakmi. U itelia a lektori podávajú správy o tom, že pojem „Žid“ sa medzi mládežou stal
populárnou nadávkou. Antisemitizmus sa tak už neobmedzuje na extrémistické kruhy ale oraz viac
sa stáva sú as ou stredného prúdu. V tomto kontexte sa konflikt na Strednom východe asto
používa ako odôvodnenie antisemitských prejavov v samom centre spolo nosti.
Medzinárodné spolo enstvo, vlády, ob ianska spolo nos a jedinci reagovali na tento trend najmä
prostredníctvom vzdelávacích iniciatív a zvyšovania povedomia. Cie om tejto príru ky je
poskytnú pedagógom návrhy a odporú ania na to ako identifikova , predchádza a reagova na
prejavy antisemitizmu. Snaží sa teda pomôc u ite om, ktorí veria, že žiakom by sa o antisemitizme
malo dosta viac poznatkov, prostredníctvom oboznamovania sa s historickými a sú asnými
charakteristikami tohto fenoménu v Európe.
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Záväzky a aktivity OBSE v oblasti boja s antisemitizmom
Organizácia pre bezpe nos a spoluprácu v Európe (OBSE) je najvä šia organizácia pre regionálnu
bezpe nos na svete – jej 56 ú astníckych krajín pokrýva geografickú oblas od Vancouveru po
Vladivostok. So zameraním na politicko-vojenské, hospodárske a enviromentálne otázky, ako aj na
udské práva a demokraciu (takzvanú udskú dimenziu bezpe nosti), OBSE zaujíma k bezpe nosti
trojaký prístup. Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a udské práva (ODIHR) má sídlo vo
Varšave, v Po sku, a pomáha ú astníckym štátom pri implementácii záväzkov vyplývajúcich z
udskej dimenzie. Cie om týchto záväzkov je zaisti plné rešpektovanie udských práv a
základných slobôd. Ú astnícke štáty sa zaviazali riadi sa zásadami právneho štátu; podporova
princípy demokracie budovaním, posil ovaním a ochranou demokratických inštitúcií; a
podporova v regióne OBSE toleranciu. V oblasti tolerancie a nediskriminácie sa ODIHR
zameriava na zlo iny z nenávisti, rasizmus a xenofóbiu, antisemitizmus, netoleranciu a
diskrimináciu moslimov a slobodu vierovyznania alebo presved enia.
Od roku 2000 reagovalo 56 ú astníckych štátov OBSE na nárast antisemitizmu rôznymi
deklaráciami, uznávajúcimi že antisemitizmus nabral nové formy a výrazy a potvrdzujúcimi, že
predstavuje hrozbu pre demokraciu, civiliza né hodnoty a bezpe nos v regióne OBSE. Berlínskou
deklaráciou v roku 2004 sa ú astnícke štáty zaviazali „podporova , tam kde je to vhodné,
vzdelávacie programy pre potlá anie antisemitizmu a podporova pripomínanie si ho, primeraným
spôsobom; podporova vzdelávanie o tragédii holokaustu, a dôležitosti rešpektu pre všetky etnické
a náboženské skupiny.“
S výh adom na poskytnutie pomoci ú astníckym štátom ODIHR pripravil preh ad a analýzu
vzdelávania o holokauste a o antisemitizme, ktorá hodnotí existujúce vzdelávacie aktivity v
regióne.1 V nadväznosti na Konferenciu OBSE o antisemitizme a iných formách netolerancie,
ktorá sa konala v španielskej Cordobe v júni 2005, sa experti reprezentujúci 12 ú astníckych štátov
zišliv Yad Vashem v Jeruzaléme aby pripravili príru ku nazvanú „Príprava pamätných dní
holokaustu: návrhy pre lektorov“,2 ktoré sú dnes k dispozícii v 13 jazykoch. Myšlienka pripravi
túto príru ku pre u ite ov a lektorov tiež vzišla z tohto stretnutia, ktoré podporila Asperova
nadácia vo Winnipegu, Kanada. Navyše, ODIHR a Dom Anny Frankovej pripravili spolu s
národnými expertmi vzdelávacie materiály o antisemitizme pre sedem ú astníckych štátov,3 alšie
krajiny budú nasledova . U itelia, ktorí používajú tieto materiály, môžu z predkladanej príru ky
erpa alšie informácie.

1 Education on the Holocaust and on Anti-Semitism: an Overview and Analysis of Educational Approaches (Varšava:
OBSE/ODIHR, 2006) <http://www.osce.org/odihr/item_11_18712.html>.
2 „Preparing Holocaust Memorial Days: Suggestions for Educators“, OSCE/ODIHR a Yad Vashem, Január 2006,
<http://www.osce.org/odihr/20104.html>.
3 Vyu ovacie materiály sú dostupné na stránke <http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html>.
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Práca Yad Vashem v oblasti boja s antisemitizmom
Yad Vashem, Úrad pre pamiatku martýrov a hrdinov holokaustu, bol založený v roku 1953
zákonom izraelského parlamentu. Názov Yad Vashem pochádza z Knihy Izákovej, kapitoly 56,
verša 5, „A im dám vo svojom dome a v rámci svojich stien pamätník … ve né meno („yad
vashem“), ktoré nebude od até.“
Od svojho vzniku Yad Vashem dokumentuje dejiny Židov po as obdobia holokaustu, uchováva
pamiatku a príbeh každej zo šiestich miliónov obetí a odovzdáva odkaz holokaustu budúcim
generáciám prostredníctvom svojich archívov, knižnice, školy, muzeí, výskumného inštitútu
a ude ovania vyznamenania Spravodlivý medzi národmi tým, ktorí riskovali svoje životy aby
pomohli po as holokaustu Židom.
Yad Vashem kladie zásadný dôraz na vzdelávanie mladších generácií o holokauste. Ove a viac
ako kedyko vek v minulosti, dnešná mládež prejavuje zanietený záujem o svoju osobnú históriu a
identitu. Yad Vashem podporuje dialóg medzi minulos ou, prítomnos ou a budúcnos ou, s cie om
inšpirova svojich návštevníkov aby pracovali na lepšej budúcnosti pre udstvo ako celok.
Yad Vashem tiež organizuje akademické konferencie o prejavoch antisemitizmu v jednotlivých
obdobiach dejín a rovnako kladie dôraz na sú asné formy antisemitizmu na seminároch pre
vzdelávanie u ite ov, ktoré usporadúva každý rok. Navyše, na internetovej stránke
www.yadvashem.org možno nájs po etné vzdelávacie pomôcky, študijné plány zamerané na
antisemitizmus, ako aj asto kladené otázky týkajúce sa konfliktu na Strednom východe,
antisemitizmu a holokaustu.

2. Antisemitizmus v školách: o s ním
Antisemitizmom v školách sa možno zaobera spontánne, podnetom môže by prejav
antisemitizmu v triede, škole alebo širšej komunite. Alternatívne, reakciu možno pripravi ako
preventívne opatrenie a sú as kurikula.V každom prípade, reagovanie na antisemitizmus je
multidisciplinárna úloha, pri om k téme samotnej možno pristúpi na viacerých predmetoch, ako
napríklad ob ianska náuka, literatúra, umenie, dejiny, at . U itelia sa môžu rozhodnú venova
téme celý kurz alebo, ak as a obmedzenia kurikula nedovolia viac, len jednu tematickú hodinu.
Bez oh adu na okolnosti, dôležitý je obozretný prístup k téme.
Pedagogické metódy by mali zah a potrebu vzdelávania o holokauste a vzdelávacích nástrojov na
zvyšovanie povedomia o antisemitizme. Vzdelávanie o holokauste je pevne ukotvené v školských
osnovách mnohých krajín, odrážajúc tak záväzok podporova pripomínanie si a vzdelávanie o
tragédii, ktorá sa stala sú as ou kolektívnej pamäti najmä v Európe ale aj pre udstvo vo
všeobecnosti. Vzdelávanie o holokauste robí študentov vnímavejších k perpektíve obetí holokaustu;
vyzdvihuje otázky osobnej zodpovednosti a zneužívania moci; konfrontuje študentov s možnými
dôsledkami antisemitizmu a tiež ich povzbudzuje k tomu, aby vyjadrili svoj názor, stáli na strane
demokracie a prekonali ahostajnos v situáciách, ke sú Židia a iní diskriminovaní.4
Vzdelávanie o holokauste však nemôže by prevenciou antisemitizmu a ani tak nie je
nadizajnované. Antisemitizmus a poznatky o holokauste sa navzájom nevylu ujú ale môžu
4 Viac informácií možno nájs v sekcii „For Teachers and Scholars: Guidelines for Teaching“ na stránke Task Force
for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research,
<http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php>.
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existova paralelne. Sú asný antisemitizmus sa asto rozvíja okolo otázok súvisiacich s udalos ami,
ktoré sa stali po roku 1945, napríklad prebiehajúci konflikt na Blízkom východe, alebo s debatami o
holokauste i. e. s otázkami, ktoré už z definície nemožno zahrnú do vzdelávania o holokauste,
pretože vyžadujú iný fokus. Vzh adom na fakt, že niektorí u itelia sa údajne vyhýbajú vyu ovaniu
o holokauste zo strachu, že narazia na antisemitské predsudky a popieranie holokaustu medzi
svojimi študentmi, opatrenia na zvyšovanie povedomia a diskusie o antisemitizme môžu by v
istých prípadoch považované ako inštrumentálne pre efektívnu implementáciu vzdelávania o
holokauste. Holokaust a antisemitizmus sú témy, ktoré môžu a mali by by spájané, ale vyu ovanie
o jednom nemôže nahradi vyu ovanie o druhom.
Hoci antisemitizmus môže tiež slúži ako príklad na kurze o rasizme a diskriminácii, pre študentov
môže by zaujímavé a dôležité uvedomi si, že antisemitizmus asto koexistuje so sociálnou
inkluziou Židov vo všetkých vrstvách európskych a severoamerických spolo ností, teda že sa
neprejavuje ako diskriminácia v klasickom zmysle. Navyše, prvky rasistických ideológií sú len
jednou dimenziou antisemitizmu. V priebehu dejín sa nenávis vo i Židom prejavovala
najvýraznejšie ako rasistický predsudok a politika, ale bola tiež používaná ako prostriedok pre
konštrukciu náboženského antagonizmu, ako kultúrna tradícia a ako politický resentiment proti
židovskému národu reprezentovanému štátom Izrael. Vyu ovanie o antisemitizme v kontexte
medzikultúrneho vzdelávania nemusí vždy objasni špecifický charakter antisemitizmu ako
fenoménu, ktorý nevyžaduje prítomnos Židov – odtia je koncept „antisemitizmu bez Židov“.
Navyše, možno diskutova o sú asnom antisemitizme v súvislosti s udskými právami. Hoci toto
môže by úspešný nástroj na posilnenie normatívneho rámca úcty, porozumenia a rovnosti,
študentov môže tiež zaujíma porozumenie špecifickým historickým kontextom a vývojom, ako aj
spolo enským a kultúrnym procesom, ktoré sa spájajú s antisemitizmom.
Je jasné, že mnoho rámcov a predmetov môže poskytnú dobrý východiskový bod na zvyšovanie
povedomia o antisemitizme. Je ve mi dôležité ma na pamäti, že antisemitizmus je komplexnou
multidimenzionálnou otázkou, a preto bude pravdepodobne potrebné vyvinú rôzne vzdelávacie
prístupy.

3. Pedagogický prístup
Cie om tejto príru ky je pomôc u ite om dvomi spôsobmi:
na rtnú výsledky z u ebného procesu, ktoré môže prinies zaoberanie sa témou
antisemitizmu v triede;
poskytnú návrhy a alšie informácie o tom, ako zisti a reagova na používanie
špecifických antisemitských stereotypov a iných vyjadrení antisemitizmu.
3. 1. Všeobecné ciele a výsledky u ebného procesu
Nemalo by sa predpoklada , že študenti sú oboznámení s existenciou antisemitizmu. Majú však
právo o om vedie a u i sa o om. Hoci niektorí sa už s problémom takým i onakým spôsobom
mohli stretnú a majú základnú ideu o tom, o antisemitizmus charakterizuje, iní môžu by
presved ení o tom, že antisemitizmus zanikol po holokauste. V niektorých prípadoch môžu u itelia
eli náro nej úlohe oboznámi svojich študentov o tom, o sú asný antisemitizmus je, ako sa
prejavuje a o tom, že ide o celosvetový problém. Vyu ovanie o antisemitizme môže ma v prvom a
hlavnom rade za cie dvihnú povedomie o tejto téme.
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alším cie om môže by aktívne predchádza antisemitizmu a reagova na . Okrem odovzdávania
poznatkov o židovských dejinách, kultúre a dejinách antisemitizmu, pedagógovia môžu poskytnú
svojim študentom príležitos osvoji si isté hodnoty a postoje a nadobudnú zru nosti, ktoré im
pomôžu k tomu, aby sa témou kriticky zaoberali a aktívne odmietali antisemitské postoje ako aj
alšie formy predsudkov.
Vychádzajúc z uvedeného, vyu ovanie o antisemitizme by malo študentom umožni :
Spozna a odmietnu antisemitské stereotypy a antisemitské myslenie zakorenené v jazyku,
v médiách, spolo nosti a kultúre a v extrémistických ideológiách. V dôsledku je možné, že
ke sa študenti stretnú s antisemitskými názormi, budú menej náchylní podporova ich;
Nau i sa vníma perspektívu iných ako odlišnú, ale rovnocennú. Študenti sú preto
motivovavní k tomu, aby si budovali identitu založenú na pozitívnych prvkoch, namiesto
toho aby sa definovali prostredníctvom a pod a negatívneho, antisemitského stereotypu;
Dosiahnu spolo né porozumenie, že s každým lovekom treba zaobchádza rovne a
individuálne, o prispeje k celkovej úrovni tolerancie a k zhodnoteniu rôznorodosti v
konkrétnom školskom prostredí.
Niekedy sú prejavy antisemitizmu v škole príležitos ou na to, aby sa o tejto téme hovorilo v triede.
V takých prípadoch reagovanie na vyjadrenia antisemitizmu prostredníctvom reflektívneho prístupu
môže zaisti , že:
žiaci majú príležitos aktívne sa zaobera spolo enským problémom namiesto toho aby
zostali ticho, indiferentní, alebo pasívni; takto si môžu rozvinú dôležité ob ianske
zru nosti;
u itelia a študenti dostanú šancu uvedomi si svoje jednotlivé predsudky a zmeni svoje
názory prostredníctvom procesu u enia;
u itelia majú príležitos objavi širšie problémy, ktoré asto stoja za antisemitizmom
mládeže.
alej, niektoré z cie ov riešenia problému antisemitizmu v rámci školy môžu zah a umož ovanie
študentom a u ite om:
Uvedomi si, že judaizmus je jedno z mnohých náboženstiev a Izrael je demokratickým
štátom a rozvinú povedomie o úlohe, ktorú Židia zohrávali v dejinách a príspevku, ktorý
urobili európskej a iným kultúram;
Akceptova rôznorodos medzi udmi a uzna koexistenciu diverzity a rovnosti, teda
spolo nú udskos . Presadzovanie udských práv a rovnosti môže študentov vybavi
schopnos ou uvedomi si a rešpektova odlišnosti medzi u mi;
Pochopi , že antisemitizmus je problémom vä šinovej spolo nosti, nie samotnej menšiny a
uvedomi si negatívny dosah antisemitizmu na naše spolo nosti a na nás;
Rozvíjaním kritického myslenia povzbudi študentov k spochyb ovaniu simplistických
interpretácií sveta, ako napríklad zobrazovania tém ako bu absolútne dobrých alebo zlých;
Získa vh ad do toho, ako fungujú predsudky, vytváranie obetných baránkov, konšpira né
teórie a mechanizmy exklúzie;
Rozvinú schopnos identifikova sa s pozíciou menšiny, ktorá je konfrontovaná s
diskrimináciou a nenávis ou;
Nau i sa oponova diskrimina ným a urážlivým stereotypom a posil ova osobnú
zodpovednos študentov ako ob anov v demokratických a pluralistických spolo nostiach.
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3. 2. Metodologické princípy a stratégie
Dosiahnutie týchto cie ov predstavuje nieko ko výziev. Po prvé, u itelia a alší pedagógovia sú
asto odhodlaní odsúdi antisemitské prejavy a používanie antisemitských stereotypov a akéko vek
alšie vyjadrenia netolerancie a diskriminácie. Zárove , chcú bra žiakov, ktorí zastávajú alebo
vyjadrujú takéto názory, vážne. Inými slovami, u itelia sa usilujú odporova týmto názorom a
zárove sa približova k študentovi. Druhá výzva, ktorú si možno predstavi , je spôsobená túžbou
presadzova udské práva, ako napríklad slobodu vierovyznania a prejavu, a zárove oponova
zneužívaniu tejto slobody na rasové a antisemitské ú ely. Navyše, u itelia sa môžu usilova
poskytnú svojim študentom komplexný obraz dejín antisemitizmu, antižidovských predsudkov a
oboznámi ich s potrebou odmietnu túto hlboko zakorenenú nenávis . Zárove , môžu chcie
zabezpe i , aby toto u enie nebolo dogmatické, ale interaktívne, zaujímavé a angažujúce. Z tohto
poh adu je pre študentov dôležité oboznámi sa so širším rámcom (dlhé dejiny antisemitizmu,
komplexnos témy a rôznorodos prejavov antisemitizmu) bez toho, aby boli sa témou presýtili.
Nasledujúce návrhy sú pripravené pre pedagógov, ktorí chcú zahrnú tému antisemitizmu do svojej
výu by, vytvára v triede o tomto jave povedomie a reagova na antisemitské komentáre alebo
výbuchy v komunite.
Nasto te konštruktívne prostredie
U itelia a študenti by mali vytvori inkluzívnu atmosféru, v ktorej každý cíti, že je bezpe né
diskutova o citlivých témach otvorene. Mali by sa vytvori základné pravidlá, ktoré umožnia
úprimnú diskusiu úctivým spôsobom. U itelia by si mali uvedomova hierarchie existujúce v
triede a snaži sa integrova do procesu všetkých študentov. Študenti by nemali ma pocit viny.
Vytvorenie takéhoto prostredia môže podpori u ite ov v ich úsilí objavi pre o je študent
stúpencom antisemitských názorov a stereotypov, ke že strachy, frustrácie a negatívne osobné
skúsenosti majú tendenciu robi jedincov poddajnejšími k jednoduchým riešeniam ponúkaným
týmito ideológiami.
Bu te trpezliví
U itelia by mali na tento proces vyhradi as a postupova krok po kroku. Jedným zo spôsobov
ako sa to dá urobi , je za a s menej komplexnými témami alebo nájs východiskový bod, ktorý
sa študentov týka a oslovuje ich. Možno tiež odporu i udržova túto tému v debate, teda
vraca sa k nej v kontexte alšej vyu ovacej jednotky, ak je tam spojitos . Vyžaduje sa tiež
trpezlivos pre nájdenie správneho prístupu k odlišným vekovým skupinám a poskytnutie
primeraného množstva informácií.
Vaše reakcie musia by jasné a konzistentné
U itelia by mali by pripravení reagova na prejavy antisemitizmu v triede, ke že ticho
zanecháva dojem, že predpojaté správanie je schva ované alebo nestojí za pozornos . Hoci sa v
odlišných situáciách a kontextoch môžu zda rozli né spôsoby a stratégie reagovania primerané,
študentom by vždy malo by jasné, že pokia ide o antisemitizmus, platí politika nulovej
tolerancie. Transparentnos a jasnos smerom k žiakom a ich rodinám je v tomto oh ade
mimoriadne dôležitá.
Vyhnite sa kázaniu
Kázanie je neefektívna metodológia na zmenu predpojatých postojov: v skuto nosti je jeho
výsledkom asto práve opa ný efekt. Pedagógovia by preto mali pre študentov vytvori
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príležitosti na riešenie konfliktov, diskusiu o problémoch, prácu v rôznorodých tímoch a
kritické myslenie. V kone nom dôsledku, interaktívne a angažujúce stratégie výu by môžu
zaisti , že tejto zložitej téme sa študenti nevyhýbajú, ale že niektorí si o u môžu vytvori hlbší
a dlhotrvajúci záujem.
-

Pamätajte, že záleží na jednotlivcoch

Každý lovek má možnos vo by a je preto zodpovedný za svoje konanie. Príklady z dejín a
sú asnej spolo nosti môžu by užito né na ilustráciu tohto princípu. Študenti by mali ma možnos
uvedomi si a u i sa, že nesú zodpovednos za svoje iny a uvedomova si dosah svojich
rozhodnutí. To zah a aj uvies do ich pozornosti pozitívny dopad na komunitu ktorý môže ma
spolo ensky zodpovedné správanie.
-

Bu te realistickí

Hoci by sa u itelia vždy mali snaži predchádza a reagova na antisemitizmus, samozrejme
existujú limity. Je dôležité nastoli ciele a realisticky zhodnoti možnosti a limity vzdelávacieho
úsilia. Prirodzene, jediný u ite s obmedzenými prostriedkami a asom nebude schopný úplne
vyrieši problém antisemitizmu.
Povzbudzujte sebareflexiu
U itelia aj študenti by mali reflektova o obrazoch Židov, ktoré prichádzajú do ich mysle a
rozmýš a o tom, i boli ovplyvnené predsudkami. Ak sú v triede židovskí študenti, je potrebné by
citlivý k ich vnímaniu. Ako vo všetkých prípadoch predsudkov, u ebný proces sa môže rozvíja
okolo uvedomenia si, že individuálne skúsenosti alebo charakteristiky by nemali by
zovšeobec ované a projektované na celú skupinu.
Používajte skúsenosti zo života
U itelia môžu študentom poskytnú príležitos na to, aby sa podelili o svoje zážitky. Trieda môže
by miestom, kde je rôznorodos oce ovaná a skúsenosti študentov nie sú marginalizované,
trivializované alebo ozna ené za nepoužite né. Mnohí študenti budú považova za jednoduchšie
hovori o antisemitizme ak majú príležitos zamera sa na vlastné skúsenosti, ako napríklad s
diskrimináciou alebo viacnásobnými identitami. Zárove , mali by sa nau i abstrahova od
vlastných skúseností a diferencova namiesto zovšeobec ovania.
Rozvíjajte kritické myslenie
S cie om bojova s predsudkami je dôležité uvedomi si odlišné perspektívy. Napríklad, ítanie
zdroja, ktorý je napísaný z poh adu osoby židovského pôvodu, ktorá pocítila antisemitizmus môže
vytvori vä šie porozumenie a empatiu k tomu, aké to je by diskriminovaný alebo urazený
prejavmi antisemitizmu. Zoh ad ovanie rôznych perspektív prichádza do hry aj pri štúdiu obrázkov
a fotografií. Študentom treba ukáza , že niektoré zobrazenia Židov cielene vyhotovili antisemiti.
Napríklad, môže by dôležité požiada študentov o to, aby analyzovali motív osoby za
fotoaparátom.
Snažte sa vyhnú viktimizácii
Židia by nemali by vnímaní ako obete. Sú to jedinci, ktorí majú svoje vlastné životy a osobnosti a
ktorých identita sa skladá z mnohých rozli ných komponentov.
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Zamerajte sa na diverzitu toho, o znamená by Žid
Antisemitizmus funguje prostredníctvom stereotypných zovšeobec ovaní a falošných atribúcií.
Na vyváženie týchto odchýlok môže by užito né oboznámi študentov s mnohými rozdielnymi
príkladmi toho, o znamená by Židom. Rôzne prístupy k tejto identite možno nájs v dejinách,
v sú asnej spolo nosti, aj medzi mládežou.
Spájajte školu so širšou komunitou
Môže stá za to zapoji rodi ov, alších rodinných príslušníkov a širšiu komunitu do u ebného
procesu, ke že predstavujú kontext (pozitívny aj negatívny) v ktorom sú študenti motivovaní k
u eniu. Ideálne z tohto úsilia môže vzís širšia sie podpory tolerancie.5
V prípade potreby požiadajte o pomoc
Školská správa, rodi ia, polícia a širšia komunita by mali by konzultovaní v prípadoch násilia
alebo dlhodobého ob ažovania.

3. 3. Osved ené praktiky
Hoci existuje množstvo osved ených praktík pre projekty o holokauste na školách6, cvi enia a
projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o antisemitizme, najmä o sú asnom antisemitizme, sú
zriedkavé.7
U itelia, ktorí uvažujú o ponúkaní cvi ení, projektov a workshopov, ktoré žiakov vtiahnu do
problému sú asného antisemitizmu by sa mali zamera nielen na rasistický antisemitizmus, ale aj na
menej nápadné a asto nevedomé formy antisemitizmu, ktoré sa podávali z generácie na generáciu.
Nasledujúce príklady môžu by v tomto oh ade užito né:
Na mnohých stenách sú napísané antisemitské slogany a nakreslené svastiky. Existujú
iniciatívy, kde skupiny študentov odstra ujú antisemitské grafiti vo svojom susedstve;
Mnohé ulice sú stále pomenované po známych antisemitoch. Toto môže by
východiskovým bodom pre dejepisný projekt, ktorý poskytne študentom priestor na kritický
dialóg o miestnych dejinách. Študenti by s miestnymi úradmi mohli diskutova o tom, pre o
ostalo meno zachované. Navyše, trieda by mohla robi výskum o židovských obyvate och
alebo iných jedincoch, ktorí pozitívne príspeli k miestnemu životu a navrhnú po kom by
mohla by pomenovaná ulica;
Študenti môžu by povzbudzovaní používa internet – ktorý sa stal hlavným zdrojom
antisemitskej propagandy – pre ú ely výskumu organizácií a inštitúcií ktoré bojujú s
antisemitizmom a podporujú toleranciu. Alternatívne, pre študentov môže by zaujímavé
oboznámi sa s prácou známych hudobných skupín a/alebo hercov, ktorí sa zaviazali
bojova s antisemitizmom a netoleranciu;
Pokro ilí študenti sa môžu zaobera antisemitizmom intelektuálne, zvážiac rôzne
5 "Developing Local Democracy Against Right Wing Extremism: Examples of good practice in East Germany"
(Rozvíjanie lokálnej demokracie proti pravicovému extrémizmu: príklady osved ených praktík z Východného
Nemecka). Information Leaflet No. 23 (Informa ný leták . 23), United for Intercultural Action website (webstránka
Zjednotení za interkultúrnu akciu), <http://www.unitedagainstracism.org/pages/info23.htm>.
6 Pozri napríklad "Preparing Holocaust Memorial Days" (Príprava pamätných dní holokaustu), op. cit., note 3
(poznámka 3); "For Teachers and Scholars: Guidelines for teaching" (Pre u ite ov a akademikov: príru ka pre
u enie), op. cit. , note 5 (poznámka 5)
7 Pozri napríklad vyu ovacie materiály ODIHR o antisemitizme, op. cit., poznámka 4.
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psychologické, sociologické a filozofické teórie, ktoré sa usilujú vysvetli antisemitizmus
alebo môžu preskúmava historiografické kontroverzie témy;
Môžu by zriadené pamätníky pre obete antisemitizmu, napríklad pamätná tabu a pre
deportované židovské deti z konkrétnych škôl alebo obete miestneho antisemitizmu pred a
po holokauste;
Môžu by zorganizované študentské debaty a workshopy s perspektívou posil ovania
argumentácie proti antisemitizmu;
Návštevy židovských cintorínov môžu spoji študentov s židovským dedi stvom regiónu.
Mnohé z týchto cintorínov boli možno spustnuté alebo znesvätené. Pomoc na ich
rekonštrukcii môže by hodnotná a užito ná skúsenos ;
výmenné projekty s židovskými a-alebo izraelskými študentmi by mohli by inter alia
zamerané na odstra ovanie-rozbíjanie stereotypov;
kontakt a stretnutia s miestnou židovskou komunitou by mohli by spôsobom ako sa nau i
viac o židovskej kultúre, tradíciách a aktivitách komunity;
Pedagógovia tiež môžu konzultova zdroje a nástroje, ktoré poskytujú národné aj medzinárodné
siete, asociácie u ite ov, špecializované inštitúcie a medzinárodné organizácie (pozri príloha íslo
dva pre zoznam príkladov). Informa ný systém ODIHR pre toleranciu a nediskrimináciu (ODIHR's
Tolerance and Non-Discrimination Information System) je zberným bodom pre osved ené praktiky
(http://tandis.odihr.pl).

3. 4. Identita a kontext
U itelia, ktorí sa zaoberajú antisemitizmom v školách by mali vzia do úvahy spojenie existujúce
medzi antisemitizmom a formami kolektívnej identity vo všeobecnosti, ako aj spôsob, akým sa
špecifické formy a prejavy antisemitizmu vytvárajú pod vplyvom viacerých pozadí.
Identita a antisemitizmus
V mnohých štátoch je zloženie tried asto multietnické, multikultúrne a multikonfesionálne.
Vzh adom na túto situáciu študenti nemajú vždy spolo né dejiny, národné naratívy, alebo hodnoty.
Je to skôr tak, že rôzne kolektívne identity interagujú medzi sebou. V iných krajinách môžu by
triedy menej rôznorodé a multikulturalizmus môže by abstraktným konceptom. V multikultúrnych
aj menej rôznorodých prostrediach formy kolektívnej identity ponúkajú jedincom istý zmysel
bezpe ia a stability, najmä v asoch krízy a zmeny.
Pre študentov je dôležité, aby sa oboznámili s vlastnou kultúrou. To znamená, že by si mali
uvedomi , že tak ako mnohí iní, majú istú kultúrnu identitu. Malo by im to pomôc pochopi , že ich
kultúra nie je monolitická ale dynamická a o je najdôležitejšie, je jednou z mnohých. To zah a
uvedomenie si, že perspektívu loveka zvy ajne formuje a zásobuje informáciami jeho kultúra,
a tiež uznanie, že existujú aj iné perspektívy. Cie om nie je dekonštruova všetky tradície a formy
kolektívnej identity, ale usilova sa o správnu rovnováhu medzi jedincom a kolektívom a zabráni
exklúzii. U itelia by mohli pomôc študentom uvedomi si, že používanie zdroja kolektívnej
identity na kompenzáciu nedostatku sebavedomia alebo sebauvedomenia nie je želate né, pretože to
môže ma negatívne dôsledky. Namiesto toho by malo by žiakom umožnené vyjadri ich
individualizmus a autonómiu pri kreatívnej interakcii s kultúrou (kultúrami) okolo nich.
Vz ah medzi formami kolektívnej identity, ako náboženstvo alebo národy, a antisemitizmom,
možno vysvetli funk nýcm spôsobom. Antisemitizmus preukázate ne plní funkciu v procesoch
sociálnych skupín. Bol a stále je používaný ako nástroj na zjednotenie skupiny a definovanie jej
hraníc. Inými slovami, antisemitizmus umož uje inklúziu „nás“ prostredníctvom exklúzie „Židov“.
Okrem toho bol antisemitizmus inštrumentálny v tom, že dával identite význam. Namiesto toho,
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aby vychádzali z pozitívnych atribútov, niektoré identity sú primárne charakteristické svojou
definíciou ako „anti“ nie o alebo niekto.
Navyše, vz ah medzi antisemitizmom a kolektívnymi identitami má aj historicku dimenziu.
Moderný antisemitizmus napríklad vznikol v kontexte budovania národov a konsolidácie národného
štátu ako ústrednej politickej entity a kultúrneho referen ného rámca v 19. storo í. V tom ase bol
antisemitizmus neoddelite nou sú as ou diskurzu o tom, o a kto konštituuje daný národ. Na alej
bol tiež inštrumentálny kedyko vek bolo treba za problémy národa obvini obetného baránka. Ako
príklad môže poslúži to, že za porážku Nemecka v prvej svetovej vojne boli obvi ovaní nemeckí
Židia.
Rôzne pozadia a kontexty
V odlišných kontextoch sa treba vysporiada s odlišnými výzvami:
na niektorých miestach sa môže antisemitizmus prejavova v prvom rade ako antisionizmus,
teda ako opozícia k existencii židovského štátu, s konfliktom na Blízkom východe ako
centrálnou témou. V tomto kontexte by sa u itelia mali snaži ukáza svojinm študentom
ako presiahnu konflikt namiesto toho aby ho v triede reprodukovali. Okrem uvedenia
študentov do hlavných faktorov, ktoré determinujú konflikt na Blízkom východe, diskusie
by sa mali odvíja okolo toho, ako možno konštruktívnu kritiku odlíši od antisemitizmu;
Na iných miestach vystupujú do popredia z historických dôvodov sekundárne formy
antisemitizmu – Židia sú nenávidení za svoju úlohu v debatách o holokauste a reštitúcii.
Tieto poh ady asto splývajú s antisionistickým resentimentom, ako vtedy, ke je konflikt
na Blízkom východe prezentovaný ako vývoj, ktorý delegitimizuje snahy pripomína si
holokaust. U itelia by mali poskytova študentom príležitos na konštruktívne vyjadrenie
svojich pocitov oh adom holokaustu a konfliktu na Blízkom východe, namiesto toho, aby
ich ventilovali do antisemitskej nenávisti. Celkovo, treba o nich diskutova ako o dvoch
oddelených témach;
Pokra ujúca a asto nespochyb ovaná perzistencia nacionalistických ideológií tiež
ovplyv uje antisemitizmus na niektorých miestach. V takých prípadoch sú antisemitské
poh ady odovzdávané z generácie na generáciu a sprevádzajú vieru v exkluzionistické a
nekritické národné naratívy a mýty, ktoré by mali by zrevidované. Ako prvý krok k
„zneškodneniu“ týchto naratívov a mýtov môžu u itelia preskúma príklad inej krajiny,
ktorá kriticky konfrontovala svoje dejiny, alebo uvádza študentov do antisemitizmu ako
globálneho problému. To môže zredukova potenciálnu zdráhavos študentov kriticky sa
zaobera touto témou z poh adu ich jednotlivých národných kontextov;
U itelia by mali erpa z multikultúrneho pôvodu svojich študentov. Deklarácie o udských
právach alebo národná ústava môže poskytnú východiskový bod a nastoli spolo né
východisko. Jedným zo spôsobov, ako vo vyu ovacom procese efektívne využi prostredie s
rôznymi pôvodmi a menšinami je preskúma rôznos príkladov z rôznych kontextov. Z
poh adu kontrastovania existujúcich stereotypov alebo vzorcov konfliktu môže by užito né
preskúma historické príklady mierovej koexistencie a vzájomnej inšpirácie u kres anov,
moslimov aj Židov. Klasickým príkladom je prípad miest ako Cordoba a Toledo v
Španielsku 10. storo ia, ke Židia, kres ania a moslimovia žili bok po boku, vymie ajúc si
myšlienky a prekladajúc mnohé knihy, vrátane Biblie a Koránu do arab iny, latin iny a
hebrej iny. Interkonfesionálne aktivity sú dobrým sú asným príkladom pozitívnej interakcie
medzi rozli nými náboženskými skupinami v mnohých krajinách.
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Pedagogické úsilie bojova s antisemitizmom by malo by citlivé k odlišným kultúrnym
perspektívam a, pokia to ide, ušité na mieru každej krajine, a tiež faktorom špecifickým pre
študentov, ako napríklad individuálna história, kultúrne pozadie a prevažujúce typy antisemitizmu v
každej krajine. Zárove , úsilie bra do úvahy pôvod študentov a referova k nemu by vždy malo
by v rovnováhe s potrebou u i študentov ako presiahnu vlastné perspektívy a porovnáva ich s
perspektívami iných, konštruktívnym spôsobom.
Nasledujúce otázky môžu by pri príprave hodiny/kurzu o antisemitizme užito né:
Kto sú študenti? Aké je ich náboženské, sociálne, kultúrne a politické pozadie?
Mali doteraz skúsenos so vzdelávaním o udských právach, tolerancii alebo holokauste?
Ak sú v tejto konkrétnej triede prejavy antisemitizmu, s ím súvisia? Môže to by tým, že sú
študenti vystavení antisemitizmu v médiách, rodine, v iných spolo enskkých kruhoch alebo
v mládežníckych skupinách?
Aké sú ich skúsenosti s netoleranciou?
Mali študenti príležitos na osobný kontakt so Židmi?
U itelia, ktorí sú oboznámení s týmito faktormi, môžu považova za jednoduchšie reagova na
špecifické výzvy, s ktorými sa stretli v rôznych prostrediach.

4. Typy antisemitizmu: návrhy pre pedagógov
Reakcie na antisemitizmus majú tendenciu by zvláš efektívne ke sú u itelia oboznámení s
dejinami Židov a antisemitizmu. Z tohto poh adu pomôže ma na pamäti, že prejavy antisemitizmu
a stereotypy sa asto používajú nevedome alebo sú vyjadrované skrytým a nepriamym spôsobom.
Nasledujúce môže slúži ako úvod do najdôležitejších sú asných prejavov antisemitizmu ako aj do
spôsobov ako na tento predsudok reagova . Kontextuálne informácie sú zvy ajne skombinované s
praktickými príkladmi a stratégiami na reagovanie pri použití daného stereotypu. Táto podkladová
informácia však nemá slúži ako plán hodiny alebo vyu ovací materiál.
4. 1. Antisemitské stereotypy
Vä šina antisemitských stereotypov zobrazuje a asto dehumanizuje Židov ako nebezpe ných,
menejcenných alebo zlých „druhých“ a spája sa s diskrimináciou, exklúziou a perzekúciou.
Dokonca aj pozitívne stereotypy presúvajú záber od jedinca a jeho charakteristík. Je jednoduchšie a
sná aj pohodlnejšie predpoklada , že všetci lenovia skupiny disponujú ur itými spolo nými
charakteristikami, než uzna , že skupina sa skladá z jedincov s jedine nými charakteristikami. Ak
existujú podobnosti, sú produktom dejín a sú teda skôr náhodné, než zdedené, prirodzené alebo
dané. Niektorí udia používajú stereotypy s dobrými úmyslami bez antisemitských motívov, snažiac
sa namiesto toho romanticky oživi
obrazy napríklad „Fidlikanta na streche“ a
„Východoeurópskeho Žida“. V tomto kontexte je dôležité pochopi , že dejiny antisemitskej
propagandy, zameranej na vytváranie a posil ovanie predsudkov, môžu spôsobova , že niektorí
Židia berú takéto referencie ako urážku. Pre niektorých udí zdanlivo neškodné obrazy symbolizujú
celý arzenál a stáro ia zovšeobec ujúceho a hrubo ponižujúceho zobrazovania.
Aby sa stali autonómnymi jedincami, ktorí sa úspešne a konštruktívne angažujú vo svojom oraz
komplexnejšom prostredí, môže by pre mladých udí užito né nau i sa identifikova a odmieta
stereotypy namierené proti akejko vek skupine. Niektorí u itelia uprednost ujú povzbudzova
študentov k tomu aby h adali vysvetlenia pre o sú niektorí udia odlišní namiesto toho, aby sa
utiekali k jednoduchým záverom. Ak je mladým umožnené vidie a uvedomova si diverzitu, ktorá
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ich obklopuje, môžu sa cíti dostato ne uvedomelí na to, aby rešpektovali to, o ich odde uje od
ostatných, o je tiež želate ný výsledok vzdelávacieho procesu.
Odpovede pedagógov
Ak v diskusiách v triede vyvstane špecifický antisemitský stereotyp, je nevyhnutné venova mu
pozornos ale najprv diskutova o vzorcoch stereotypizácie pred diskutovaním o špecifickom
stereotype a jeho historickom pôvode. Z tohto h adiska je užito né, ak si u itelia uvedomujú svoje
vlastné obrazy Židov a konfrontujú ako používajú stereotypy. Vo všeobecnosti, vysvet ovanie
stereotypov a preskúmavanie ich používania je nápomocnejšie než púš anie sa do hádok. Treba
jasne rozlíši medzi faktmi a názormi. Sú dva typy stereotypov: jeden je založený na istej fantázii,
ako napríklad myšlienka celosvetového židovského spiknutia alebo kontroly svetových médií alebo
svetových finan ných systémov. Ten druhý príliš zovšeobec uje a pokrivuje fragmenty reality.
Poukázanie na pokrivenos týchto stereotypov môže by úspešným spôsobom ako rozbi toto
vnímanie. Napríklad, ak sú Židia vnímaní ako prominentní v istých profesiách, tento fakt by
automaticky nemal denotova kontrolu Židov nad danou oblas ou. Neznamená ani, že Židia sú od
prírody kvalifikovaní alebo nekvalifikovaní na isté profesie. Neexistuje rozdiel medzi židovskými a
nežidovskými profesionálmi v žiadnej konkrétnej oblasti.
Dávajte stereotypy do kontrastu s inými prístupmi k identite
U itelia môžu za a tým, že požiadajú svojich študentov aby uvažovali o svojich vlastných
rozmanitých identitách. Ak si študenti položia otázku kto sú a o formuje ich identitu, môže ich to
povzbudi k tomu, aby zvážili význam rodu, náboženstva, kultúry, jazyka, sexuálnej orientácie,
pôvodu ale aj koní kov, záujmov, ideálov a malých kultúrnych špecifík. Študenti sa tak môžu
nau i , že udské bytosti majú rôzne a mnohonásobné vrstvy identity a objavi , že nikto nechce by
zredukovaný na jednu dimenziu. Hoci socializácia istotne ovplyv uje naše identity, jedinci sa môžu
tiež aktívne venova tomu, o sú, a definova to. Skuto nos , že identity sa formujú zárove
sebadefiníciou a atribúciou, by mala by dôležitým prvkom tejto diskusie. Porozumenie konceptu a
fenoménu „identity“ tiež pomáha študentom porozumie mechanizmu akceptácie a exklúzie –
delenia udí na „ich“ a „nás“.
Prezentujte diverzitu Židov
Židovský život by mal by prezentovaný ako široké spektrum kultúrnych, náboženských a
politických tradícií. Židia sú multikultúrna, multietnická a multilinguálna skupina udí s rozptylom
životných štýlov a názorov, rovnako ako protestanti, katolíci, moslimovia alebo udia s pôvodom
iného vierovyznania. Žijú v mnohých odlišných krajinách a majú mnoho odlišných fyzických
charakteristík. Študenti by si mali uvedomi , že Židia sú jedinci ako ostatní a mali by by za takých
považovaní. Medzi Židmi neexistuje žiadne mysteriózne spojenie okrem toho, že patria k tomu
istému náboženstvu, zdie ajú kultúrne tradície a isté historické skúsenosti a že ako skupina sú
ter om pre antisemitov. V triede možno uvies príklady každodenného života židovskej mládeže:
hranie futbalu na európskom sídlisku, oslava s priate mi, alebo Izraelci užívajúci si pláž v Tel
Avive. Vyu ovanie o židovskej kulúre a dejinách by mohlo zah a hodiny o židovských
spisovate och, umelcoch a vedcoch, ktorých životy nezapadajú do vzorcov existujúcich stereotypov
a ktorých životopisy exemplifikujú komplexnú interakciu medzi sebadefiníciou a priradenou
identitou. Užito né je tiež h ada jedincov s židovským pôvodom, ktorí hrali úlohu v dejinách alebo
sú asnosti konkrétnej krajiny (krajiny, kde prebieha výu ba) a diskutova o ich životopisoch alebo
vyhláseniach o antisemitizme. Samotný mechanizmus zovšeobec ovania a stereotypizácie možno
podkopa prostredníctvom štúdia odlišných jedincov.
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Venujte sa nevedomému antisemitizmu
Je dôležité pomôc študentom spozna , kedy neúmyselne používajú antisemitský jazyk alebo
antisemitské vnímanie Židov. Takéto spoznanie môže pomôc vyrieši problém a povzbudi alšiu
uvedomelos . Pedagógovia by mali zvoli adekvátny as a kontext na venovanie sa tejto téme i už
v osobnej diskusii alebo s celou triedou. Ak sú v triede židovskí študenti, u itelia by sa mali citlivo
zaobera akýmiko vek otázkami, ktoré môžu vyvsta v kontexte diskusie.
Nevenujte sa neexistujúcim stereotypom
Pedagógovia by mali by obozretní, ke sa venujú stereotypom, ktoré nenadniesli študenti. Je
dôležité bra na vedomie silu obrazov a nebezpe enstvo zavádzania nových stereotypov, ktoré
môžu osta v mysliach študentov. Vo svetle tejto situácie je ešte dôležitejšie by obozretný pri práci
s antisemitskými zobrazeniami a fotografiami. Ak sa s nimi rozhodnete pracova , je dôležité
materiál pozorne vybra a analyzova ho dôkladne aby študenti mali možnos spozna a kriticky
zhodnoti antisemitské zobrazenie.
Bu te obozretní pri používaní zobrazení
Niektoré školské u ebnice reprodukujú antižidovské stereotypy. Ke sa takéto príklady objavia,
treba o nich so študentmi kriticky diskutova a zhodnoti ich. Zobrazenia by vo všeobecnosti mali
by kriticky zhodnotené a používané obozretne pri výu be o holokauste a antisemitizme. Vždy
pomôže umiestni obrázky do istého kontextu a zapamäta si, že samé osebe nereprezentujú realitu,
ale sú vä šinou odfotografované a vytvárané s istou motiváciou. Ako možno ukáza v triede, rôzni
udia asto vidia na tom istom zobrazení odlišné veci.
4.

2. Konšpira né teórie

Konšpira né teórie uspokojujú potrebu jednoduchého vysvetlenia komplexných skuto ností, pri om
vyžadujú popieranie mnohých faktov, aby si udržali svoju vnútornú logiku a konzistentnos . udia
priklá ajúci sa k takým teóriám sa asto snažia získa úctu, ktorú by neboli schopní získa iným
spôsobom. Niektoré konšpira né teórie vinia „Židov“ z tajnej kontroly rôznych sektorov
spolo nosti a za ich kormidlovanie smerom k ich konkrétnym záujmom a nie pre všeobecné blaho,
ubližujúc tak spolo nosti korozívnym spôsobom. Židia sa tiež asto používajú ako obetní
baránkovia pri pohromách a sú obvi ovaní za veci, ktoré sa nevydarili.
V priebehu dejín sa konšpira né teórie ukázali by flexibilné. V Európe boli Židia používaní ako
obetné baránky už v stredoveku, najmä za spôsobenie ierneho moru. Na Blízkom východe sa
naopak také teórie objavili v 19. storo í a boli uvedené v kontexte imperializmu. Takzvané
„Protokoly sionských mudrcov“, zd havá publikácia, šíria falošné obvinenia o fiktívnom stretnutí
židovských lídrov rozhodujúcich o tom, ako získa svetovú moc. Dokument sa dostal do popredia v
kontexte antisemitských pogromov v Rusku na konci 19. storo ia a za iatkom 20. storo ia.
„Protokoly“ sa odvtedy rozšírili po celom svete a boli preložené do mnohých jazykov. Pokra ujúce
šírenie takýchto teórií podporuje tiež internet.
Konšpira né teórie sú ústrednou charakteristikou antisemitizmu a jedným z hlavných dôvodov
pre o sa antisemitizmus líši od iných foriem diskriminácie. Na rozdiel od iných menšín, Židia sú
vnímaní ako mocní a vplyvní, a je to ich samotná integrácia do rozli ných vä šinových spolo ností,
ktorá stojí v jadre konšpira ných teórií. Tradi ne boli konšpira né teórie dôležitou sú as ou
pravicových ideológií a absorbovali ich nové generácie. Takéto zmýš anie možno nájs tiež u
radikálnej avice. Stoja tiež v jadre ideológií niektorých typov náboženského fundamentalizmu.
Niekedy sa antisemitské konšpira né teórie používajú v mainstreamovej politike na pripísanie viny
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za aktuálne ažkosti, poskytujúc tak príhodných obetných baránkov alebo dokonca spolo ného
nepriate a, proti ktorému sa možno zhluknú .
Jeden dôvod pre o reagova na konšpira né teórie je ten, že neškodia len tým, ktorí sú považovaní
zodpovední za spiknutie, ale majú tiež negatívny dosah na tých, ktorí im veria. Konšpira né teórie
žijú z pocitu odcudzenia a majú tendenciu zdôraz ova bezmocnos jedinca. Poskytovaním
simplistických odpovedí konšpira né teórie odrádzajú udí od zaoberania sa komplexnými
otázkami. V koreni mnohých konšpira ných teórií leží strach z neznámeho a mocného, neschopnos
porozumie vä ším udalostiam a pocit, že veci sa vymkli kontrole. Konšpira né teórie možno
interpretova ako psychologickú stratégiu opätovne získa kontrolu nad akajúcou realitou, ktorá sa
vymyká porozumeniu, a sú tiež spôsobom ako da hlas frustrácii z pocitu pre aženia. Všetky tieto
frustrácie, strachy a potreby treba bra vážne. Cie om u ite ov by malo by ponúknu alternatívne
stratégie na navigáciu cez komplexnú realitu.
Odpovede pedagógov
Antisemitské konšpira né teórie tvrdia, že ponúkajú všezah ajúce vysvetlenie a ur ujú vinu.
Navyše, takéto teórie asto obsahujú niektoré z nasledujúcich prvkov:
Židia sú zobrazovaní ako hrozba spolo nosti;
Židia sú obvi ovaní z používania skrytých a špinavých metód;
Židia sú definovaní ako cudzie teleso („ten druhý“) usilujúce sa získa vplyv a spôsobi
škodu;
Spochyb uje sa lojalita Židov k ich vlastnému štátu a u om iných náboženstiev.
Zvyšovanie povedomia a proaktívne scitlivovanie študentov na špecifickú logiku konšpira ných
teórií je vždy želate né, ke že študentov tiež pripravuje na to, aby sa vyhli zjednodušením
zobrazeniam sveta v zmysle dobro-versus-zlo. Cie om by malo by povzbudi sebavedomie
študentov a ich osobnú kapacitu narába s frustráciou a pocitmi bezmocnosti, teda umožni im
uvedomi si svoju autonómnos spochybnením predstavy o externej kontrole.
Zistite pre o a pomenujte to
Ak študenti vyslovujú konšpira né teórie, u itelia by mali reagova primerane. Pomôže vidie
pozadie (a zdroj) konkrétnej konšpira nej teórie a pýta sa, pre o ju študent vytiahol. Niektorí
pedagógovia uprednost ujú nevstupova so žiakmi do „zápasu“, ke že charakteristické pre
konšpira né teórie je, že ich ažko vyvráti . ím pohoršujúcejšia je takáto teória, tým viac je
podávaná ako že poukazuje na tajné spiknutie. Diskusia by radšej mala by namierená k
dekonštrukcii teórie, zis ovaniu a porozumeniu, pre o sú konšpira né teórie také atraktívne a aké
iné stratégie by mohli by užito né na porozumenie svetu. Ak študentov pritiahla ku konšpira ným
teóriám fascinácia záhadami, mali by sa snaži nájs alternatívne a menej škodlivé spôsoby ako
uspokoji túto potrebu.
Odovzdávajte mediálnu gramotnos
Videá s antisemitskou propagandou, informácie dostupné cez internet, karikatúry, obrázky a médiá
zohrávajú dôležitú úlohu v šírení konšpira ných teórií. Žiaci by tak mali získa mediálnu
gramotnos aby boli schopní kriticky analyzova , vybera a porovnáva informácie a aby boli
schopní identifikova a odmieta tvrdenia extrémistov a konšpira né teórie. Študenti môžu nastoli
kritériá o tom, ktorým informáciám sa dá dôverova na základe overite ného zdôvod ovania. To
neznamená, že používanie istých médií by malo by zakázané. Študenti by však skôr mali by
povzbudzovaní používa zdroje informácií ako internet na konštruktívne ú ely a s kritickým
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prístupom, tiež vo vyu ovaní o antisemitizme.
Snažte sa odovzda racionálny prístup a povzbudi participáciu
Kedyko vek študent vysloví konšpira nú teóriu súvisiacu napríklad so sú asnou politikou, u itelia
by mali spolupracova a zaisti , že zložitým otázkam sa venuje priestor na hodinách ob ianskej
náuky alebo politológie. Študenti by mali ma príležitos kriticky analyzova globálny vývoj a
pochopi , ako súvisí s každodennou realitou. U itelia by mali pracova so strachom, ktorý stojí za
konšpira nými teóriami a usilova sa posilni vnímanie sveta založené na realite, ktorá podporuje
informovanú participáciu v spolo nosti. Z tohto h adiska, pedagógovia môžu zváži vyžiada si
špeciálny tréning.
4.

3. Antisemitizmus a Antisionizmus

Pracovná definícia antisemitizmu v prílohe 1 je užito ná pre identifikáciu antisionizmu a pri snahe
odlíši ho od kritiky Izraela.
Prejavov antisionizmu je viacero, pri om spájajúcim prvkom je prístup ku štátu Izrael, ktorý je
žívený antisemitským predsudkom alebo protižidovským nastavením. Kritika politiky Izraela by
nemala by definovaná ako antisionistická ani ako antisemitská, ak je táto kritika podobná tónom a
motiváciou kritike namierenej proti akejko vek inej vláde alebo štátu.
Antisionizmus sa môže prejavova ako opozícia k existencii štátu Izrael ako židovskému štátu. Z
tohto poh adu, Židom je upierané právo vytvori štát. Ke že tento istý poh ad vä šinou
nespochyb uje právo na sebaur enie iných národov, zdá sa, že v hre je antisemitská motivácia.
„Vskutku, lovek môže by , aspo teoreticky, antisionistom bez toho aby bol antisemitom, ale len
vtedy, ak tvrdí, že všetky národné hnutia sú zlo, a všetky národné štáty by mali by zrušené“, tvrdí
profesor Yehuda Bauer, jeden z popredných svetových akademikov v oblasti holokaustu a
antisemitizmu. „Ale ak niekto povie, že Fidžania majú právo na nezávislos , a takisto aj Malajci
alebo Bolívijci, ale Židia takéto právo nemajú, tak je tento lovek antižidovský, a ke niekto vy lení
Židov z nacionalistických dôvodov, tak je antisemita, so sprievodným silným podozrením, že ide o
rasistu.“8 Inými slovami, ke že ciele a koncepty sionizmu sa neodlišujú od cie ov iných
národných hnutí, ktoré tiež stavajú na práve na sebaur enie, je zložité vysvetli , pre o je sionistický
nacionalizmus vy le ovaný, aby sa stal ter om takejto kritiky a pre o je kritizovaný sionizmus a nie
nacionalizmus vo všeobecnosti.
Iné formy antisionizmu sa nezameriavajú na existenciu Izraela ale na údajné motívy za jeho
založením. Vychádzajúc z názoru rozšíreného v komunistickom svete po as studenej vojny,
sionizmus je definovaný ako forma mocenského imperializmu a kolonializmu. Pritom sionizmus
samotný nebol motivovaný túžbou ekonomicky vykoris ova cudziu krajinu, ale bol reakciou na
fakt, že európsky antisemitizmus bol vnímaný ako hrozba, a ukázal sa ou aj by , a Palestína bola
považovaná za bezpe nejšie miesto, teda domov pre Židov.
V Izraeli, tak ako v iných krajinách sú menšiny asto odcudzené a elia netolerancii a diskriminácii.
Izrael bol kritizovaný za diskrimináciu proti svojim nežidovským ob anom. Takáto kritika
prekra uje hranicu vtedy, ke je Izrael zobrazovaný ako rasistický štát pripomínajúci Tretiu ríšu
a/alebo režim aparteidu v Južnej Afrike. Takéto teórie prehliadajú základné historické rozdiely.
Zatia o spomenuté režimy inštitucionalizovali rasizmus a boli založené na ideológii rasovej
8 Yehuda Bauer, "Problems of Contemporary Antisemitism" (Problémy sú asného antisemitizmu), 2003,
<http://humwww.uscs.edu/JewishStudies/docs/YBauerLecture.pdf>.
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nadradenosti, Izrael, hoci explicitne spojený s chápaním židovskej štátnosti/národovectva, je
demokratickým štátom, kde našli svoj domov udia rôznych pôvodov a z rôznych krajín a kde sa o
témach netolerancie a diskriminácie môže otvorene hovori a stali sa pevnou sú as ou debaty.
Odpovede pedagógov
Jedným z cie ov reagovania na antisionizmus môže by umožni študentom rozlišova . Študenti by
mali by schopní dekonštruova myšlienku, že všetci Židia patria do Izraela, aj ke sa Izrael
definuje ako „židovský štát“. To, kam lovek patrí, vždy definuje sám. Na druhej úrovni, je tu
potreba diferencova medzi politikou sú asnej izraelskej vlády, sú asnou izraelskou spolo nos ou,
pôvodom sionistického hnutia a historickými okolnos ami, ktoré viedli k založeniu štátu Izrael.
Pracujte na empatii
Mnohí Židia sa cítia by ohrození antisemitizmom. Aj ke
lenovia vä šinovej spolo nosti
nevnímajú sú asný antisemitizmus ako problém, ktorý spochyb uje možnos Židov ži v Európe, z
poh adu menšiny sa to môže javi odlišne. Treba sa pokúsi pochopi tento poh ad ale vyhnú sa
pritom viktimizácii Židov. Pochopite ne, mnohí Židia sa cítia bezpe nejšie v židovskom štáte, kde
nepredstavujú ohrozenú menšinu. Napríklad, trieda sa môže pokúsi analyzova text napísaný
preživším holokaustu alebo obe ou nenávistného zlo inu a diskutova o tom, i vidí, že títo udia sa
cítia bezpe nejšie v židovskom štáte. Navyše, v snahe vyváži poh ad, že sionizmus je
imperialistickým hnutím, trieda môže považova za zaujímavé u i sa o historických, náboženských
a kultúrnych dôvodoch, pre ktoré sa Židia cítia spojení s Izraelom.
Skúmajte dejiny
U itelia môžu so študenti diskutova o tom, ako a pre o sa vyvíjalo sionistické hnutie, uvádzaním
ho do kontextu éry nacionalizmu a moderného antisemitizmu. Aby dospeli k rozlišovaniu,
študentom treba ukáza akou komplexnou témou bol sionizmus v 19. a 20. storo í a ostáva aj v 21.
K sionizmu existovali rôzne prístupy, siahajúce od socialistického sionizmu k mnohým formám
náboženského sionizmu. Napríklad pred druhou svetovou vojnou sa kultúrni sionisti usilovali oživi
židovskú kultúru v rámci Európy bez volania po židovskom štáte. Niektorí definovali sionizmus
ako hnutie národného oslobodenia inšpirované napríklad po ským hnutím národného oslobodenia v
19. storo í. Iní si vyvodili závery z nevydarenej asimilácie, ktorú mnoho Židov v Európe zakúsilo v
druhej polovici 19. storo ia a neskôr.
Môže by užito né pozrie sa na rôzne životopisy a preskúma fakt, že Židia majú na svoju identitu
rôzne poh ady. Jedným takým príkladom je rodina Gershoma Scholema (1897 – 1982), nemeckého
Žida, ktorý emigroval do Palestíny a neskôr sa stal známym akademikom. Hoci Gershom (pôvodne
Gerhard) sa stal sionistom, jeho traja bratia si zvolili iné cesty. Jeho brat Werner bol jedným z
predstavite ov komunistickej strany v nemeckom Reichstagu v druhej polovici 20. rokov a zabili
ho v koncentra nom tábore v Buchenwalde v roku 1940; jeho brat Erich bol lenom liberálnej
strany a reprezentoval mainstreamovú organizáciu asimilovaných nemeckých Židov; najstarší brat
Reinhold bol zas nemeckým nacionalistom. alším príkladom je Rusko, kde Židia reagovali
odlišne na pogromy v 19. storo í. Napríklad emigrácia a život v diaspóre v Spojených štátoch sa
javili pre jedných ako riešenie, iní sa obrátili k sionizmu a/alebo socializmu, zostávajúc v Rusku
alebo sa snažili emigrova do Palestíny. Zárove , mnohí ruskí Židia sa identifikovali s
komunizmom a kritizovali sionizmus tak ako všetky ostatné údajne buržoázne národné hnutia.
Sledujúc tieto príklady, študenti si môžu uvedomi , že odlišní Židia v odlišných bodoch v ase
definovali svoju identitu rôznymi spôsobmi a práve antisemitizmus popiera túto diverzitu
ozna ovaním udí ako „Židov“ bez oh adu na ich sebadefiníciu.
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Navyše, možno diskutova o židovských poh adoch na založenie Štátu Izrael po holokauste, ak už
majú žiaci istú vedomos o holokauste. Témy môžu zah a prácu na hlavných hnutiach v rámci
sionizmu a ich vplyve na izraelskú spolo nos , skúmajúc fakt, že socializmus a túžba vybudova
spolo nos bez diskriminácie boli vplyvné v mnohých sionistických skupinách, a u iac sa, že ve mi
malá menšina ultraortodoxných Židov nesúhlasí so sionizmom. Zameranie na všetky tieto faktory
pravdepodobne presunie dôraz od falošných zovšeobecnení a porovnaní.
4. 4. Konflikt na Blízkom východe a antisemitizmus
Kedyko vek na Blízkom východe eskaluje napätie, po et antisemitských incidentov v Európe,
Severnej Amerike a alších astiach sveta stúpne, o nazna uje, že medzi oboma javmi existuje
spojitos . Táto spojitos asto navádza k záveru, že Židia a/alebo Izrael sú zodpovední za
antisemitizmus a predpokladá sa, že keby na Strednom východe bol mier, antisemitizmus by prestal
by problémom. Ako ukazujú dejiny, toto pravdepodobne nebude ten prípad, ke že antisemitizmus
bol vždy otázkou, ktorú Židia nevedeli pozitívne ovplyvni , ale ostáva projekciou a problémom
vä šinovej spolo nosti.
Výsledkom vyváženej analýzy konfliktu na Blízkom východe však môže by uznanie veci
Palestín anov a uvedomenie si dosahu, aký majú na nich politiky izraelskej vlády. Mnoho mladých
bude ma tendenciu identifikova sa s tým, o považujú za slabšiu stranu – v tomto prípade s
Palestín anmi. Kritika politík izraelskej vlády môže by vnímaná ako legitímna a nemala by by
ozna ovaná za antisemitskú – koniec koncov, túto kritiku predkladajú Židia aj ne-Židia zvnútra aj
zvonka Izraela. Hoci je legitímne nesúhlasi s týmito politikami, kritika konania Izraela prekra uje
hranice kedyko vek dochádza k aplikácii dvojitých štandardov.
Konflikt je asto vnímaný cez prizmu existujúceho antisemitského resentimentu a je spájaný s
tradi nými antisemitskými obrazmi. Na druhej strane, to, o môže za a ako kritika politík Izraela
sa môže stretnú s a pod ahnú celému arzenálu antisemitského zobrazovania a literatúry,
vytváraných v priebehu stáro í a teraz používaných proti Izraelu. Za iatkom tohto procesu bolo
nastolené, že politika Izraela je pokusom získa svetovú moc imperialistickým spôsobom a na úkor
ostatných, že izraelskí vojaci sú zvláš krvila ní, at . Navyše, zistilo sa, že antižidovské
zobrazovanie datujúce spä ku stredovekému kres anskému antijudaizmu sa znovu objavuje v
médiách v niektorých astiach arabského sveta. Tieto obrazy dokonca nazna ujú, že Židia
používajú krv moslimských detí na rituálne náboženské ú ely. Presun a adaptácia takýchto dávnych
mýtov do rôznych kontextov robí z antisemitizmu mocnú silu.
alším problémom je, že niektorí sa so Židmi stretávajú primárne v roli obetí antisemitizmu a
holokaustu. Vo svetle tejto situácie existuje podvedomý predpoklad, že Židia musia by lepšími
u mi s vyššími morálnymi štandardmi ako iní. Táto prevažujúca redukcia Židov do ich úloh ako
obetí holokaustu zjavne nemôže by integrovaná s myšlienkou židovského štátu zapojeného do
vojny a konfliktu. Vyvstáva otázka: Ak sú Židia v podstate obete, ako môžu spôsobova utrpenie
palestínskym alebo libanonským civilistom? Reakciou na toto vnímané protire enie bývajú dva
typy debát o Židoch ako obetiach. Niektorí spájajú obete holokaustu s konfliktom, implikujúc že
izraelské politiky delegitimizujú úlohu obete napríklad pri Anne Frankovej, akokeby bola obe
väz ov Auschwitzu a iných táborov smrti témou debaty. Iní riešia toto napätie prirovnávaním
nacistických páchate ov k Izraelu. Kým izraelskí politici boli prirovnávaní k Hitlerovi a izraelskí
vojaci k SS, zaobchádzanie Izraela s Palestín anmi sa prirovnávalo k systematickej masovej vražde
Židov národnosocialistickým režimom. Takéto prirovnávania a porovnávania, okrem toho že sú
urážlivé a historicky nepresné, vôbec neprispievajú k pochopeniu a vyriešeniu konfliktu na Blízkom
východe. Možno ich považova skôr za pokusy používa konflikt na Blízkom východe nie len za
ospravedl ovanie antisemitizmu, ale aj za spôsob ukon enia pokra ujúceho pripomínania si
holokaustu, ktoré ob as sprevádzajú nepríjemné pocity.
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Vzh adom na význa nos verejných debát o Izraeli, jeho existencii a politikách, je pravdepodobné,
že sa téma niekedy objaví v triede. Z rôznych prejavov antisemitizmu je antisionizmus
pravdepodobne najmenej zdiskreditovaný, ke že medzi antisemitským antisionizmom a kritikou
Izraela je len tenká a sporná línia. Bolo však spozorované, že antisionizmus postihol židovské
komunity a tiež deti v mnohých európskych krajinách. Resentiment proti Izraelu tak bol
projektovaný na všetkých Židov. To, o je definované ako odplata za izraelské politiky asto
násilne postihuje židovských jedincov a komunitné inštitúcie po celom svete. Bez oh adu na ich
sebadefiníciu, Židov asto niektorí udia vnímajú tak, že patria k Izraelu. Treba však ve mi jasne
poveda , že politické napätie alebo konanie izraelskej vlády alebo armády by nikdy nemali by
považované za ospravedlnenie pre antisemitizmus alebo násilné útoky proti komuko vek, bez
oh adu na to, i sú Židia alebo nie, i sú Izraelci alebo nie, alebo i súhlasia alebo nesúhlasia s
politikou Štátu Izrael. Žiadne z týchto kritérií neovplyv uje právo každej udskej bytosti na fyzickú
nedotknute nos .
Odpovede pedagógov
Vzh adom na túto tému, u itelia by sa mali snaži prezentova základné historické fakty tak
objektívne ako je to len možné, uvedomujúc si pritom antisemitské obrazy používané v tomto
kontexte.
Uspokojte potrebu hovori o téme
Vzh adom na prominenciu témy by študenti mali dosta príležitos nau i sa viac o tomto
konflikte, najmä o jeho dejinách. Transfer vyvážených a overených poznatkov môže opravi postoje
niektorých a da mladým u om do rúk viac nástrojov proti antisemitským vysvetleniam. ím viac
sa študenti oboznámia a porozumejú zložitosti a zvláštnym charakteristikám konfliktu, špecifickým
historickým okolnostiam a citlivostiam na oboch stranách, tým budú imúnnejší k falošným
porovnaniam alebo zjednodušeným záverom. Namiesto reprodukovania resentimentov, študenti by
sa mali u i o tých u och, ktorí sú zapojení do rôznych iniciatív zameraných na koexistenciu, a
mali by tiež ma príležitos nau i sa viac o mierovom procese. Zárove , u itelia by mali jasne
poveda , že nie je dôvod na porovnávanie konfliktu s holokaustom. Holokaust nebol konfliktom
medzi Nemcami a Židmi, ale bol produktom antisemitizmu.
Akceptujte, že nájs riešenia je ažké
Antisemitizmus ponúka jednoduché riešenia komplikovaných otázok. Môže by užito né uvedomi
si a akceptova , že niektoré otázky ostávajú neriešite né a protire ivé. Politici, mieroví aktivisti a
plejáda expertov sa v rôznych štádiách snažili nájs riešenie konfliktu na Blízkom východe a len
iasto ne alebo do asne v tom uspeli. Nie je preto realistické predpoklada , že riešenie možno nájs
v rámci triedy. V tomto zmysle, pedagógovia môžu podporova mladých udí v tom, aby
akceptovali protire enia, neriešite né problémy a sociálnu realitu.
Dvíhajte povedomie o a reagujte na antisemitské prístupy ku konfliktu
U itelia by mali scitlivova svojich študentov na význam antisemitizmu v diskusiách a mediálnom
pokrytí konfliktu na Blízkom východe. Študenti môžu oceni ak dostanú príležitos diskutova o
tejto téme nepredpojatým spôsobom. Za týmto ú elom je vhodné diskutova s nimi o otázke
dvojitých štandardov.
Akými spôsobmi sa aplikujú dvojité štandardy a ako to možno vysvetli ?
Myslia si študenti, že je to morálne opodstatnené alebo užito né z h adiska porozumenia
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konfliktu?
Ak študenti majú základné poznatky o fungovaní konšpira ných teórií a rôznych antisemitských
stereotypov, tieto poznatky môžu by použité na identifikáciu antisemitského diskurzu o Izraeli.
Tento efekt bude pravdepodobne silnejší, ak sami študenti identifikujú nie o ako antisemitské a
preukážu schopnos diferencova medzi opodstatnenou a neopodstatnenou kritikou.
Vyvažujte pokrivené obrazy
Hoci mediálne pokrytie konfliktu je extenzívne, neposkytuje vždy informáciu o jeho kontexte.
Niektoré správy vytvárajú pokrivený obraz Izraela, prehliadajúc fakt, že Izrael je rozmanitou a
demokratickou spolo nos ou. Kedyko vek je to možné, u itelia by sa mali snaži vyváži takéto
obrazy. Študenti môžu vypracova výskumné zadanie o rôznych politických stranách a názoroch v
Izraeli. Po výskume by si mali uvedomi , že izraelská spolo nos nie je monolitnou entitou a
možno nie je opodstatnené alebo nápomocné hovori v generalizujúcej rovine „Izrael anoch“. Ak
žiaci diskutujú o politikách Izraela v rovine zbavenej kontextu, u itelia by sa ich mali nau i
scitlivi na obavy Izrael anov, v neposlednom rade pri vyu ovaní empatie k pocitom mnohých
Izrael anov v kontexte samovražedných útokov. Pre porozumenie konfliktu je tiež dôležité uzna
fakt, že mnohé krajiny v regióne používajú smerom k Izraelu agresívny tón, založený na
antisemitských stereotypoch, a že to tvaruje celkový politický diskurz, vrátane politických elít a
vedenia. Izrael ania dokonca elia volaniu politických lídrov regiónu po kompletnej deštrukcii ich
štátu. Rovnako pokriveným obrazom je dichotómia medzi islamom a Západom a/alebo Izraelom.
Študentom by sa mohlo pozdáva rozšíri si svoju perspektívu oboznámením sa s rôznorodos ou
medzi krajinami, vrátane pokia ide o vz ahy k Izraelu. Toto môže zah a uvedomenie si, že
moslimovia z krajín ako Bosna a Albánsko, ako aj turecký konzul na Rodose osobne ochra ovali
niektorých Židov po as druhej svetovej vojny.9
U itelia môžu študentov oboznámi s tým, že antagonizmus medzi Izrael anmi a Palestín anmi je
historickým konfliktom o územie. Kultúra a náboženstvo sa stali prostriedkom konfliktu, ale v
žiadnom prípade nie sú jeho dôvodom.
4.

5. Antisemitizmus a Holokaust

Hoci sa niektorými spôsobmi odlišujú od popierania holokaustu, pokusy z ah ova a trivializova
holokaust môžu by rovnako urážlivé. Vz ahovanie holokaustu k iným udalostiam v dejinách je
komplexným a komplikovaným podujatím. Môže poskytnú hlbší vh ad do historických realít, ale
nie v prípade, že je toto porovnanie založené na pokrivení faktov. K takémuto prekrúcaniu faktov
môže dôjs vtedy, ke sa holokaust a obrazy s ním spojené používajú na ú ely iné než
pripomínanie si alebo získavanie hlbšieho vh adu. Notorickými príkladmi tejto tendencie sú hnutia
za práva zvierat alebo proti interrupciám, ktoré používajú pojem holokaust na získanie pozornosti k
téme ich záujmu. Vz ahovanie nie oho, o je vnímané ako nespravodlivos , k vražde európskych
Židov je nevhodné a môže prispie k trivializácii holokaustu.
Vyjadrovanie sa o holokauste trivializujúcim spôsobom, ako napríklad vtipkovanie, môže by
vedome antisemitské ak sa to deje s cie om urazi alebo poníži Židov. Holokaust sa stal témou v
tradi ných a sú asných formách antisemitizmu. Napríklad, niektorí integrujú holokaust do
antisemitských konšpira ných teórií, tvrdiac, že ide o „židovskú záležitos “ a spôsob Židov ako
získa , pod a tejto argumentácie, ešte viac pe azí a kontroly. Najkontroverznejším konceptom v
9 Pozri informáciu o výstave fotografa Normana Gershmana pod názvom "BESA: A Code of Honor – Muslim
Albanians Who Rescued Jews During the Holocaust" (BESA: Kód cti – Moslimskí Albánci, ktorí po as holokaustu
zachránili Židov) na webstránke Yad Vashem,
<http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/gershman/temp_index_whats_new_Gershman.html>.
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tomto kontexte je myšlienka „holokaustového priemyslu“, ktorý riadia Židia. Okrem toho aj nové
formy antisemitizmu sa sústre ujú a rozvíjajú okolo holokaustu. Obrazy a referencie spojené s Šóa
sa používajú v polemikách proti Izraelu. Navyše, zložitý proces vyrovnávania sa so zapojením
jedincov, inštitúcií alebo národov v holokauste dospel v istých krajinách k nie omu, o sa definuje
ako „druhotný antisemitizmus“, teda forma antisemitizmu, ktorá existuje nie napriek, ale kvôli
holokaustu. Agentúra EU pre základné práva definuje druhotný antisemitizmus ako „akúko vek
formu antisemitizmu, ktorá je sama osebe odrazom nastolenia tabu pri vyjadrovaní antisemitizmu.
Koncept sa asto používa primárne na opísanie antisemitizmu v Rakúsku a Nemecku, kde sa
sekundárny antisemitizmus zvy ajne považuje za reakciu na debaty o národnej identite a národnom
socializme. Vychádzajúc zo starších stereotypov o židovskej moci a vplyve v médiách, typickým
tvrdením druhotného antisemitizmu je napríklad to, že Židia manipulujú Nemcov a Rakúšanov
zneužívajúc ich pocit viny."10
U itelia sa môžu zaobera takýmito tendenciami v školách primárne preto, že si myslia, že je to
podstatné vzh adom na pripomínanie si holokaustu. Vzh adom na pokro ilý vek posledných
žijúcich svedkov a preživších, niektorí veria, že je dôležité, aby sa mladšie generácie plne odovzdali
udržovaniu spomienky na Šóa. Prirodzene, zmenšovanie a trivializácia holokaustu je v protiklade s
touto snahou. Je tu tiež nebezpe enstvo spochyb ovania procesu kritického vysporadúvania sa s
individuálnymi, inštitucionálnymi a národnými dejinami ktorý práve prebieha, procesu, ktorý z
holokaustu urobil sú as kolektívnych dejín Európy a udstva. Mnohí študenti môžu oceni
príležitos prida sa a podpori tento proces spolu s mladými u mi z iných krajín.
Odpovede pedagógov
Najlepším spôsobom ako konfrontova tendencie redukova alebo trivializova holokaust je
usilova sa o najlepšie možné vzdelávanie o holokauste. ítanie, u enie, rozmýš anie a písanie o
holokauste by malo by pre študentov atraktívnym a hodnotným cvi ením. V tomto kontexte je
k ú ové vníma holokaust ako európske dedi stvo, mí nik vo svetových dejinách, a udalos , ktorá
„fundamentálne spochybnila základy civilizácie“11. S druhotnými formami antisemitizmu možno
efektívne bojova odkazovaním na medzinárodné iniciatívy, ktoré sa uskuto ujú v tejto oblasti,
vrátane tých na úrovni medzinárodných školských projektov. Pri u ení sa o týchto veciach si
študenti môžu uvedomi , že ani antisemitizmus ani holokaust nie sú výhradne židovskými
záležitos ami.
Venujte sa nezámernému z ah ovaniu holokaustu
Študenti môžu vyslovi tvrdenia, ktoré trivializujú holokaust, ale týmto len opakujú slová, ktoré
pochytili alebo sa nau ili niekde inde. V takýchto prípadoch sa odporú a povzbudi študentov k
tomu, aby rozmýš ali o svojich poznámkach a aby kriticky zhodnotili o bolo povedané. Ak
pedagóg zistí, že študent dal nejakú udalos na rove s holokaustom pretože bol z tej konkrétnej
udalosti rozhor ený ale chýbali mu slová na vyjadrenie svojich myšlienok, u ite môže pomôc
nájs alternatívne spôsoby vyslovenia znepokojenia z danej záležitosti. Ak študent vz ahuje k
holokaustu iné udalosti nevhodným spôsobom, u ite by sa mal snaži poskytnú mu potrebné
informácie k tomu, aby od falošného porovnania upustil. Ak majú študenti pocit, že z ah ovanie
holokaustu je jediným spôsobom na to, aby sa vedelo o utrpení iných udí, trieda by mala
10 "Antisemitism: Summary overview of the situation in the European Union 2001 – 2005" (Antisemitizmus: Stru ný
preh ad situácie v Európskej únii 2001 – 2005", European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia /
Európske centrum pre monitoring rasizmu a xenofóbie (dnes European Union Agency for Fundamental Rights /
Agentúra EÚ pre základné práva), pracovný dokument, verzia aktualizovaná v decembri 2006,
<fra.europa.eu/fra/material/pub/AS/Antisemitism_Overview_December_2006_en.pdf>.
11 "Deklarácia Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste", Pracovná skupina pre spoluprácu vo vzdelávaní,
pripomínaní a výskume holokaustu, <http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=stockholm>.
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diskutova o tom, i môže by holokaust nejakým spôsobom inštrumentálny na iné ciele. Navyše,
u itelia sa môžu téme nadnesenej študentom venova vážne a diskutova o nej osobitne.
Aktívne pripravujte dni pripomínania si holokaustu
Príprava pamätných dní holokaustu v školách môže posilni empatiu k obetiam. Zaoberanie sa
konkrétnymi obe ami a ich príbehom môže študentov scitlivie vo i zneužívaniu ich pamiatky.
Živé osobné príklady asto zvýšia povedomie študentov o dopade a význame holokaustu pre
udstvo. Aktivity, ktoré sa zameriavajú na príbehy skuto ných udí, ktorých mená alebo tváre boli
identifikované (napríklad bývalí židovskí obyvatelia mesta alebo susedstva, bývalí u itelia alebo
študenti školy) alebo ktoré môžu by objavené výskumom, sa odporú ajú. alšie námety možno
nájs v príru ke „Preparing Holocaust Memorial Days“12 (Príprava pamätných dní holokaustu),
dostupnej v trinástich jazykoch.
Poskytnite študentom realistické a užito né úlohy
Pokusy z ah i alebo trivializova holokaust sú asto prejavom pocitu pre aženia témou. Pre
u ite ov môže by užito né bra do úvahy fakt, že ide o emocionálne náro nú tému, ktorá sa
nevyhnutne zaoberá otázkou identity, a ktorá by mohla spôsobi konflikt pre študentov, ktorí sa
chcú pozitívne identifikova so svojou krajinou, i ke tá krajina bola zapojená do kolaborácie.
U itelia by sa mali snaži poskytnú študentom príležitos diskutova o a preskúmava otázky,o
ktorých rozmýš ajú v súvislosti s holokaustom. Nakoniec, študenti by nemali ma pocit, že majú
nies bremeno, ale že môžu prispie k národnému aj medzinárodnému procesu skúmania a
pripomínania si tejto udalosti. Ke si raz študenti vytvoria vz ah k projektu alebo výskumnému
zadaniu spojenému s holokaustom, je menej pravdepodobné, že budú používa stratégie
vz a ovania sa od témy. U itelia by mali zdôraz ova zodpovednos a nie vinu.
4.

6. Popieranie Holokaustu

iasto né alebo úplné popieranie holokaustu, ako napríklad na štátom sponzorovanej konferencii
v Teheráne v decembri 2006, je príkladom najextrémnejšej formy historického revizionizmu. Na
povrchu sa javí ako pseudoakademické spochybnenie platných a známych záznamov o
národnosocialistickej genocíde po as druhej svetovej vojny. Popiera i holokaustu sa sami
prezentujú ako jedinci a skupiny zaangažovaní v legitímnom, nestrannom h adaní historického
poznania a „pravdy“. Niektorí tvrdia, že holokaust je mýtus a následne považujú pocity krivdy
a koncepty zodpovednosti za umelo vyrábané, túžbu trúchli a pripomína si za nelegitímnu a úsilie
prinies obetiam spravodlivos za mylné. alší uznávajú perzekúciu a dikrimináciu Židov v Tretej
ríši a zárove tvrdia, že antisemitská politika národnosocialistického režimu bola do ve kej miery
legitímnou reakciou na zlé skutky a nelojalitu Židov a podobne, tvrdiac, že po et zabitých Židov
bol v skuto nosti ove a menší ako sa predpokladá. Dávanie holokaustu na rove s ostatným
konaním po as druhej svetovej vojny popiera špecifické charakteristiky a jedine nos tejto udalosti.
Popieranie holokaustu tak zámerne pokrivuje historické poznatky a odmieta uzna viktimizáciu
Židov národnými socialistami a ich kolaborantmi v druhej svetovej vojne. V istých prípadoch
dostáva tento argument ešte alšiu antisemitskú oto ku, ke že niektorí popiera i veria, že to, o je
v ich o iach „konštruktom holokaustu“, viedlo k západnej, najmä americkej podpore založeniu
a udržaniu Štátu Izrael. alšie konšpira né teórie sú v tomto kontexte tiež ventilované, vrátane
tvrdenia že holokaust spáchali sami Židia alebo že Hitler bol Žid.

12 "Preparing Holocaust Memorial Days" (Príprava pamätných dní holokaustu), op. cit., poznámka 3
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Páchatelia holokaustu sa za sebou usilovali nenecha žiadne stopy. iasto ne uspeli. Popieranie
holokaustu svojím spôsobom završuje tento plán a bolo preto v mnohých krajinách postavené mimo
zákon. Mnohí si myslia, že je morálnou a ob ianskou povinnos ou vyjadrova sa k popieraniu
holokaustu kedyko vek sa objaví, s cie om ochráni a obháji pamiatku obetí, ako aj historické
poznatky. Ak študent spochyb uje holokaust a/alebo vyjadrí podporu pre myšlienky popiera ov
holokaustu, môže to by symptómom jeho angažovania sa v extrémistických aktivitách alebo
prinajmenšom vystavenia extrémistickým myšlienkam. Koniec koncov, popieranie holokaustu je
na alej poznávacím znamením mnohých skupín extrémistickej pravice, ale je tiež rozšírené medzi
niektorými náboženskými fundamentalistami. Nedávny vývoj v medzinárodnej politike ukazuje, že
popieranie holokaustu je politizované a využívané v antisemitských vyhláseniach a hrozbách proti
Izraelu. Hoci študent môže vyjadrova takéto názory ako provokáciu, je rovnako možné, že takéto
tvrdenia sú odrazom jeho oboznámenosti s alšími antisemitskými postojmi. Reagovanie na
popieranie holokaustu je teda mimoriadne dôležité.
Odpovede pedagógov
Rovnako ako konšpira né teórie, popieranie holokaustu je vo svojom jadre založené na klamstvách.
Hoci je potrebné da tento názor do protikladu s historickými poznatkami a faktmi, akáko vek
diskusia o tom, i sa holokaust stal alebo nestal nie je len nemiestna ale tiež kontraproduktívna,
ke že proti každému prezentovanému faktu môže stá nová lož. Ke že niektorí už majú
zakorenený antisemitský svetonázor a rozhodli sa popiera holokaust, poskytova im informácie
o holokauste pravdepodobne problém nevyrieši. U itelia by sa najprv mali uisti , že takéto názory,
ak sú prezentované, nedominujú diskurzu v celej skupine a že študenti rozumejú, pre o je
popieranie holokaustu nesprávne a treba na rázne reagova . Jedným zo spôsobov ako to urobi
môže by oboznámi študentov s aktuálnymi politickými snahami zameranými na zákaz popieranie
holokaustu a s argumentmi používanými v tomto kontexte. Jedným nedávnym príkladom by mohlo
by Rámcové rozhodnutie EÚ o boji s rasizmom a diskrimináciou, v ktorom sa uvádza: „Verejné
schva ovanie, popieranie alebo hrubá trivializácia genocídy, zlo inov proti udskosti a vojnových
zlo inov bude trestne stíhané, ak je zlo in namierený proti skupine udí na základe ich rasy, farby,
náboženstva a pôvodu vrátane národného alebo etnického.“13
Skúmajte a porozumejte motiváciám študentov
Namiesto púš ania sa do diskusie so študentmi, ktorí zastávajú takéto názory, treba k nim
pristupova individuálne a zisti aké dôvody ich vedú k popieraniu holokaustu. Tento prístup sa
môže zamera na osobné otázky, ako napríklad „Pre o si to povedal/a? Odkia máš túto
informáciu? Pre o je to pre Teba dôležité? o myslíš, že dosiahneš, ke to povieš?“ V priebehu
takýchto výmen sa môže da odhali , o študentov vedie k popieraniu holokaustu. U itelia môžu
tiež motivova študentov k tomu, aby zvážili to, o povedali tak, že im jasne vysvetlia, že mnoho
udí zmenilo svoje názory a nemali s tým následne problémy. Ak u ite dospeje k záveru, že sa
študent snažil prostredníctvom tejto provokácie získa pozornos , treba preskúma spôsoby
a poskytnú príležitosti na to, aby mal študent šancu získa pozornos a sebavedomie
konštruktívnym spôsobom.
Nediskutujte o tvrdeniach, ktoré popierajú, ale nevyhýbajte sa diskusii
Diskusia o tvrdeniach, ktoré popierajú môže tejto rétorike prepoži a legitimitu a vä šinou
neprináša žiadne výsledky. Študenti by namiesto toho mali dosta príležitos diskutova , rozvíja
svoje názory, preskúmava komplexné otázky at . Inými slovami, môže by pozitívnou
13

„EU: Common Criminal Provisions Against Racism and Xenophobia“ (EU: Spolo né trestné ustanovenia proti
rasizmu a xenofóbii, Nemecké predsedníctvo Európskej Únie, tla ová správa, 20. Apríl 2007,
http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/April/0420BMJRassismus.html.
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skúsenos ou vidie , že holokaust je téma, o ktorej sa dá hovori a diskutova zaujímavým
a originálnym spôsobom – na základe uznania, že sa stal. Dobrým nápadom je navštívi miestny
archív alebo opýta sa historika aké otázky týkajúce sa holokaustu sú práve predmetom
akademického skúmania a aké zdroje používajú historici a archívnici. Alternatívne možno pozva
preživšieho holokaustu, pedagóga-rovesníka, alebo komunitného lídra, ktorý zastáva názor, ktorý
môže pozitívne vyváži objavenie sa popierania holokaustu v triede.
4.

7. Antisemitské symboly

Mnohí študenti považujú za dôležité a „cool“ identifikova sa so skupinou. Ke sa o to snažia,
môžu, v niektorých prípadoch, nevedome použi symboly, ktoré majú antisemitskú konotáciu. Kým
niektorí udia si neuvedomujú antisemitský význam týchto symbolov a asociujú s nimi iné
významy, iní ich môžu používa vedome, teda ako kód na identifikáciu jedincov, skupín alebo
inštitúcií, ktoré sa hlásia k antisemitským a extrémistickým ideológiám, ako napríklad mládežnícke
kultúry spojené s neonacizmom. Symboly pravicového extrémizmu sú už z definície antisemitské,
pretože antisemitizmus stojí v centre tejto ideológie. Preto je mnoho z týchto symbolov vo
viacerých krajinách nelegálnych. Navyše, antisemitské a antiizraelské symboly tiež používajú
avicové a náboženské fundamentalistické hnutia, ktoré majú tendenciu kombinova ich
s protiamerickými symbolmi.
Antisemitské symboly možno nájs na obrázkoch, karikatúrach, v íslach, hudbe, frázach alebo
náboženských a mýtických symboloch, ktoré majú viac ako jeden význam. Nie všetky sú ahko
identifikovate né ako svastika a vlajka Národných socialistov. Aj farby možno použi na vyjavenie
antisemitského odkazu. Napríklad v Nemecku sa ierna, ervená a biela – farby vlajky Nemeckej
ríše (1871 – 1918) – používajú na ozna enie pravicovo extrémistického pozadia.
Používanie antisemitských symbolov je politickou technikou, ktorá sa používa na vytvorenie
skupinovej identity a dezignáciu inklúzie a vylú enia. Vedomé ukazovanie takýchto symbolov na
verejnosti, ako napríklad v školách, sa zvy ajne vyskytuje s cie om ovplyvni miestnu atmosféru
doslovne vyslaním znamenia. Okrem toho, že ide o vnútorný nástroj, ktorý používajú pravicovo
extrémistické skupiny, takéto symboly a kódy môžu tiež napomáha snahe pravicovo
extrémistických skupín vytvára nadnárodnú sie .
Navyše, u itelia by si mali všimnú , že antisemitské slogany a zobrazenia sa šíria tiež
prostredníctvom populárnej hudby. Hoci ide o oblas , nad ktorou u itelia nemajú kontrolu, je
dôležité uvedomova si jej dosah.
Odpovede pedagógov
Riešenie tohto problému vyžaduje porozumenie dôvodom, ktoré sa skrývajú za používaním istých
symbolov. V závislosti od kontextu možno zváži rôzne prístupy. Pri pedagogickom prístupe je
dôležité by znalý dynamiky skupiny a potreby zaobchádza s každým lenom skupiny rozdielne,
najmä kvôli rôznym hierarchickým pozíciám v rámci skupiny a rozdielnym okolnostiam každého
jednotlivého prípadu. Tento obozretný prístup si vyžaduje sústredené úsilie a nemôže ho podnika
len jeden u ite . Úzka spolupráca s ostatnými u ite mi a školskou správou, zložkami na
vynucovanie práva a ob ianskou spolo nos ou je potrebná pri snahe rieši otázku zodpovedným
a efektívnym spôsobom.
Rodi ia by mali by sú as ou tohto procesu. Kým mnohí rodi ia si uvedomujú existenciu
extrémistických a násilných videohier, asto im chýbajú vedomosti o menej nápadných prejavoch
antisemitizmu a extrémistických politických názorov. Napríklad, mnohí nevedia že biele šnúrky
v iernych topánkach, isté módne zna ky alebo hudobné skupiny šíria symboly spájajúce sa
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s neonacizmom. Odovzdávajúc
vyjadrením vkusu.

asto politický odkaz, móda a hudba sú teda viac než len

Kým sa pustia do tohto procesu, u itelia a rodi ia by mali by lepšie informovaní o význame
jednotlivých symbolov.
Popredné prípady zah ajú:
• 88: toto íslo používajú niektoré skupiny na vyjadrenie slov „Heil Hitler“, ke že písmeno H
je ôsmym písmenom v abecede;
• 18: toto íslo používajú isté skupiny na vyjadrenie mena Adolf Hitler, ke že písmeno A je
prvé a písmeno H je ôsme v abecede;
• 14 slov: „Musíme sa postara o existenciu pre náš ud a tiež budúcnos pre biele deti“ (v
angli tine – We must secure the existence of our people and a future for white children) je
14-slovné krédo Davida Lanea, neonacistu a lena teroristickej skupiny Poriadok (the
Order). Používa sa ako pozdrav a objavuje sa na obaloch CD aj na oble ení;
• 666: toto íslo, ktoré tiež používajú satanisti sa v extrémistických kruhoch objavuje ako
symbol pre židovského antikrista. Z tohto poh adu sú Židia zobrazovaní ako satanisti a zlí;
• ZOG: znamená „Vláda obsadená sionistami“ (Zionist occupied government) a použííva sa
na krajiny Európy a Severnej Ameriky, ktoré sú z tohto poh adu tajne riadené Izraelom.
Tento symbol sa asto používa vo frázach ako „Zastavte ZOG!“ (Stop ZOG!), a býva
sú as ou kresieb alebo graffiti.
Ke že sa antisemitské symboly v kultúre mladých menia ve mi rýchlo, u itelia by mali
konzultova nasledovné webstránky, ktoré na túto tému ponúkajú aktualizované informácie:
•

•

•
•
•
•
•

•

Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League, ADL) – „Nenávis na displeji. Vizuálna
databáza extrémistických symbolov, log a tetova iek“ („Hate on Display. A Visual
Database
of
Extremist
Symbols,
Logos
and
Tattoos“),
http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp;
Agentúra pre sociálne perspektívy: Hra na skrýva ku. Životný štýl, symboly a kódy
neonacistických a extrémne pravicových skupín (v nem ine). Agentür für soziale
Perspektiven: Das Versteckspiel. Lifestyle, Symbols und Codes von neonazistischen und
extrem rechten Gruppen.
http://www.dasversteckspiel.de/index.html;
Koordina né fórum pre boj s antisemitizmom, vizuálna databáza extrémistických
symbolov (The Coordination forum for Countering Antisemitism, a visual database of
extremist symbols), http://www.antisemitism.org.il/eng/Introduction;
Demos (v dán ine), http://www.demos.dk/Symboler.htm;
Londsdale News (v holand ine), http://www.lonsdalenews.nl/symboliek.html;
Searchlight
Magazine,
Znaky
nenávisti,
(Signs
of
Hate),
http://www.opwedge.org.uk/SOHad.php;
Centrum Simona Wiesenthala (Simon Wiesenthal Center), Digitálny terorizmus
a nenávis
2007
(Digital
Terrorism
and
Hate
2007),
http://www.wiesenthal.com/site/apps/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=38
76867;
Stránka www.rechtsextremismus.ch ponúka rady vo Švaj iarsku.
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Vysvetlite význam
Niektorí študenti si možno plne neuvedomujú alebo vôbec neuvedomujú, že isté symboly sú kódmi
pre špecifickú ideológiu, s ktorou nechcú by spájaní. U itelia by preto mali so svojou triedou
diskutova o tom, pre o majú niektoré symboly antisemitský význam a pre o môžu by vnímané
ako ozna ujúce podporu pre antisemitskú a rasistickú ideológiu. U itelia sú v najlepšej pozícii
rozlišova medzi kontextmi, v ktorých tieto symboly môžu fungova ako politický kód od kontextu,
v ktorom takéto posolstvo nie je sprostredkúvané i už vedome alebo nevedome. Napríklad,
študenti by nemali získa pocit, že ak oslávia svoje osemnáste narodeniny tak, že majú na tri ku 18,
že ide o výraz antisemitizmu. Zárove , u itelia by mali by oboznámení s tým, že niektoré
extrémistické hnutia majú sklon aži z faktu, že symbol ako íslo 18 môže ma aj neškodný
význam a môže len hovori o niekoho veku. Skúsenos u ite a a jeho oboznámenos so študentom
môžu by v tomto oh ade dobrým sprievodcom.
Angažujte alšiu podporu
Ak si u ite všimne akéko vek nelegálne aktivity, riaditelia a predstavitelia orgánov na
vynucovanie práva by mali by sú as ou riešenia problému.
Snažte sa ponúknu alternatívy
Mladí udia, ktorí sú v procese nachádzania a skúmania svojej individuálnej identity asto h adajú
symboly, skupiny a myšlienky, s ktorými by sa mohli identifikova . V snahe predchádza tomu,
aby sa stali stúpencami extrémistických názorov sa odporú a, aby sa venovalo to ko priestoru
ko ko je len možné na také vyjadrenia identity, ktoré nespôsobujú škodu a aby boli oboznámení
s o možno najvä ším po tom alternatív iných ako je pripájanie sa k extrémistickým mládežníckym
skupinám. Ak je škola inkluzívna a citlivá k potrebám jednotlivca, pri om zárove ponúka
študentom príležitosti slobodne sa vyjadri v atmosfére úcty a porozumenia, bol podniknutý
dôležitý krok. S cie om podpori alternatívy a posilni toleranciu boli spustené rôzne kampane.
Boli pripravené inšpirujúce plagáty, napríklad pre Európsky týžde boja proti rasizmu alebo
v kontexte Medzinárodného d a boja proti fašizmu a antisemitizmu 9. Novembra (pozri
http://www.unitedagainstracism.org). alším referen ným bodom je kampa Rady Európy „Každý
iný, všetci rovní“ (pozri http://alldifferent-allequal.info/).

Predbežný neoficiálny preklad

27

Príloha 1. Pracovná definícia antisemitizmu
S cie om poskytnú praktické poradenstvo pri identifikácii antisemitských incidentov tým, o sú
konfrontovaní s prejavmi antisemitizmu alebo s antisemitským konaním, ODIHR a Európska
agentúra pre základné práva spolu s židovskými mimovládnymi organizáciami a akademikmi,
pripravili pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorá zah a tradi né aj sú asné prejavy antisemitizmu.
Pracovná definícia
Antisemitizmus je isté vnímanie Židov, ktoré sa môže prejavi ako nenávis k Židom.
Rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským
jedincom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam.
Navyše, ter om takýchto prejavov môže by tiež Štát Izrael, chápaný ako židovské kolektívum.
Antisemitizmus asto obvi uje Židov z konšpirácie poškodzujúcej udstvo a asto sa používa na
vinenie Židov z „toho, pre o veci nefungujú“. Je vyjadrený v hovorenom a písanom prejave,
vizuálnych formách a konaní a používa zlomyse né stereotypy a negatívne charakterové rty.
Sú asné príklady antisemitizmu vo verejnom živote, médiách, školách, na pracoviskách
a v náboženskej sfére môžu – berúc do úvahy celkový kontext - , zah a , ale nie sú obmedzené
na:
•
•

•
•
•
•

Volanie po, napomáhanie alebo ospravedl ovanie zabíjania alebo ubližovania Židom
v mene radikálnej ideológie alebo extrémistického náh adu náboženstva;
Robenie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení
o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektíve – ako napríklad, najmä ale nie
výlu ne, mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch kontrolujúcich médiá,
ekonomiku, vládu alebo alšie spolo enské inštitúcie;
Obvi ovanie Židov ako udu zo zodpovednosti za skuto né alebo vymyslené krivdy
spáchané jednou židovskou osobou alebo skupinou, alebo aj za iny spáchané nežidmi;
Popieranie faktu, rozsahu, mechanizmov (napr. plynových komôr) alebo zámernosti
genocídy Židov v rukách národnesocialistického Nemecka a jeho stúpencov a komplicov
po as druhej svetovej vojny (holokaust);
Obvi ovanie Židov ako udu, alebo Izraela ako štátu, z vymýš ania alebo zveli ovania
holokaustu;
Obvi ovanie židovských ob anov z toho, že sú lojálnejší k Izraelu alebo údajným prioritám
Židov na celom svete než k záujmom ich vlastných krajín.

Príklady spôsobov, akými sa prejavuje antisemitizmus týkajúci sa Štátu Izrael, berúc do úvahy
celkový kontext, by mohli zah a :
•
•
•
•

Odopieranie židovskému udu právo na sebaur enie, napríklad tvrdením, že existencia
Štátu Izrael je prejavom rasistického úsilia;
Uplat ovanie dvojitých štandardov vyžadovaním od neho správanie, ktoré sa neo akáva
alebo nevyžaduje od žiadneho iného demokratického štátu;
Používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým antisemitizmom (napr.
tvrdenia, že Židia zabili Ježiša alebo že robia rituálne popravy – blood libel) na
charakterizáciu Izraela alebo Izrael anov;
Prirovnávanie sú asnej izraelskej politiky k politike nacistov;
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•

Považovanie Židov za kolektívne zodpovedných za konanie Štátu Izrael.

Avšak kritiku Izraela podobnú tej, aká býva vznesená proti akejko vek inej krajine, nemôžno
považova za antisemitskú.
Antisemitské iny sú zlo inom vtedy, ke ich tak definuje zákon (napr. popieranie holokaustu
alebo distribúcia antisemitských materiálov v niektorých krajinách). Trestné iny sú antisemitské
vtedy, ke ter útoku, i už udia alebo majetok – ako napríklad budovy, školy, miesta na
bohoslužby a cintoríny – je zvolený pretože je, alebo je vnímaný ako, židovský alebo spojený so
Židmi. Antisemitská diskriminácia je odopieranie Židom príležitostí alebo služieb dostupných iným
a v mnohých krajinách je nelegálna.
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Príloha 2: Odporú ané webstránky
Pre viac informácií možno konzultova nasledovné webstránky:

a)

Medzinárodné organizácie

Úrad pre demokratické inštitúcie a udské práva pri OBSE
www.osce.org/odihr
So sídlom v po skej Varšave je ODIHR aktívny v celej oblasti OBSE v oblastiach pozorovania
volieb, demokratického rozvoja, udských práv, tolerancie a nediskriminácie a právneho štátu.
• Program tolerancie a nediskriminácie ODIHR (http://www.osce.org/odihr/20051.html)
poskytuje podporu pre 56 ú astníckych štátov OBSE v nasledujúcich otázkach: zlo iny
z nenávisti, antisemitizmus, rasizmus a xenofóbia, netolerancia k moslimom a sloboda
vierovyznania alebo svetonázoru.
o Vzdelávacie materiály o antisemitizme vyvinuté v úzkej spolupráci s Domom Anny
z webstránky
ODIHR
Frankovej
v Amsterdame
si
možno
stiahnu
http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html;
o Dokument „Príprava pamätných dní holokaustu: návrhy pre pedagógov“, pripravený
v spolupráci
s Yad
Vashem
je
dostupný
v trinástich
jazykoch
na
http://www.osce.org/odihr/20104.html
alebo
na
http://www1.yadvashem.org/education/department/english/specproj.html;
o Informa ný systém tolerancie a nediskriminácie ODIHR (http://tnd.odihr.pl) obsahuje
a poskytuje informácie súvisiace s toleranciou a nediskrimináciou od ú astníckych štátov
a partnerských organizácií. Vzdelávacia sekcia obsahuje linky, materiály a nástroje pre
zaangažovaných vo formálnom alebo neformálnom sektore vzdelávania v regióne OBSE.
Európska komisia proti rasizmu a netolerancii (ECRI)
http://www.coe.int/ecri
Európska komisia proti rasizmu a netolerancii bola zriadená po rozhodnutí Rady Európy. K jej
úlohám patrí boj s rasizmom, xenofóbiou, antisemitizmom a netoleranciou na úrovni širšej Európy
a z perspektívy ochrany udských práv.
Agentúra Európskej únie pre základné práva
http://www.fra.europa.eu/fra/index.php
Agentúra Európskej únie pre základné práva pôsobí v oblasti zbierania informácií, dát a analýzy,
zvyšuje povedomie verejnosti o základných právach, podporuje dialóg s ob ianskou spolo nos ou
a poskytuje inštitúciám EÚ a lenským štátom poradenstvo k ich politikám, vrátane oblasti boja
proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii.
Holokaust a Program presahu OSN
http://www.un.org/holocaustremembrance
Táto webstránka poskytuje kontextuálne informácie o rezolúcii prijatej konsenzom vo Valnom
zhromaždení OSN, bezvýhradne odsudzujúcej všetky prejavy náboženskej netolerancie,
podnecovania, ob ažovania, alebo násilia proti osobám alebo komunitám, založené na etnickom
pôvode alebo náboženskom presved ení, kedyko vek sa vyskytnú. Na stiahnutie sú dostupné rôzne
zdroje a diskusné práce.
Medzinárodná pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, pripomínania
a výskumu holokaustu
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http://www.holocausttaskforce.org
Webstránka jednotky obsahuje medzinárodný adresár organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania
o holokauste, jeho pripomínaní a výskume; medzinárodný kalendár udalostí; adresár archívov;
zoznamy pamiatkových a vzdelávacích aktivít; dopl ujúce informácie o jednotke. Príru ku
o vzdelávaní o holokauste, ktorú pripravila pracovná skupina jednotky pre vzdelávanie si možno
stiahnu na http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php.

b)

Múzeá, vzdelávacie centrá a výskumné inštitúcie

Dom Anny Frankovej
http://www.annefrank.org
Dom Anny Frankovej je múzeom a vzdelávacou organizáciou. Pripravuje u ebné materiály,
organizuje výstavy, realizuje výskum a vzdelávacie projekty. K ú ové témy zah ajú: Anna
Franková, holokaust, antisemitizmus, diskriminácia, udské práva.
Casa Sefarad Israel
http://www.casasefarad-israel.es
Sefardský dom Izrael je španielskou inštitúciou, ktorej cie om je študova a uchováva históriu
Židov v Španielsku, zvyšova úrove poznania židovskej kultúry a iniciova projekty spolupráce
medzi Španielskom a Izraelom. Casa Sefarad je aktívny tiež v oblasti vzdelávania.
Centrum pre výskum antisemitizmu, Berlín
http://www.tu-berlin.de/~zfa
Ako inštitút Technickej univerzity v Berlíne je centrum jedinou inštitúciou svojho druhu v Európe.
Výskum sa sústre uje na antisemitizmus, a tiež na predsudky proti menšinám. alším záberom je
nemecko-židovská história a holokaust. alšie informácie o u ebných materiáloch sú dostupné
online.
Koordina né fórum pre boj s antisemitizmom
http://www.antisemitism.org.il
Koordina né fórum pre boj s antisemitizmom je štátnym fórom, ktoré monitoruje antisemitské
aktivity na celom svete. Koordinuje boj proti antisemitizmu s rôznymi vládnymi agentúrami
a židovskými organizáciami na celom svete.
Tvárou v tvár dejinám a nám samým
http://www.facinghistory.org
Organizácia angažuje u ite ov a študentov rôznych pôvodov do skúmania rasizmu, predsudkov
a antisemitizmu s cie om podporova rozvoj udskejšieho a informovanejšieho ob ianstva.
H-Antisemitism
http://www.h-net.org/~antis
Táto sie podporuje akademickú diskusiu o dejinách antisemitizmu a sprístup uje rozmanité
bibliografické, výskumné a u ebné pomôcky.
U enie sa z dejín
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de
Nemecká webstránka, ktorá poskytuje informácie o vzdelávacích projektoch a iniciatívach
zameraných na národný socializmus, holokaust, udské práva a relevantnos týchto tém pre dnešok.
Sú as ou stránky je európske fórum.
Predbežný neoficiálny preklad

31

Fórum živých dejín
http://www.levandehistoria.se
Švédska vládna organizácia, Fórum živých dejín, považuje dejiny za východiskový bod pre štúdium
procesov dneška, ktoré by mohli vies k netolerancii a nespravodlivosti. Na povzbudenie mladých
udí aby použili vlastnú kreativitu na definovanie netolerancie, ktorá existuje v životoch ich
samých, sa využívajú inovatívne metódy. alšie informácie o ich aktivitách sú dostupné tiež po
anglicky.
Inštitút pre výskum médií na Blízkom východe
http://www.memri.org
Inštitút pre výskum médií na Blízkom východe (MEMRI) skúma Blízky východ cez jeho médiá.
MEMRI prekra uje jazykovú bariéru, ktorá existuje medzi Západom a Blízkym východom,
poskytujúc aktuálne preklady arabských, perzských a tureckých médií ako aj pôvodnú analýzu
politických, ideologických, intelektuálnych, spolo enských, kultúrnych a náboženských trendov na
Blízkom východe.
Múzeum Tolerancie
http://www.museumoftolerance.com
Múzeum Tolerancie je praktickým experimentálnym múzeom, ktoré sa zameriava na rasizmus
a predsudky v Spojených štátoch a v dejinách holokaustu.
Projekty proti antisemitizmu
http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de
Projekty proti antisemitizmu je nemecká iniciatíva, ktorú podporuje Nadácia Amadea Antonia.
Iniciatíva poskytuje vzdelávacie materiály, myšlienky, podkladové informácie a nové správy
o antisemitizme.
Inštitút Stephena Rotha pre štúdium sú asného antisemitizmu a rasizmu
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism
Inštitút Stephena Rotha pre štúdium sú asného antisemitizmu a rasizmu na Telavivskej univerzite
sa nachádza vo Wienerovej knižnici, ktorá obsahuje jednu z najvä ších zbierok antisemitskej,
nacistickej a extrémistickej literatúry na svete.
Americké múzeum pamiatky na holokaust
http://www.ushmm.org
Ako živý pamätník holokaustu, Americké múzeum pamiatky na holokaust stimuluje lídrov
a ob anov k tomu, aby konfrontovali nenávis , predchádzali genocíde, podporovali udskú
dôstojnos a posil ovali demokraciu.
Medzinárodné centrum Vidala Sassoona pre štúdium antisemitizmu
http://sicsa.huji.ac.il
Centrum sa zaoberá výskumom antisemitizmu v priebehu dejín, sústre ujúc sa na vz ahy medzi
Židmi a nežidmi, najmä v situáciách napätia a krízy.
Bibliografia arabského a moslimského antisemitizmu (projekt Centra Vidala Sassoona)
http://sicsa.huji.ac.il/islam.html
Yad Vashem
http://www.yadvashem.org
Yad Vashem, Úrad pre pamiatku martýrov a hrdinov holokaustu, bol založený v roku 1953
zákonom izraelského parlamentu. Od svojho vzniku Yad Vashem dokumentuje dejiny Židov po as
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obdobia holokaustu, uchováva pamiatku a príbeh každej zo šiestich miliónov obetí a odovzdáva
odkaz holokaustu budúcim generáciám prostredníctvom svojich archívov, knižnice, školy, muzeí,
výskumného inštitútu a ude ovania vyznamenania Spravodlivý medzi národmi tým, ktorí riskovali
svoje životy aby pomohli po as holokaustu Židom.

c)

Mimovládne organizácie

Liga proti hanobeniu
http://www.adl.org
Založená v roku 1913, Liga proti hanobeniu je jednou z popredných agentúr pre ob ianske práva,
ktorej oblas ou pôsobnosti je boj s antisemitizmom a všetkými formami bigotnosti a obhajoba
demokratických ideálov.
Americká židovská komisia
http://www.ajc.org
Americká židovská komisia je medzinárodný think-tank a organizácia na obhajobu, ktorá podporuje
pluralistické a demokratické spolo nosti, kde sú chránené všetky menšiny. Ku k ú ovým oblastiam
jej záberu patria: boj s antisemitizmom a všetkými formami bigotnosti, podpora pluralizmu
a zdie aných ob ianskych hodnôt, ochrana udských práv, presadzovanie práva Izraela na bezpe nú
a mierovú existenciu s jeho susedmi a ochrana a posil ovanie židovského života.
Kreuzbergerova iniciatíva proti antisemitizmu
http://www.kiga-berlin.org
Kreuzbergerova iniciatíva proti antisemitizmu je mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na
boj s antisemitizmom, najmä medzi pris ahovaleckou mládežou. Rôzne vzdelávacie programy sú
dostupné online.
Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu
http://www.licra.org
Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitizmu sa zaoberá bojom proti rasizmu a antisemitizmu
monitorovaním, inter alia, rasistických webstránok. Ponúka rôzne zdroje a informácie.
Centrum Simona Wiesenthala
http://www.wiesenthal.com
Centrum Simona Wiesenthala je medzinárodná židovská udskoprávna organizácia oddaná
uchovávaniu spomienky na holokaust posil ovaním tolerancie a porozumenia prostredníctvom
angažovania komunity, vzdelávacieho presahu a spolo enského konania. Centrum konfrontuje
mnoho sú asných otázok, vrátane antisemitizmu, nenávisti, terorizmu a udských práv.
SOVA Centrum
http://www.sova-center.ru
Ruská mimovládna organizácia SOVA Centrum monitoruje a podáva správy o extrémizme,
netolerancii a antisemitizme v Ruskej federácii. as webstránky je dostupná aj v angli tine.
Preklad tohoto dokumentu zabezpecil
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