Sprendžiant antisemitizmo problem : kod l ir kaip?
Vadovas pedagogams

Šis dokumentas yra neoficialus lietuviškas leidinio „Addressing Anti-Semitism:
Why and How? Guidelines for Educators“, kur pareng ESBO Demokratini
institucij ir žmogaus teisi biuras (DIŽTB), bendradarbiaudamas su Jad
Vashem, vertimas. Pirmin tekst paskelb DIŽTB angliškai 2007 m. gruod .
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1. vadas
Šiame vadove pateikiami patarimai pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams, manantiems, kad
b tina spr sti klausimus, susijusius su šiuolaikiniu antisemitizmu. Turint galvoje tai, kad kontekstas
gali varijuoti kiekvienoje šalyje ar net atskirose klas se, šiame vadove švietimo darbuotojams
pateikiamas bendras supratimas apie dažnai pasitaikan ias šiuolaikinio antisemitizmo apraiškas, taip
pat svarbiausius pedagoginius metodus ir strategijas, sprendžiant š sud ting ir daug d mesio
reikalaujant uždavin . Naudingos nuorodos pateikiamos prieduose.
Vadove taikomas nebaigtas antisemitizmo apibr žties variantas, kur suformulavo ESBO (angliška
abreviat ra – OSCE) Demokratini institucij ir žmogaus teisi biuras (DIŽTB, angliška abreviat ra
– ODIHR), bendradarbiaudamas su Europos S jungos pagrindini teisi agent ra (anks iau vadinta
Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centru) ir žyd organizacijomis bei iškiliais
mokslininkais. Pagal ši apibr žt antisemitizmas yra „tam tikras supratimas apie žydus, kuris gali
pasireikšti neapykanta žydams“. Antisemitizmo apraiškos „taip pat gali b ti nukreiptos prieš Izraelio
valstyb , suvokiam kaip kolektyvin žyd darin . Antisemitizmas dažnai kaltina žydus konspiracija,
siekiant pakenkti žmonijai, žyd atsakomybe už visas nes kmes. Antisemitizmas gali pasireikšti
žodžiu, raštu, vaizdin mis priemon mis ir veiksmais, piktavališkai naudojant stereotipus ir
neigiamus charakterio bruožus“ (žr. 1 pried ).
Nors antisemitizmas iš esm s buvo diskredituotas po holokausto, jis tebeegzistuoja neoficialiame
lygmenyje. Kai kuriems žmon ms antisemitizmas yra ideologija, b das interpretuoti pasaulio
s rang . Pastaraisiais dešimtme iais atsirado nauj antisemitizmo form , toki kaip holokausto
neigimas ar antrinis antisemitizmas, tiesiogiai susij s su Šoa.
Pra jusio šimtme io paskutinio dešimtme io pabaigoje buvo užfiksuota daug smurtini antisemitini
incident . Žyd ir ne žyd kilm s asmenys, j nuosavyb bei žyd bendruomenin s institucijos,
pvz., sinagogos, tapo taikiniu visoje Europoje ir Šiaur s Amerikoje. Pastaruoju metu antisemitizmas
taip pat išryšk jo ir švietimo staigose.
Remiantis DIŽTB 2006 m. metine ataskaita apie nusikaltimus, kuriuos išprovokavo neapykanta
ESBO regione, išpuoli prieš žyd mokyklas skai ius išaugo daugelyje šali , ir pasitaikydavo vis
daugiau mokini žyd užpuolim , persekiojim ir žeidin jim pakeliui ir iš mokyklos ar tiesiog
klas je, skaitant ir j pa i klas s draugus. Pedagogai teigia, kad s voka „žydas“ jaunimo tarpe yra
populiarus keiksmažodis. Antisemitizmas, užuot pasireišk s tik ekstremist grup se, vis labiau
tampa vyraujan ia tendencija. Šiomis aplinkyb mis Artim j Ryt konfliktu dažnai naudojamasi
siekiant pateisinti antisemitizmo apraiškas pla iojoje visuomen je.
Tarptautin bendruomen , vyriausyb s, pilietin visuomen ir atskiri asmenys dav atkirt šiai
tendencijai, ypa švie iant ir informuojant visuomen . Šio vadovo tikslas – pateikti pedagogams ir
kitiems švietimo darbuotojams pasi lymus bei rekomendacijas, kaip b t galima atpažinti, reaguoti
ir / arba užkirsti keli antisemitizmo apraiškoms. Taip pat siekiama pad ti pedagogams, kurie mano,
kad apie antisemitizm mokinius reik t mokyti išsamiau, supažindinant juos su istorin mis bei
šiuolaikin mis šio fenomeno Europoje charakteristikomis.
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ESBO sipareigojimai ir veikla kovojant su antisemitizmu
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) yra didžiausia pasaulyje regionin
saugumo organizacija, kurios veikloje dalyvaujan ios 56 šalys-nar s apima geografin erdv nuo
Vankuverio iki Vladivostoko. ESBO, susitelkdama ties politin mis-karin mis, ekonomin mis bei
aplinkosaugos problemomis, ypa daug d mesio skiria žmogaus teisi ir demokratijos
(vadinamosios žmogaus saugumo dimensijos) problemoms. ESBO Demokratini institucij ir
žmogaus teisi biuras (DIŽTB) yra sik r s Varšuvoje, Lenkijoje, ir padeda šalims-nar ms
gyvendinti sipareigojimus žmogaus saugumo dimensijos srityje. Ši sipareigojim tikslas –
užtikrinti visišk pagarb žmogaus teis ms ir pagrindin ms laisv ms. Šalys-nar s sipareigojo b ti
teisin s valstyb s, remti demokratijos principus kuriant, stiprinant bei saugant demokratines
institucijas, skatinti tolerancij visame ESBO regione. Tolerancijos ir kovos su diskriminacija srityje
DIŽTB d mesys krypsta nusikaltimus, pagr stus neapykanta, rasizm ir ksenofobij , antisemitizm ,
netolerancij ir musulmon diskriminacij bei religijos išpažinimo laisv .
Nuo 2000 m. 56 ESBO šalys-nar s reagavo išaugus antisemitizm vairiomis deklaracijomis,
pripažindamos, kad antisemitizmas gavo naujas formas ir išraiškas, bei patvirtindamos, kad jis kelia
gr sm demokratijai, civilizacijos vertyb ms bei saugumui ESBO regione. 2004 m. šalys-nar s,
dalyvavusios priimant Berlyno deklaracij , sipareigojo „atitinkamai pagal poreik skatinti švietimo
programas, siekiant kovoti su antisemitizmu, propaguoti holokausto tragedijos amžinim bei
prireikus mokym apie tai ir pagarbos visoms etnin ms ir religin ms grup ms svarb “.
Siekdamas pad ti šalims-nar ms DIŽTB biuras pareng švietimo apžvalg ir analiz holokausto ir
antisemitizmo tema, kurioje vertino esam švietimo veikl regione.1 Po ESBO konferencijos apie
antisemitizm ir kitas netolerancijos formas, vykusios Kordoboje, Ispanijoje, 2005 m. biržel ,
ekspertai, atstovaujantys 12 šali -nari , susirinko Jad Vashem, Jeruzal je, siekdami parengti
rekomendacijas, pavadintas „Kaip parengti Holokausto auk Atminimo dien : pasi lymai
mokytojams“2, kurios šiuo metu yra išverstos 13 kalb . Šio vadovo pedagogams id ja taip pat kilo
min tame susitikime, kur par m „Asper“ fondas Vinipege, Kanadoje. Be to, DIŽTB ir Anos Frank
nam specialistai kartu su šali ekspertais pareng mokom sias priemones apie antisemitizm
septynioms šalims-nar ms3. J pavyzdžiu pasek ir daugiau šali . Min tas priemones naudojantys
mokytojai, nor dami gauti papildomos informacijos, taip pat gal t pasinaudoti šiuo vadovu.

Jad Vashem kovoje su antisemitizmu
Jad Vashem, holokausto kankini ir didvyri atminties organizacija, kurta 1953 m. Izraelio
parlamento saku. Jad Vashem vardas yra paimtas iš Izaijo knygos 56 skyriaus 5 eilut s: „duosiu aš
jiems savuose Namuose ir savo m ruose paminkl ... vard amžin [„yad vashem“] ir nemar “.
Nuo k rimo pradžios Jad Vashem buvo patik ta dokumentuoti žyd tautos istorij holokausto metu,
išsaugant kiekvienos iš šeši milijon auk prisiminimus ir istorij , perteikiant holokausto palikim
ateities kartoms per savo archyvus, bibliotek , mokykl , muziejus, mokslini tyrim institut , o taip
1

Education on the Holocaust and on Anti-Semitism: An Overview and Analysis of Educational Approaches, Varšuva:
OSCE/ODIHR, 2006, <http://www.osce.org/odihr/item_11_18712.html>
2
„Kaip parengti Holokausto auk Atminimo dien : pasi lymai mokytojams“, OSCE /ODIHR ir Jad Vashem, 2006 m.
sausis, <http://www.osce.org/documents/odihr/2006/01/17836_lt.pdf>
3
Mokom sias priemones galima rasti internete adresu <http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html>
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pat apdovanojant Pasaulio taut teisuolius, rizikavusius savo gyvyb mis holokausto metu gelbstint
žydus.
Jad Vashem ypa pabr žia jaunosios kartos švietimo holokausto tema svarb . Šiandieninis jaunimas
labiau nei kada nors anks iau rodo didel susidom jim savo tautos istorija bei tapatybe. Jad Vashem
skatina dialog tarp praeities, dabarties ir ateities, siekdama kv pti savo lankytojus veikti vardan
geresn s visos žmonijos ateities.
Jad Vashem organizuoja mokslines konferencijas apie antisemitizmo apraiškas amži b gyje, taip
pat kasmet organizuojamuose mokytoj apmokymo seminaruose svarbiausi viet skiria
modernioms antisemitizmo formoms. Be to, daugel švietimo program , pamok , kuri d mesio
centre – antisemitizmas, plan , taip pat dažnai užduodam klausim , susijusi su Artim j Ryt
konfliktu, antisemitizmu ir holokaustu, galima rasti internete adresu www.yadvashem.org.

2. Antisemitizmo problemos sprendimas mokyklose
Nagrin ti antisemitizmo problem mokyklose gali b ti spontaniškas sprendimas arba tai gali paskatinti
tam tikros antisemitizmo apraiškos klas je, mokykloje arba pla iojoje visuomen je. Kitu atveju,
atsakas problem gali b ti suplanuotas kaip prevencin priemon ir ugdymo programos dalis.
Abiem atvejais reikia suvokti, kad pasipriešinti antisemitizmui yra daugiadisciplininio pob džio
užduotis, tod l kad tai galima pažvelgti iš daugelio skirting pozicij , pvz.: pilietinio ugdymo,
literat ros, meno, istorijos ir t. t. Mokytojai tur t nuspr sti, ar šiam dalykui skirti vis kurs ar tik
vien specialiai tam skirt pamok , jei laikas ir mokymo programos apribojimai neleidžia daugiau.
Nepriklausomai nuo aplinkybi , svarbiausia yra kruopštus pasiruošimas.

Pedagoginiai metodai tur t patenkinti abu poreikius: tiek mokyti apie holokaust , tiek ugdymo
priemon mis gilinti žinias apie antisemitizm . Mokymo tem apie holokaust traukimas daugelio
šali mokykl ugdymo programas geriausiai atspindi sipareigojim skatinti atmint ir švietim apie
ši tragedij , kuri tapo ypa Europos, o kartu ir visos žmonijos kolektyvin s atminties dalimi.
Mokymas apie holokaust padeda jautriau pažvelgti antisemitizmo auk pad t , pabr žia asmenin s
atsakomyb s ir piktnaudžiavimo valdžia klausimus, besimokantiems akivaizdžiai parodo galimas
antisemitizmo pasekmes, o taip pat padr sina juos kalb ti demokratijos vardan ir veikti abejingum ,
kai žydai ar kitos žmoni grup s yra diskriminuojamos.4
Visgi mokymas apie holokaust negali ir, be abejo, nesiekia tapti prevencine priemone prieš
antisemitizm . Antisemitizmas ir žinios apie holokaust n ra tarpusavyje nesuderinamos ir gali
egzistuoti paraleliai. Šiuolaikinis antisemitizmas dažnai nukrypsta problemas, susijusias su vykiais
po 1945 m., pvz.: besit siantis Artim j Ryt konfliktas ar diskusijos apie holokaust , t. y.
problemas, kurios iš esm s negali b ti sprendžiamos vien tik mokymo apie holokaust r muose ir
reikalauja platesnio poži rio. Atsižvelgiant tai, kad kai kurie mokytojai netiesiogiai vengia
mokymo apie holokaust baimindamiesi susidurti su antisemitiniais savo moksleivi prietarais ir
holokausto neigimu, visuomen s informavimo priemon s ir diskusijos apie antisemitizm kai kuriais
atvejais gali pad ti veiksmingai gyvendinti švietimo apie holokaust program . Holokaustas ir

4

Žr. skyri “For Teachers & Scholars: Guidelines for Teaching” Holokausto švietimo, atminties ir tyrimo tarptautinio
bendradarbiavimo „Darbo grup s“ (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance,
and Research) internetin je svetain je
http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php
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antisemitizmas gali ir turi b ti tarpusavyje susij dalykai, ta iau mokymas apie vien iš j negali
pakeisti mokymo apie kit .
Nors antisemitizmo reiškiniu gali b ti naudojamasi kaip pavyzdžiu pamokose apie rasizm ir
diskriminacij , ta iau moksleiviams taip pat gal t b ti domu ir svarbu žinoti, kad antisemitizmas
nesudaro kli i žyd integracijai visus Europos ir Šiaur s Amerikos visuomeni socialinius
sluoksnius, t. y. jis nepasireiškia kaip diskriminacija klasikine prasme. Be to, rasistini ideologij
veiksniai yra tik vienas iš antisemitizmo matmen . Istoriškai neapykanta žydams labiausiai
pasireišk rasistiniais prietarais ir kryptinga politika, ta iau taip pat kaip religinis antagonizmas
kult rin tradicija, o politikoje – kaip Izraelio valstyb s, atstovaujan ios žyd tautai, neigimas.
Mokymas apie antisemitizm bendrame tarpkult rinio švietimo kontekste ne visada gali paaiškinti
antisemitizmo reiškinio specifik . Fenomenalumas gl di tame, kad žyd tautyb s asmen buvimas
n ra privalomas antisemitizmo komponentas. Iš ia kilusi s voka – „antisemitizmas be žyd “.
Šiuolaikin antisemitizm taip pat galima aptarti siejant j su žmogaus teisi tema. Nors tai gali b ti
s kminga priemon formuojant normin moksleivi pagarbos, supratingumo ir lygyb s tarp žmoni
vertybi sistem , ta iau kartu tai gali paskatinti moksleivius susidom ti konkre i istorini vyki
pl tra ir kontekstais, socialiniais ir kult riniais procesais, susijusiais su antisemitizmu.
Akivaizdu, kad tem ir konceptuali poži ri vairov gali b ti puikus atspirties taškas pl tojant
informacijos apie antisemitizm pateikim bei visuomen s s moningum . Labai svarbu nepamiršti,
kad antisemitizmas yra sud tinga, daugialyp problema ir tod l gali pareikalauti plataus vairi
mokymo metod taikymo.

3. Pedagoginis poži ris
Šio vadovo tikslas – pad ti mokytojams šiais aspektais:
• Apibr žti galimus ir pageidaujamus pasiekti užsi mim klas je metu mokymosi rezultatus,
susijusius su mokymu apie antisemitizm .
• Pateikti pasi lymus ir pagrindin informacij apie tai, kaip atpažinti ir duoti atkirt konkre i
antisemitini stereotip naudojimui ir / ar kitoms antisemitizmo apraiškoms.

3.1. Bendrieji tikslai ir mokymosi rezultatai
Moksleivi žinios apie antisemitizmo egzistavim netur t b ti savaime suprantamas dalykas, ta iau
teis apie tai sužinoti ir mokytis jie turi. Vieni moksleiviai vienokiu ar kitokiu b du jau gali b ti
susid r su šia problema ir sivaizduoti, kas tai yra antisemitizmas, tuo tarpu kiti moksleiviai gali
manyti, kad antisemitizmas nustojo egzistav s po holokausto. Kai kuriais atvejais mokytojai gali
susidurti su sunkiu uždaviniu, siekdami pateikti moksleiviams faktus apie šiuolaikinio antisemitizmo
egzistavim , apie tai, kaip jis pasireiškia, ir kad tai yra pasaulinio masto problema. Pirmas ir
svarbiausias mokymo apie antisemitizm tikslas – pripažinti, kad tokia problema egzistuoja.
Kiti tikslas – aktyvios prevencin s veiklos ir reakcijos, siekiant užkirsti keli antisemitizmui ir
kovojant su juo, skatinimas. Supažindinant moksleivius su žyd istorija, kult ra ir antisemitizmo
ištakomis, mokytojams taip pat rekomenduojama bandyti kreipti mokinius tam tikr humanizmo
vertybi ir poži ri adaptavimo linkme, taip pat skatinti g džius, kurie galint juos tur ti savo
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pozicij , kritiškai bei aktyviai reaguoti, atmetant antisemitines paži ras bei kitokias išankstinio
nusistatymo formas.
Atsižvelgiant tai, mokymas apie antisemitizm tur t pad ti moksleiviams:
• atpažinti ir atmesti antisemitinius stereotipus ir antisemitin m stym , sišaknijus kalboje,
žiniasklaidoje, visuomen je, kult roje bei ekstremistin se ideologijose, o tokiu b du moksleiviai
b t mažiau link pritarti antisemitin ms paži roms ar jiems b t lengviau atsispirti kit poveikiui;
• išmokti pažvelgti reiškinius iš kit kaip iš sau lygi perspektyvos. Besimokantieji tokiu
b du yra motyvuojami kit tapatyb sivaizduoti, formuoti iš teigiam bruož , o ne charakterizuoti
juos neigiamais antisemitiniais stereotipais;
• siekti bendro sutarimo, kad su kiekvienu asmeniu turi b ti elgiamasi vienodai ir individualiai.
Tai pasitarnaut bendro tolerancijos lygio augimui ir vairov s vertinimui visuomen je bei
atitinkamai mokyklos aplinkoje.
Kartais mokyklose pasireiškiantis antisemitizmas suteikia papildom prog aptarti ši problem
klas je. Tokiais atvejais apgalvoti reakcijos b dai antisemitizmo apraiškas užtikrint , kad:
• mokiniai tur s galimyb aktyviai sijungti socialin s problemos sprendim , o ne liks
abejingi ar pasyv s steb tojai, kartu tai pad s ugdyti svarbius pilietiškumo g džius;
• mokytojai ir moksleiviai tur s galimyb pripažinti savo prietarus ir keisti savo poži r
mokymosi proceso metu;
• mokytojai tur s galimyb susipažinti su didesn mis problemomis, kurios dažnai tarp
jaunuoli išprovokuoja antisemitizm .
Be to, sprendžiant antisemitizmo problem švietimo staigose, svarb s tie tikslai, kuri siekimas
galina moksleivius ir mokytojus:
• suvokti judaizm kaip vien iš daugelio religij , o Izrael – kaip demokratin valstyb , pl toti
samprat apie žyd tautos vaidmen istorijoje ir jos naš Europos šali bei kit krašt kult r ;
• pritarti taut vairovei bei pripažinti teis b ti skirtingiems ir lygiateisiams, t. y. pripažinti
humanizmo esm ; žmogaus teisi ir lygyb s gynimas leist moksleiviams suvokti ir gerbti tarp
žmoni egzistuojan ius skirtumus;
• suprasti, kad antisemitizmas yra visuomen s daugumos, o ne pa ios mažumos problema, ir
suvokti neigiam antisemitizmo poveik m s visuomenei ir sau;
• ugdant kritinio m stymo metodus, skatinti besimokan i j kritiškum supaprastint pasaulio
s rangos interpretacij atžvilgiu, pvz.: d l tam tikr dalyk vaizdavimo tik kaip absoliutaus g rio ar
blogio;
• perprasti, kaip formuojasi išankstin s nuostatos, randasi „atpirkimo ožiai“, veikia s mokslo
teorijos ir atskirties mechanizmas;
• ugdyti geb jim sivaizduoti save mažumos, susid rusios su diskriminacija ir aplinkini
panieka, pozicijoje;
• išmokti pasipriešinti diskriminuojantiems ir žeidžiantiems prietarams bei ugdyti asmenin
atsakomyb , prilygstan i pilie i atsakomybei demokratin se ir pliuralistin se visuomen se.

3.2. Metodologiniai principai ir strategijos
7

Siekiant aukš iau išvardyt tiksl susiduriama su keletu metodologini sunkum . Vis pirma,
mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai dažnai yra pasiryž priešintis ir, nuoširdžiai smerkdami
antisemitines paži ras, antisemitini stereotip propagavim bei kitas netolerantiškumo ir
diskriminacijos išraiškas, vis d mes sukoncentruoja tuos mokinius, kurie prijau ia antisemitin ms
paži roms ir jas demonstruoja. Kitaip tariant, mokytojai stengiasi kovoti su šiomis paži romis
ieškodami kontakto su konkre iu mokiniu. Kit potenciali problem sukelia troškimas propaguoti
žmogaus teises, pvz.: religijos ir žodžio laisv , tuo pa iu metu protestuojant prieš piktnaudžiavim
min tomis laisv mis, siekiant rasistini ir antisemitini tiksl . Be to, mokytojai pageidauja pateikti
savo mokiniams visapusišk informacij apie antisemitizmo istorij , antižydišk stereotip bei giliai
sišaknijusios neapykantos kilm ir b tinyb juos naikinti, ta iau taip pat jie nori užtikrinti, kad
pamoka nevirst dogmatiniu d stymu, o tapt interaktyviu, domiu, traukian iu bendravimu. Šiuo
atveju problema gl di tame, kad moksleiviai susidaryt visapusišk vaizd (ilga antisemitizmo
istorija, problemos sud tingumas ir daugiabriauniškumas, antisemitizmo apraišk vairov ir t. t.) ir
nepasiklyst tarp gausyb s fakt .
Šie pasi lymai yra skirti pedagogams, kurie
savo ugdymo programos planus nori traukti
antisemitizmo tem , prisid ti prie informacijos sklaidos ir pilietinio s moningumo vystymosi klas je
bei duoti atkirt antisemitiniams komentarams ir / ar antisemitizmo proveržiams visuomen je.
–

Sudarykite s lygas konstruktyviai aplinkai
Mokytojai ir moksleiviai tur t stengtis sukurti geranorišk atmosfer , kurioje
kiekvienas, atvirai diskutuodamas opiais klausimais, jaust si saugiai ir patogiai. Tur t
b ti suformuluotos pagrindin s taisykl s, leidžian ios atvirai diskutuoti ir kartu
neprarasti pagarbos pašnekovams ir klausytojams. Mokytojai, numanydami, kad
kiekvienoje klas je egzistuoja sava hierarchija ir taisykl s, tur t pasistengti traukti
mokymosi proces visus be išimties moksleivius. Mokiniams tur t b ti paliekama
erdv abejon ms, t. y. galimyb kvestionuoti savo ir kit pasisakymus. Tokios aplinkos
suk rimas pad t mokytojams išsiaiškinti, kod l moksleiviai palaiko antisemitines
paži ras bei stereotipus, nes baim s, nusivylimai bei neigiama asmenin patirtis
s lygoja individo polink pasiduoti supaprastintiems toki
ideologij
kaip
antisemitizmas, rasizmas ir kt. si lomiems sprendimams.

–

B kite kantr s
Skub ti neverta, mokytojai tur t skirti laiko mokymosi procesui ir visk daryti
palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Vienas iš b d – prad ti nuo mažiau sud ting tem
arba surasti tok pokalbio atspirties tašk , kuris b t susij s ir paliest kiekvien
moksleiv . Taip pat patartina neapleisti pagrindin s temos, t. y. pagal galimybes nuolat
gr žti prie jos kit aptariam dalyk kontekste. Kantryb taip pat b tina ieškant
tinkamo ryšio su skirting amžiaus grupi moksleiviais bei pateikiant reikiam
informacijos kiek .

–

Aiškiai ir atitinkamai reaguokite situacij
Mokytojai tur t b ti pasireng duoti atkirt antisemitizmo apraiškoms klas je, nes
nutyl jimas arba nereagavimas sudaro sp d , kad išankstin nusistatym ir prietarus
demonstruojantis elgesys yra pateisinamas ar nevertas d mesio. Skirtingose situacijose
bei tam tikromis aplinkyb mis galimi ir tinkami patys vairiausi reakcijos
antisemitizmo apraiškas b dai ir formos, ta iau bet kokiu atveju, moksleiviams visada
turi b ti aišku, kad pakantumas antisemitizmui nebus toleruojamas. Šiuo atveju esminis
dalykas yra skaidrumas ir aiškumas mokini bei j šeim atžvilgiu.
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–

Venkite pamokslavimo
Pamokslavimas yra neveiksminga metodika, norint pakeisti išankstin moksleivi
nuomon apie atitinkamus dalykus. Iš ties , neretai tai duoda visiškai priešing
poveik . Tod l pedagogai tur t sudaryti s lygas ir skatinti moksleivius patiems spr sti
konfliktus, aptarti problemas, dirbti išvien vairiose grup se ir ugdyti geb jimus
kritiškai m styti. Galiausiai, interaktyvus ir dominantis mokymo b das gal t laiduoti,
kad moksleiviai nevengt šios sud tingos temos, bet kai kuriems iš j ji netgi tapt
nuodugnesni studij objektu ilgam laikui.

–

Atminkite, kad asmenys priima sprendimus
Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisv ir tod l yra atsakingas už savo veiksmus.
Pavyzdžiai iš istorijos ir šiuolaikin s visuomen s gali praversti iliustruojant š princip .
Moksleiviams tur t b ti suteikta galimyb sis moninti ir išmokti b ti atsakingais už
savo veiksmus bei taip pat suvokti savo sprendim pasekmes. Tuo pa iu jie
informuojami apie aktyvaus visuomeninio ir pilietiškai atsakingo elgesio teigiamo
poveikio visuomenei privalumus.

–

B kite realistais
Net jei mokytojai visuomet tur t stengtis užkirsti keli antisemitizmo apraiškoms bei
reaguoti jas, deja, viskam yra ribos. Labai svarbu užsibr žti tikslus ir realiai vertinti
pedagoginio aukl jimo teikiamas galimybes ir ribotumus. Nat ralu, kad vienas
mokytojas su ribota ištekli baze bei laiko tr kumu n ra paj gus pilnai išspr sti
antisemitizmo problemos.

–

Skatinkite savianaliz
Tiek mokytojai, tiek ir mokiniai tur t apm styti jiems pirm
galv at jus žydo
paveiksl ir pasvarstyti ar jis gal jo b ti takotas išankstin s nuomon s. Jei klas je yra
žyd tautyb s moksleivi , tokiu atveju svarbu elgtis delika iai j atžvilgiu. Kaip ir
visais išankstinio nusistatymo atvejais, svarbiausias mokymo akcentas tur t b ti
suvokimas, kad individualios patirtys ar b dingos asmenin s savyb s netur t b ti
apibendrinamos ir priskiriamos visai grupei.

–

Panaudokite gyvenimo patirt
Mokytojai gali suteikti prog mokiniams pasidalyti savo asmenine gyvenimišk ja
patirtimi. Klas gali b ti kaip tik ta vieta, kur vertinama vairov , o moksleivi patirtys
n ra sumenkinamos, nuvertinamos ar laikomos nepagr stomis. Daugeliui
besimokan i j bus lengviau prad ti kalb ti apie antisemitizm jei jie tur s galimyb
sutelkti d mes
savo pa i patirtis, pavyzdžiui susijusias su diskriminacija ar
daugialyp s tapatyb s išraiškomis. Svarbu, kad tuo pat metu, jie išmokt atsiriboti nuo
savo pa i patyrimo ir ieškot skirtum kituose žmon se nei taikyt jiems
apibendrinimus.

–

Ugdykite kritin m stym
Siekiant kovoti su prietarais, svarbu suvokti, kad egzistuoja patys vairiausi poži riai.
Pavyzdžiui, šaltinio, atspindin io žydo, asmeniškai patyrusio antisemitizm poži r ,
skaitymas gali pad ti geriau sijausti ir suprasti k reiškia b ti diskriminuojamam ar
žeistam antisemitini pareiškim . Skirtingi autori poži riai atsispindi ir tiriant
nuotraukas ar vaizdžius. Moksleiviams reikia parodyti, kad kai kurios žyd nuotraukos
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buvo padarytos antisemit tikslingai. Pavyzdžiui, b t reikšminga paklausti moksleivi
paanalizuoti motyvus asmens, kuris tokias fotografijas padar .
–

Stenkit s vengti išskirtin s viktimizacijos
Žydai netur t b ti suvokiami tik kaip aukos. Jie yra lygiai tokie patys žmon s,
asmenyb s, kurios turi savo gyvenimus bei individualius charakterius ir kuri tapatyb
susideda iš daugyb s skirting komponent .

–

Sutelkite d mes k reiškia b ti žydu aspekt vairov
Antisemitizmas veikia per stereotip formavim , apibendrinimus bei apgauling
charakteristik priskyrim žyd tautyb s asmenims. Siekiant atsverti šiuos iškraipymus
b t naudinga supažindinti moksleivius su mase vairi pavyzdži k vis d l to reiškia
b ti žydu. Tiek istorijoje, tiek šiuolaikin je visuomen je ar jaunimo tarpe galima rasti
skirting poži ri žyd tautin s tapatyb s ypatumus pavyzdži .

–

Sujunkite mokykl su j supan ia pla i ja visuomene
Gali b ti naudinga traukti t vus ir kitus šeimos narius bei pla i j visuomen
mokymosi proces , tod l kad jie sukuria t aplink (ir teigiam , tiek neigiam ), kurioje
moksleiviai gauna motyvacij mokymuisi. Idealiausiu atveju, iš ši pastang gali
išaugti platesnis paramos tolerancijai ratas.5

–

Kai reikia, pasitelkite pagalb
Tur t b ti konsultuojamasi su mokyklos administracija, t vais, policija ir pla i ja
visuomene smurto ar pastovaus persekiojimo atvejais.

5

Žr. informacin biuleten Nr. 23 “Developing Local Democracy Against Right Wing Extremism: Examples of good
practice
in
East
Germany”,
UNITED
for
Intercultural
Action
tinklalapyje,
<http://www.unitedagainstracism.org/pages/info23.htm>
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3.3. Tinkamas pritaikymas praktikoje
Nors yra parengta nemažai tinkam mokom j bei metodini priemoni apie holokausto švietim
mokyklose6, ta iau vis dar tr ksta praktini užduo i bei projekt , skirt pl sti supratim apie
antisemitizm ir ypa – apie šiuolaikin antisemitizm .7
Mokytojai, rinkdamiesi užduotis, projektus ar seminarus, kurie atkreipt moksleivi d mes
šiuolaikinio antisemitizmo problem , tur t nepamiršti, kad svarbu ne tik pabr žti rasistinio
antisemitizmo išraiškas, bet taip pat akcentuoti ir subtilesnes, dažnai nes moningas, antisemitizmo
formas, perduodamas iš kartos
kart . Šiuo atžvilgiu pedagogams gal t b ti naudingi šie
pavyzdžiai:
• Svastikos ir antisemitiniai š kiai „puikuojasi“ ant daugelio pastat sien . Jau atsiranda
iniciatyvi moksleivi grupi , kurios naikina antisemitinius užrašus bei graffiti savo nam
apylink se.
• Daug gatvi dar yra pavadintos žinom antisemit vardais. Tai gal t b ti kraštotyrinio
projekto pradžia ir kritiško besimokan i j dialogo apie vietin istorij galimyb . Mokiniai su vietos
valdžios atstovais gal t aptarti, kod l šie pavadinimai išliko. Be to, klas , atlikusi mokslin tyrim
apie žydus ar kitos tautyb s gyventojus, tur jusius teigiamos takos ir daug prisid jusius prie
vietov s gyvenimo klest jimo, tur t prog pasi lyti, kieno vardu gatv gal t b ti pervadinta.
• Vert t moksleivius skatinti naudotis internetu, kuris n dienos visuomen je tapo pagrindiniu
antisemitin s propagandos šaltiniu, kad jie, naršydami visuotiniame tinkle, rast organizacij ir
institucij , kovojan i su antisemitizmu ir prisidedan i prie tolerancijos stiprinimo, tinklalapius. Be
to, juos gal t sudominti ten skelbiama informacija apie garsi muzikos grupi ir / ar aktori ind l
kovojant su prietarais ir netolerancija.
• Labiau paženg mokiniai gal t užsiimti antisemitizmo tema, parodydami savo
intelektualinius sugeb jimus analizuojant vairias psichologines, sociologines ir filosofines teorijas,
kuriomis siekiama paaiškinti antisemitizmo esm , ar istoriografijoje tyrin jant polemik šia tema.
• Reik t moksleivius traukti antisemitizmo auk amžinimo veikl , pvz.: atminimo lent ,
skirt žyd vaik , pašalint iš atitinkamos mokyklos, ar auk , nukent jusi nuo vietinio
antisemitizmo proverži prieš ir po holokausto, pagerbimui, pakabinimas.
• Gali b ti organizuojami moksleivi seminarai ir diskusijos, siekiant prapl sti j akirat ir
sustiprinti jau turimus argumentus prieš antisemitizm .
• Žyd kapini lankymas gali parodyti moksleiviams j s sajas su žydiškuoju paveldu savame
krašte. Daugelis ši kapini buvo sudarkytos ir apleistos. Pagalba jas atstatant gali b ti vertinga ir
naudinga patirtis.
• Main projektai su žyd ir / ar Izraelio moksleiviais gal t , be kita kito, prisid ti prie
sisen jusi stereotip griovimo.
• Susitikimai ir kontakt su vietine žyd bendruomene užmezgimas gal t b ti dar vienas
b das sužinoti apie žyd kult r ir tradicijas bei pa ios bendruomen s veikl .
Pedagogai taip pat gali ieškoti informacijos šaltini ir mokymo priemoni šalies ar tarptautiniuose
tinklalapiuose, kreiptis mokytoj asociacijas, speciali sias institucijas ir tarptautines organizacijas
(Žr. 2 priede pateikiam s raš ). DIŽTB informacin je tolerancijos ir kovos su diskriminacija
klausimais sistemoje irgi yra baz , kurioje kaupiama informacija apie tinkamo mokymo metod
pritaikymo praktikoje pavyzdžius (http://tandis.odihr.pl).

6

Žr., pavyzdžiui: „Kaip parengti Holokausto auk Atminimo dien : pasi lymai mokytojams“, op.cit., 2-a nuoroda; “For
Teachers & Scholars: Guidelines for Teaching”, op. cit., 4-a nuoroda.
7
Žr. DIŽTB mokymo priemones apie antisemitizm , op. cit., 3-ia nuoroda.
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3.4. Tapatyb ir aplinka
Mokytojai, aptardami antisemitizmo tem mokykloje, tur t nepamiršti ryšio tarp antisemitizmo ir
kolektyvin s tapatyb s form apskritai, taip pat to, kokiu b du konkre ios antisemitizmo formos ir
apraiškos gauna atitinkam pavidal skirtinguose visuomen s sluoksniuose.
Tapatyb ir antisemitizmas
Daugelyje valstybi mokini sud tis klas se yra mišri – daugiataut , daugiakult rin ,
daugiakonfesin . Žinoma, nevienoda ir moksleivi istorin praeitis, tautin s kilm s naratyvai ar
vertyb s. Grei iau jau skirtingos kolektyvin s tapatyb s s veikauja viena su kita. Kai kuriose šalyse
visgi mokini sud tis klas se gali b ti ne tokia skirtinga ir daugiakult riškumas ten – tik abstrakti
s voka. Ta iau abiem atvejais – ir ten, kur klas se vyrauja daugiakult rin aplinka, ir ten, kur ji
daugiau mažiau vienalyt , – kolektyvin s tapatyb s formos atskiriems individams suteikia tam tikr
saugumo ir stabilumo jausm , ypa krizi ir permain laikotarpiais.
Svarbu, kad moksleiviai žinot apie kult r , kuri laiko „sava“ ir suvokt , kad jie, taip pat kaip ir
daugelis kit , turi tam tikr kult rin tapatyb . Mokytojo uždavinys yra pad ti mokiniams suprasti,
kad kult ra, kuriai jie save priskiria, yra ne vienalyt , o dinamiška ir, svarbiausia, tik viena iš
daugelio. Tokiu b du pripaž stama, kad individo pasaul ži r paprastai formuoja viena kult ra,
ta iau egzistuoja ir kitokie poži riai pasaul . Mokytojai netur t siekti vis tradicij ir galim
kolektyvin s tapatyb s form išskyrimo, bet stengtis išlaikyti tinkam pusiausvyr tarp asmens ir
kolektyvin s tapatybi , vengiant bet kokios atskirties. Jie taip pat gal t pad ti besimokantiesiems
suprasti, kad naudotis kolektyvine tapatybe tuomet, kai tr ksta pasitik jimo savimi ar asmenin s
savimon s, n ra pageidaujamas dalykas, nes tai gali tur ti neigiam pasekmi . Vietoj to mokiniams
tur t b ti suteikta galimyb išreikšti savo individualyb ir savarankiškum k rybiškai s veikaujant
su juos supan ia kult rine (daugiakult rine) aplinka.
Santyk tarp antisemitizmo ir toki kolektyvin s tapatyb s form kaip religija ar tautyb galima
paaiškinti funkciniu b du. Antisemitizmas, be abejo, atlieka savo funkcij socialin s grup s
procesuose, t. y. jis visais laikais buvo ir iki šiol teb ra naudojamas kaip b das suvienyti grup s
narius vien kolektyv ir apibr žti šios grup s ribas. Kitaip tariant, antisemitizmas suteikia
žymenis, pagal kuriuos „mes“ (priklausantys vienai grupei) kategorij yra traukiami individai,
pirmiausia išskiriant „kitus“ (b tent žydus). Be to, antisemitizmas prisid jo prie to, kad toki grupi
kolektyvin tapatyb gaut tam tikr prasm . Kai kurios tapatyb s išsiskiria tuo, kad užuot
susiformavusios remiantis teigiamais požymiais, jos pirmiausia gali b ti charakterizuojamos per
apibr žim , t. y. buvim „prieš“ („anti-“) kažk ar k nors.
Nereikia pamiršti istorinio antisemitizmo ir kolektyvin s tapatyb s santykio aspekto. Pavyzdžiui,
modernusis antisemitizmas atsirado taut ir tautini valstybi , kaip svarbiausi politin vientisum ir
kult rin s aplinkos monolitiškum užtikrinan i subjekt , formavimosi kontekste XIX amžiuje. Tuo
metu antisemitizmas buvo neatskiriama svarstym apie tai, kokie veiksniai ir individai gali
suformuoti vien ar kit taut , dalimi. Taip pat jis ir toliau išliko rankiu, kuriuo buvo naudojamasi
kiekvien kart , kai b davo reikalingas „atpirkimo ožys“, kaltas d l vis taut ištikusi nelaimi .
Pavyzdžiui, Vokietijos žydai buvo apkaltinti d l Vokietijos pralaim jimo I Pasauliniame kare.
Skirtinga kilm ir aplinka
Skirtingomis s lygomis tenka spr sti skirtingas problemas:
• Kai kuriose šalyse antisemitizmas dažniausiai gali pasireikšti kaip antisionizmas, t. y. kaip
pasipriešinimas egzistuojan iai žyd valstybei, temos ašimi pasirenkant Artim j Ryt konflikt .
Šiame kontekste mokytojai tur t pasistengti parodyti savo moksleiviams, kad manoma aptarti
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konfliktin situacij , neatkuriant pa io konflikto klas je. Be to kad mokiniai tur t b ti
supažindinami su esminiais faktoriais, nulemian iais nesibaigiant konflikt Artimuosiuose Rytuose,
diskusijos tur t suktis apie tai, kaip galima atskirti konstruktyvi kritik nuo antisemitizmo.
• Kitose šalyse d l istorini priežas i yra geriau pastebimos antrin s antisemitizmo formos.
Tokiais atvejais žydai žeidin jami d l j pozicijos diskutuojant apie holokaust bei turto gr žinim
– restitucij . Šios nuomon s dažnai siejamos su antisionist pasipiktinimu, vaizduojan iu konflikt
Artimuosiuose Rytuose kaip proces , griaunant žyd pastangas amžinti holokaust . Leisdami
moksleiviams konstruktyviai išreikšti savo nuomon apie holokaust ir Artim j Ryt konflikt ,
mokytojai turi steb ti, kad tai nenukrypt antisemitinius pareiškimus. Iš esm s šios dvi temos tur t
b ti nagrin jamos kaip atskiri dalykai skirting užsi mim metu.
• Kai kuriose šalyse antisemitin s apraiškos yra išprovokuotos sišaknijusi tebevyraujan i ir
neretai reikiamo pasipriešinimo nesulaukian i nacionalistini ideologij . Tokiais atvejais
antisemitiniai vaizdžiai yra perduodami iš kartos kart ir juos lydi aklas tik jimas išskirtiniais bei
racionalios kritikos neatlaikan iais tautiniais naratyvais, mitais ir stereotipais, kuriuos b tina
revizuoti. Juos griaunant, pirmas žingsnis gal t b ti moksleiviams pateikiami pavyzdžiai iš kit
šali , kritiškai perži r jusi savo istorij , arba pokalbis su moksleiviais apie antisemitizm kaip
visuotin problem . Galb t tai sumažint galim moksleivi nenor
sitraukti
kritišk
antisemitizmo problemos analizavim , jiems žvelgiant iš atitinkamos tautin s aplinkos
suponuojamos perspektyvos.
• Mokytojai tur t b ti susipažin su daugiakult rine savo moksleivi kilm s aplinka.
Žmogaus teisi deklaracija arba šalies konstitucija gal t tapti atspirties taškas, kuriant bendr visus
jungiant pamat bendravimui. Vienas iš rekomenduojam b d aiškinantis klausimus apie skirting
žmoni kilm ir tautines mažumas b t paanalizuoti vairius pavyzdžius iš skirting šali ir taut
istorijos. Siekiant paneigti egzistuojan ius stereotipus ar paprieštarauti minimiems konflikt
pavyzdžiams, patikimiausia b t pateikti istorinius pavyzdžius apie taik krikš ioni , musulmon ir
žyd sugyvenim bei savitarpio param . Klasikinis pavyzdys gal t b ti Kordobos ir Toledo miestai
Ispanijoje X amžiuje, kur žydai, krikš ionys ir musulmonai gyveno greta vieni kit , keisdamiesi
id jomis, versdami vieni kit knygas, skaitant Biblij ir Koran , arab , lotyn ir hebraj kalbas.
Tarpkonfesinis bendradarbiavimas yra geras šiuolaikinis pavyzdys apie teigiam vairi religini
grupi tarpusavio s veik daugelyje šali .
Pedagogin s pastangos kovoti su antisemitizmu turi b ti delika ios kit kult r atžvilgiu ir kaip
galima labiau pritaikytos prie konkre i tik tai šaliai ir besimokantiesiems b ding ypatybi , toki
kaip istorija, kult rinis kontekstas ir vyraujan ios antisemitizmo apraiškos šalyje. Tuo pa iu metu
reikia siekti pusiausvyros tarp pagarbos moksleivi kult riniams skirtumams ugdymo ir b tinyb s
mokyti juos konstruktyviai pažvelgti ir palyginti savo bei kit poži r tas pa ias problemas.
Rengiantis pamokai apie antisemitizm gali pad ti atsakymai šiuos klausimus:
• Kas yra j s moksleiviai? Koki religij jie išpaž sta, kokia j socialin , kult rin aplinka,
politin s paži ros?
• Ar jie jau buvo anks iau supažindinami su žmogaus teisi , tolerancijos ir / ar holokausto
švietimo klausimais?
• Jei konkre ioje klas je yra pasteb ta antisemitizmo apraišk , tai su kuo jos susijusios? Ar
gali b ti, kad moksleiviai yra veikiami visuomen s informavimo priemoni skleidžiamo
antisemitizmo arba yra su juo susid r savo šeimose, kitose socialin se sferose ar jaunimo grup se?
• Kokios diskriminacijos formos ir prietarai pastebimi klas je?
• Ar moksleiviams teko asmeniškai patirti netolerancij ?
• Ar moksleiviai tur jo asmenini kontakt su žyd tautyb s asmenimis?
Žinodami toki informacij , mokytojai gal s lengviau spr sti konkre ius sunkumus, iškylan ius
užsi mim metu.
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4. Antisemitizmo tipologija: patarimai pedagogams
Reakcija antisemitizm yra ypa veiksminga tuomet, kai mokytojams yra žinoma žyd tautos ir
antisemitizmo istorija. Šiuo atžvilgiu yra naudinga tur ti galvoje tai, kad antisemitizmo apraiškos ir
stereotipai dažnai yra naudojami nes moningai ar išreikšti subtiliai ir netiesioginiu b du. Žemiau
pateikiama informacija gal t praversti pedagogams kaip s vadas, supažindinantis su svarbiausiomis
šiuolaikinio antisemitizmo apraiškomis bei rekomenduojamais metodais, kaip
tai reaguoti.
Pagrindin informacija iliustruojama praktiniais pavyzdžiais bei rekomenduotinais metodais, kurie
b t veiksmingi kovojant su minimais stereotipais. Ta iau min ta informacija n ra pamokos planas
ar atitinkama mokymo medžiaga.

4.1. Antisemitiniai stereotipai
Dauguma antisemitini stereotip dažnai paniekinan iai vaizduoja žydus kaip pavojingus,
nepilnaver ius ar blogus „kitus“, nusiteikusius priešiškai ir siekian ius pakenkti. Šie stereotipai
asocijuojasi su diskriminacija, atskirtimi ir persekiojimu. Netgi teigiami stereotipai nukreipia d mes
nuo reali individ ir j ypatybi . Lengviau ir turb t patogiau daryti prielaid , kad visi tam tikros
bendruomen s nariai turi kai kurias visiems bendras savybes, negu pripažinti tai, kad kiekvien
bendrij sudaro unikali bruož asmenyb s. Jeigu tarp j yra koki charakteri panašum , tokiu
atveju tai – bendros istorin s raidos rezultatas, priklausantis nuo aplinkybi , ta iau tai n ra
paveldima, savaime suprantama ar nulemta „iš aukš iau“. Kai kurie žmon s vadovaujasi stereotipais,
netur dami joki blog ketinim ar antisemitini akstin , siekdami atgaivinti, j nuomone, tokius
romantiškus vaizdžius kaip „smuikininkas ant stogo“ ar „Ryt Europos žydas“. Tokiais atvejais
svarbu suvokti, kad antisemitin s propagandos, kurios tikslas ir yra kurti bei stiprinti stereotipus,
istorija byloja apie tai, kad netgi tokie vaizdžiai gali gauti kai kuriuos žydus žeidžian i prasm .
Kai kam nekaltai atrodantys vaizdžiai simbolizuoja vis per šimtme ius išsikristalizavusi
apibendrinan i ir dažnai žeminan i vaizdini arsenal .
Jaunuoliams, norintiems tapti savarankiškomis asmenyb mis, kurios s kmingai ir konstruktyviai
s veikaut su vis labiau sud ting jan ia aplinka, gali praversti žinios, leidžian ios atpažinti
stereotipus, nuteikian ius prieš atitinkam bendruomen , ir jiems pasipriešinti. žvalg s mokytojai
padr sina ir skatina savo mokinius ieškoti paaiškinimo, kod l žmon s yra tokie skirtingi, ir neskuba
pateikti skubotos supaprastintos išvados. Jei jaunimui yra sudarytos s lygos pamatyti ir pažinti juos
supan io pasaulio vairov , labai tik tina, kad jie tikrai gerbs tuos skirtumus, d l kuri kiti žmon s
yra nepanaš s juos. Tai taip pat b t pageidautinas mokymosi proceso rezultatas.
Patarimai pedagogams
Jei klas je diskusij metu nuskamb t kokia nors antisemitinio stereotipo kliš , reik t tai atkreipti
d mes ir pasinaudojus proga pasvarstyti, kas yra stereotipinis m stymas, kaip jis formuojasi ir
pasireiškia praktikoje, o tik po to pereiti prie konkretaus stereotipo ir jo istorini šakn aptarimo.
Tokiais atvejais b tina, kad mokytojai suvokt , koks yra j pa i poži ris žydus, kokiais
vaizdžiais jie vadovaujasi, ir steb t savo išsireiškimus, kalbant apie stereotipus. Paprastai išsamus
stereotipus bei j naudojim paaiškinantis ir nagrin jantis pokalbis yra naudingesnis nei apsikeitimas
nuomon mis apie tai. Faktai ir asmeninis poži ris turi b ti aiškiai atskirti. Egzistuoja dviej tip
stereotipai: vieni pagr sti vien fantazija, pvz.: mitas apie pasaulin žyd s moksl ar pasaulin s
žiniasklaidos bei pasaulio finans sistemos kontrol , kiti – paremti apibendrinan iais ir iškraipytais
realaus gyvenimo fragmentais. Parodymas, kaip min ti stereotipai iškraipo realyb , gali b ti
s kmingas b das juos neutralizuoti. Pavyzdžiui, jei manoma, kad žydai sudaro pakankamai didel
procent tarp konkre ia profesija užsiiman i žmoni , tai dar nerodo, kad jie ši srit kontroliuoja.
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Tai taip pat nereiškia, kad žydai pagal savo prigimt tinkami ar netinkami konkre iai profesijai. Bet
kurioje srityje n ra jokio skirtumo tarp žyd ir ne žyd tautyb s specialist .
Priešpastatykite stereotipus kitiems poži riams tapatyb
Mokytojai ši dal gali prad ti prašydami moksleivi pakalb ti apie savo tapatybi ypatumus, apie
tai, kas jie mano es , kas formuoja j tapatyb . Tai gali paskatinti juos apsvarstyti tokius esminius
tapatyb s komponentus kaip lytis, religija, kult ra, kalba, seksualin orientacija bei kilm , bet taip
pat atkreipti d mes labiau asmeniškus aspektus, pvz.: pom gius, interesus, idealus, individualius
charakterio bruožus. Taigi moksleiviai gali sužinoti, kad žmoni tapatyb s yra skirtingos ir
daugialyp s, ir išsiaiškinti, kad niekas nenori, jog j tapatyb s komponent vairov b t
supaprastinta ir vertinama vienu aspektu. Nors socializacijos procesai neabejotinai daro poveik
m s identitetui, ta iau žmon s taip pat gali aktyviai sijungti šiuos procesus, nor dami suvokti
savo tapatyb . Svarbus aspektas šioje diskusijoje tur t b ti faktas, kad tapatybes formuoja tiek
saviidentifikacija, tiek sau priskiriamos charakteristikos. „Tapatyb s“ s vokos koncepcijos ir
fenomenalumo suvokimas pad s moksleiviams geriau suprasti, kaip veikia pri mimo ir atskirties
mechanizmas, skirstant žmones „mus, savus“ ir „juos, svetimus“.
Supažindinkite su žyd tautos vairove
Žyd gyvenimas mokiniams tur t b ti pristatytas kaip platus kult rini , religini , politini tradicij
spektras. Žydai yra daugiakult r , daugiaetnin ir daugiakalb bendrija žmoni , kuri gyvenimo
b das ir paži ros tokios skirtingos kaip protestant , katalik , musulmon ar bet kurios kitos religijos
išpažin j tarpe. Jie gyvena daugelyje skirting šali ir savo išoriniais bruožais tarpusavyje labai
skiriasi. Moksleiviai tur t suvokti, kad žydai yra asmenyb s lygiai taip pat kaip ir bet kurie kiti
žmon s ir turi b ti vertinami pagal tai. Tarp žyd n ra m slingai paslapting ryši , išskyrus tai, kad
jie išpaž sta t pa i religij , vadovaujasi bendromis kult rin mis tradicijomis, dalijasi atitinkama
istorine patirtimi ir juos, kaip grup , nukreiptais antisemitiniais išpuoliais. Užsi mim metu
galima papasakoti apie kasdien žyd jaunimo gyvenim : futbolo žaidim europietiško stiliaus
kvartaluose, linksminim si vakar liuose su draugais ar tiesiog m gavim si j ra ir papl dimiu Tel
Avive, Izraelyje. Mokymas apie žyd kult r ir istorij gali b ti papildytas informacija apie žyd
rašytojus, menininkus, mokslininkus, kuri gyvenimas netelpa stereotipinius r mus, o j biografijos
iliustruoja sud ting saviidentifikacijos ir iš anksto priskiriamos tapatyb s s veik . Taip pat galima
paieškoti pavyzdži tarp atitinkamos šalies žydiškos kilm s asmenybi , suvaidinusi svarb
vaidmen nacionalin je krašto istorijoje ar n dienos gyvenime ir aptarti j biografijas ar teiginius
apie antisemitizm , jei tokie buvo išsakyti. Tyrin jant reali asmenybi gyvenim ir veikl gali b ti
mestas išš kis apibendrinim ir išankstini nuostat tvirtinimo mechanizmui.
Reaguokite nes moningas antisemitizmo apraiškas
Svarbu pad ti mokiniams išmokti atpažinti, kai jie nety ia griebiasi antisemitinio kalbos stiliaus ar
remiasi antisemitin mis s vokomis apie žydus. Tai pad t išspr sti problem ir prisid t prie
išsamesni žini kaupimo ateityje. Pedagogai tur t pasirinkti tinkam laik ir aplinkybes, kad
gal t iškelti ir spr sti ši problem atitinkamai arba privataus pokalbio, arba diskusij klas je metu.
Jei klas je yra žyd tautyb s mokini , mokytojai tur t b ti pasiruoš subtiliai reaguoti bet kokius
klausimus, kurie gali iškilti diskusij metu.
Neišradin kite neegzistuojan i stereotip
Pedagogai tur t b ti atsarg s kalb dami apie stereotipus, kuri nepamin jo patys moksleiviai. Šiuo
atveju svarbu pabr žti vaizdži gali ir slypint pavoj , kad pristatyti nauji stereotipai gali
užsifiksuoti mokini atmintyje. Atsižvelgiant tai, dar svarbiau yra b ti ypa atsargiems dirbant su
antisemitinius stereotipus iliustruojan ia vaizdine medžiaga. Jei kas nors iš mokytoj užsi mim
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metu ja naudojasi, b tina kruopš iai parinkti tokio tipo medžiag ir pateikti j išsamiai išanalizuot ,
kad moksleiviai išmokt atpažinti ir kritiškai vertinti antisemitinius vaizdinius.
B kite atsarg s naudodami vaizdinius
Kai kurie mokykliniai vadov liai atkuria antižydiškus stereotipus. Jeigu randama toki pavyzdži ,
juos galima aptarti ir kritiškai vertinti kartu su moksleiviais. Apskritai, mokant apie holokaust ir
antisemitizm , vaizdiniai turi b ti vertinami kritiškai ir naudojami atsargiai. Visais atvejais geriausia
iliustruojan i vaizdin medžiag pateikti atitinkamame kontekste, nes b tina atminti, kad ji pati
savaime neatspindi realyb s, bet paprastai yra paimta ir sukonstruota tam tikriems tikslams.
Užsi mim metu diskutuojant su moksleiviais gali b ti akcentuojama, kad dažnai viename ir tame
pa iame vaizde skirtingi žmon s žvelgia skirtingus dalykus.

4.2. S mokslo teorijos
S mokslo teorijos patenkina poreik žmoni , kuriems reikia paprasto sud ting reiškini
paaiškinimo. Šios teorijos reikalauja atmesti daugel fakt , kad b t išlaikyta vidin j logika ir
nuoseklumas. Žmon s, pasiduodantys ši teorij takai, dažnai taip bando gyti aplinkini pagarb ,
kurios negali pasiekti kitais b dais. Kai kurios s mokslo teorijos kaltina „žydij “ slap ia
kontroliuojant vairias gyvenimo sritis. Teorijos rutuliojasi ir argumentai susid lioja ne tam, kad
tarnaut bendram labui, bet atitinkamiems interesams, tuo pa iu kenkia visuomenei j skaldydami.
Kitose teorijose žydai vardijami taip vadinamais „atpirkimo ožiais“ ir kaltinami d l katastrof ,
nelaimi ir kit neger dalyk .
Istorija rodo, kad s mokslo teorijos gali b ti lanks ios ir prisitaikan ios. Europoje žydai jau
viduramžiais buvo „atpirkimo ožiai“, pasižym j tuo, kad es jie suk l juod j mirt – mar .
Artimuosiuose Rytuose tokios teorijos, skirtingai nuo jau min t , kilo tik XIX a., išplitus
imperializmo politikai. Taip vadinami „Siono išmin i protokolai“, gana ilga publikacija, skleidžia
melagingus teiginius apie tai, kaip išgalvotame žyd lyderi susitikime buvo nuspr sta užvaldyti
pasaul . Dokumentas pirm kart pasirod antisemitini pogrom Rusijoje kontekste XIX a. pab.–
XX a. pr. Nuo to laiko „Protokolai“ išplito visame pasaulyje ir buvo išversti daugel kalb .
Internetas prisideda ir palengvina keli ši s moksl teorij plitimui.
S mokslo teorijos yra pagrindin antisemitizmo charakteristika. Taip pat tai vienas iš esmini
skirtum , kuriuo antisemitizmas skiriasi nuo kit diskriminacijos form . Skirtingai nuo kit
mažum , žydai sivaizduojami kaip galingi bei takingi, o pavykusi j integracija skirting juos
supan i visuomeni daugum tampa s mokslo teorijos šerdis. Tradiciškai s mokslo teorijos buvo
svarbi dešiniojo politinio sparno ideologijos dalis, bet jas per m ir naujos kartos. Toki paži r
galima aptikti ir radikaliojo kairiojo politinio sparno nari tarpe. S mokslo teorijos taip pat yra
b dingos kai kuri religinio fundamentalizmo ideologij tipams. Pasitaiko, kad antisemitin s
s mokslo teorijos yra naudojamos valdan i j politikoje, perkeliant nuo sav s atsakomyb už
dabarties sunkumus bei klaidas, nurodant ia pat esan ius „atpirkimo ožius“ ar net bendrus priešus,
prieš kuriuos reikia susivienyti.
Viena iš priežas i , kod l tur t b ti užkirstas kelias s mokslo teorijoms yra ta, kad jos kenkia ne tik
tiems, kurie yra kaltinami neb tais dalykais ir laikomi atsakingais už juos, bet jos taip pat turi
neigiam poveik tiems, kurie jomis tiki: s mokslo teorijos didina žmoni susvetim jimo ir stiprina
asmens bej giškumo jausmus. Pateikdama supaprastintus atsakymus, s mokslo teorija atgraso
žmones nuo kovos su sunkumais ir sud tingomis problemomis. Daugelio s mokslo teorij pagrindas
yra žmoni baim d l kažkokios galingos, nežinomos j gos, reiškini , išeinan i iš už j suvokimo
16

rib , ir dalyk , nepriklausan i nuo j valios. S mokslo teorijos gali b ti aiškinamos kaip
psichologin strategija, kuria remiantis atgaunama galimyb v l kontroliuoti bauginan i
nesuprantam tikrov . Be to, tai b das išreikšti individus užvaldžius gniuždant nusivylimo ir
bej giškumo jausm . žmoni nusivylim , baimes, poreikius turi b ti žvelgiama labai rimtai.
Mokytoj uždavinys yra pasi lyti mokiniams alternatyvius b dus, padedan ius susiorientuoti
sud tingoje šiuolaikin je realyb je.
Patarimai pedagogams
Antisemitin s s mokslo teorijos pretenduoja pateikti visa apiman ius paaiškinimus ir nustato
kaltininkus. Be to, jose dažnai fig ruoja keletas iš ši element :
• Žyd , kaip gr sm s visuomenei, vaizdavimas.
• Žyd kaltinimas naudojant slaptus ir nešvarius metodus.
• Žyd , kaip svetimk nio („kiti“), siekian io tur ti neribot
tak ir padaryti žalos,
apibr žimas.
• Abejojimas žyd lojalumu valstybei, kurioje gyvena, ir kit konfesij žmon ms.
Pageidautinas rezultatas – kad mokytojai, gilindami savo moksleivi žinias ir aktyviai juos
traukdami šios temos aptarim , sitikint , jog moksleiviai perpras s mokslo teorijoms b ding
specifin logik ir nustos tik j supaprastinto pasaulio „g ris prieš blog “ vaizdu. Taip pat tur t b ti
siekiama stiprinti mokini pasitik jimo savimi ir savo galimyb mis jausm , susidorojant su
nusivylimu ir bej giškumu, t. y. ugdyti s moningum , kad jie savarankiškai gali pasipriešinti
primityviam tik jimui apie neaiškios išorin s j gos valdym .
Išsiaiškinkite kod l ir vardinkite tai
Jei moksleiviai patys išd sto s mokslo teorijas, mokytojai turi tai atitinkamai reaguoti. B t
naudinga išsiaiškinti konkre ios s mokslo teorijos kilm (šaltin ) ir paklausti, kod l moksleiviai j
išk l . Kai kurie pedagogai nenoriai leidžiasi traukiami bereikalingas diskusijas su mokiniais
tod l, kad s mokslo teorijoms b dinga tai, jog jas sunku vienareikšmiškai ir greitai paneigti. Kuo
didesn pasipiktinim sukelia teorija, tuo labiau ji atskleidžia vaizd , leidžiant suprasti, kad už jo
slepiasi s mokslo teorija. Diskusijos tur t b ti nukreipiamos teorijos „nuvainikavimo“ kryptimi,
aiškinantis ir vardijant, kod l s mokslo teorijos yra tokios patrauklios ir kokiais kitais b dais b t
galima suprasti bei paaiškinti pasaulio s rangos prasm . Jei moksleivius s mokslo teorijose traukia
paslapties žavesys, mokytojai tur t pabandyti ieškoti alternatyvi ir mažiau kenksming b d šiam
poreikiui patenkinti.
Kelkite supratimo apie žiniasklaid lyg
Antisemitin s propagandos vaizdo rašai, internete prieinama informacija, karikat ros, paveikslai ir
visuomen s informavimo priemon s vaidina svarb vaidmen platinant s mokslo teorijas. Tod l
b tina mokinius supažindinti su žiniasklaidos teikiamomis galimyb mis ir paruošti juos kritiškai
analizuoti, atsirinkti ir lyginti per visuomen s informavimo priemones gaunam informacij , kad jie
gal t atpažinti ir pasipriešinti ekstremistin ms s mokslo teorij pretenzijoms. Moksleiviai gali
nusistatyti savo informacijos atsirinkimo kriterijus, pagr stus patikimumo faktoriumi, kur lengva
patikrinti. Tai nereiškia, kad tur t
b ti uždrausta naudotis konkre iomis visuomen
informuojan iomis priemon mis. Atvirkš iai, laikantis konstruktyvaus ir kritinio poži rio, mokiniai
tur t b ti skatinami naudotis informacijos šaltiniais, pvz.: internetu, taip pat ir mokant apie
antisemitizm .
Ugdykite racional poži r ir skatinkite dalyvavim
Jei moksleiviai prabilo apie s mokslo teorij , pavyzdžiui, iš šiuolaikin s politikos proces
perspektyvos, skirting disciplin mokytojai tur t dirbti išvien ir užtikrinti, kad sud tingi klausimai
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taip pat b t sprendžiami pilietinio ugdymo ar politologijos pamok metu. Moksleiviams turi b ti
suteikta galimyb kritiškai analizuoti pasaulyje vykstan ius visuotinius poky ius ir suprasti, kaip jie
susij ir koki turi tak realiam kasdieniam gyvenimui. Mokytojai tur t pad ti veikti baimes,
kurios yra s mokslo teorij pagrindas, ir siekti, kad mokiniai b t geriau praktiškai pasiruoš ,
informuoti ir orientuot si gyvenimo realijose, taip palengvindami j sijungim
visuomen ir
dalyvavim ten vykstan iuose procesuose. Atsižvelgdami
tai, pedagogai tur t apsvarstyti
galimyb dalyvauti atitinkamuose specialiuose apmokymuose, kurie pad t jiems pasiruošti
užsi mimams ir spr sti j metu iškylan ias problemas.

4.3. Antisemitizmas ir Antisionizmas
Nebaigtas antisemitizmo apibr žties variantas 1 priede praver ia tada, kai reikia apibr žti
antisionizmo s vok , ir tada, kai reikia pabandyti j atskirti nuo Izraelio kritikos.
Išskiriamos kelios antisionizmo apraiškos su jas visas jungian iu elementu – antisemitini prietar ar
antižydišk nuostat padiktuotu poži riu Izraelio valstyb . Izraelio politikos kritika netur t b ti
apibr žiama nei kaip antisionizmas, nei kaip antisemitizmas, jei ji savo tonu ir argumentais
neperžengia kritikos, nukreiptos bet kurios vyriausyb s ar valstyb s adresu, lygio rib .
Antisionizmas gali pasireikšti priešinimosi prieš Izraelio, kaip žyd tautos, valstyb s egzistavim
forma. Šios nuostatos esm gl di tame, kad žyd tautai nepripaž stama teis
savo valstyb s
suk rim . ia suveikia antisemitiniai motyvai, nes kiekvienos kitos tautos apsisprendimo teis n ra
kvestionuojama. „Iš tikr j bent teoriškai gali b ti, kad antisionistas tuo pa iu neb t ir
antisemitas, bet tik tuomet, jei jis teigia, kad visi tautiniai jud jimai yra blogis, o visos tautin s
valstyb s turi b ti panaikintos“, – teigia vienas iškiliausi antisemitizmo ir holokausto tyrin toj
pasaulyje profesorius Jehuda Baueris (Yehuda Bauer), – „bet jei jis teigia, kad fidžie iai turi teis
nepriklausomyb , taip pat kaip j turi ir malaizie iai ar bolivai, ta iau žydai – ne, tada toks žmogus,
nusistat s prieš žyd taut ir išskiriantis j iš kit taut d l nacionalistini priežas i , yra
antisemitas su pagr stu tarimu, kad jis yra dar ir rasistas“.8 Kitaip tariant, jei sionizmo tikslai ir
id jos nesiskiria nuo kit nacionalini jud jim tiksl , tai jis taip pat apima teis apsisprendim .
Tod l b t sunku paaiškinti, kod l sionistinis nacionalizmas išskiriamas iš kit ir yra kritikuojamas,
kaip ir tai, kod l yra kritikuojamas sionizmas, o ne nacionalizmas apskritai.
Kitos antisionizmo apraiškos iškelia ne pat Izraelio valstyb s egzistavimo fakt , bet nukreipia
d mes tariamai miglotus jos steigimo motyvus bei aplinkybes. Remiantis poži riu, kurio buvo
laikomasi komunistin se šalyse šaltojo karo metu, sionizmas yra apibr žiamas kaip „galingo
imperializmo ir kolonializmo“ forma. Ta iau sionizmas niekada nebuvo paremtas siekiu
ekonomiškai išnaudoti koki nors užsienio valstyb . Iš tikr j sionizmas kilo kaip atsakas Europoje
susidariusi situacij , kai žydai m suvokti (kaip v liau pasirod visiškai pagr stai) antisemitizm
kaip reali gr sm , o Palestina buvo laikoma saugesne vieta, t. y. žyd namais.
Izraelyje, kaip ir kitose šalyse, tautin s mažumos skundžiasi d l to, kad tenka susidurti su
netolerancija ir diskriminacija. Šiuo poži riu Izraelis taip pat buvo kritikuotas d l ne žyd kilm s
pilie i diskriminacijos. Ta iau tokia kritika neretai peržengia ribas, kai Izraelis imamas vaizduoti
kaip rasistin valstyb , prilygintina Tre iajam Reichui ir / ar Apartheid režimui Piet Afrikoje.
Toks poži ris Izrael ignoruoja esminius istorinius skirtumus. Min ti režimai institucionalizavo
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rasizm ir buvo grindžiami rasistinio viešpatavimo ideologija. Tuo tarpu Izraelis, nepaisant to, kad
aiškiai siejamas su supratimu, jog tai – žyd valstyb , yra demokratin šalis, kur skirtingos kilm s
žmon s iš vairi krašt rado savo namus ir kur netolerancijos bei diskriminacijos temos gali b ti
atvirai svarstomos ir rimtai analizuojamos.
Patarimai pedagogams
Vienas iš mokymo tinkamai reaguoti antisionizmo apraiškas tiksl yra tas, kad besimokantieji
išmokt skirti, kas yra kas. Pavyzdžiui, moksleiviai tur t mok ti žvelgti prieštaravimus, gl din ius
id joje, kad visi žydai priklauso Izraeliui, net jei Izraelis vadina save „žyd valstybe“. Asmens ryšiai
visuomet priklauso nuo individualaus apsisprendimo. Taip pat svarbu skirti tarpusavyje dabartin
Izraelio vyriausyb s politik , šiuolaikin Izraelio visuomen , sionistinio jud jimo ištakas ir istorines
aplinkybes, kurios atved prie Izraelio valstyb s k rimo.
Pad kite moksleiviams sijausti pad t
Daugelis žyd asmeniškai jau ia antisemitizmo gr sm . Net jei visuomen s daugumos nariai
šiuolaikiniame antisemitizme ne žvelgia problemos, kuri kvestionuot žyd gyvenimo Europoje
galimyb , iš tautin s mažumos perspektyvos tai gali atrodyti visai kitaip. B tina pasistengti pažvelgti
iš mažumos pozicij , sijausti j pad t , ta iau neviktimizuoti, t. y. nedaryti žyd nuolatin mis
aukomis. Suprantama, daugelis žyd jau iasi papras iausiai saugesni žyd valstyb je, kur jie sudaro
daugum ir nepatiria mažumoms b dingo gr sm s jausmo. Iliustruojant ši tez , pavyzdžiui, klas je
galima bandyti paanalizuoti tekst , parašyt holokaust išgyvenusio žmogaus ar nusikaltimo,
padaryto iš neapykantos paskat , aukos, ir aptarti tai, ar jie, moksleivi nuomone, jau iasi saugesni
ar ne žyd valstyb je. Be to, poži rio sionizm , kaip imperialistin jud jim , atsvara gal t b ti
klas s sudominimas, išd stant istorines, religines ir kult rines priežastis, paaiškinan ias, kod l žydai
jau ia Izraeliui tok prieraišum .
Pasitelkite pagalb istorij
Mokytojai su mokiniais gali aptarti, kaip ir kod l sionistinis s j dis atsirado nacionalizmo ir
modernaus antisemitizmo eroje. Siekiant pasiekti geresni rezultat ir kad mokiniai suprast
sionizmo dinamiškum bei visuomen s poky ius, galima atkreipti d mes
šios problemos
sud tingum , parodant, kaip sionizmas buvo priimtas ir kokius klausimus k l XIX a., XX a. ir
kokios jo perspektyvos XXI a. Sionistinis s j dis ap m vis spektr politini paži r , pradedant
socialistiniu sionizmu ir baigiant vairiomis religinio sionizmo formomis. Pavyzdžiui, prieš Antr j
pasaulin kar kult rinio sionizmo šalininkai steng si atgaivinti žyd nacionalin kult r Europoje,
nesiekdami tam sukurti žyd valstyb s. Kai kas sionistin s j d vardija kaip tautin išsivadavimo
s j d , kuris kilo, pavyzdžiui, kv ptas lenk tautinio s j džio XIX a. Kiti daro išvadas, kad
sionizmas gal jo kilti d l nepavykusios daugelio žyd asimiliacijos Europoje XIX a. II pus je ir
v liau.
Siekiant, kad mokiniai susidaryt išsamesn vaizd apie id j , tur jusi takos žyd tapatyb s
formavimuisi, vairov ir sklaid , galima pateikti kelet žymi asmenybi biografij pavyzdži .
Vienu j gali tapti Geršomo Šolemo (Gershom Scholem, 1897–1982), Vokietijos žydo, emigravusio
Palestin , v liau tapusio garsiu mokslininku, šeima. Kai Geršomas (Vokietijoje jo tikrasis vardas
buvo Gerhardas) tapo prisiekusiu sionistu, trys jo broliai pasuko skirtingais keliais. Brolis Verneris
buvo vienas iš komunist partijos atstov Vokietijos Reichstage XX a. tre iojo dešimtme io antroje
pus je ir buvo nužudytas 1940 m. Buchenvaldo koncentracijos stovykloje. Kitas brolis Erikas buvo
liberal partijos narys ir atstovavo pagrindin s nutaut jusi Vokietijos žyd organizacijos
interesams. Vyriausias brolis Rainoldas savo ruožtu tapo vokie i nacionalist šalininkas. Kitas
pavyzdys gali b ti Rusija, kur žyd reakcija XIX a. pogromus buvo labai skirtinga. Pavyzdžiui,
vieni žyd klausimo sprendim siejo su emigracija ir gyvenimu diasporoje Jungtin se Amerikos
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Valstijose, tuo tarpu kiti pasuko nacionalinio s j džio – sionizmo ir / ar socializmo keliu, likdami
gyventi Rusijoje ar bandydami emigruoti Palestin . Tuo pa iu metu daug Rusijos žyd pritar
komunizmo si lomoms idealams ir iš j kilusia kritika sionizmui, kaip ir visiems kitiems tariamai
buržuaziniams tautiniams jud jimams. Analizuojant šiuos pavyzdžius, moksleiviams gali b ti domu
sužinoti, kad skirtingi žyd tautyb s asmenys skirtingais laikotarpiais labai vairiai apibr ždavo savo
tapatyb . Ir tik primityvus antisemitizmas neigia ši vairov , priskirdamas žmon ms etiket
„žydas“, nepaisant žmoni apsisprendimo d l savo tapatyb s teisi ir laisvi .
Po to, jei mokiniai turi pakankamai žini apie holokaust , galima padiskutuoti apie vairius poži rius
Izraelio valstyb s k rimo planus po holokausto, siejant juos su žyd politini paži r ir tapatybi
vairov s tema. Pasukus tem šia linkme, taip pat galima stabtel ti prie pagrindini sionistinio
jud jimo kryp i ir j poveikio Izraelio visuomenei aptarimo. Mokytojai tur t supažindinti ir
paaiškinti mokiniams, kad socializmo id jos ir noras sukurti lygiateis visuomen buvo nesvetimas
daugeliui sionistini grupi ir tik labai nedidel žyd ultra-ortodoks mažuma priešinosi sionizmui.
D mesys visiems šiems veiksniams gali nukreipti moksleivi d mes nuo klaiding apibendrinim ir
palyginim .

4.4. Artim j Ryt konfliktas ir Antisemitizmas
Antisemitini išpuoli skai ius Europoje, Šiaur s Amerikoje ir kituose kraštuose padid ja, kai tik
išauga tampa Artimuosiuose Rytuose, o tai leidžia daryti prielaid apie s saj tarp ši dviej
reiškini . Remiantis šiuo ryšiu dažnai daroma išvada, kad žydai ir / ar Izraelis yra atsakingas už
antisemitizmo augim , ir sp jama, jog Artimuosiuose Rytuose sivyravus taikai taip pat ir
antisemitizmas liaut si buv s problema. Visgi istorija parod , kad tai ne tas atvejis, kadangi
antisemitizmas visada buvo problema, kurios konstruktyviam sprendimui žyd veiksmai netur jo
takos, ta iau kuri buvo ir teb ra visuomen s daugumos b senos atspindys ir jos problema.
Tik objektyviai analizuojant Artim j Ryt konflikt galima b t tik tis, kad moksleiviai pripažins
palestinie i pretenzij pagr stum ir Izraelio vyriausyb s politikos poveik . Daugelis jaunuoli
link sieti save su, kaip jiems atrodo, tariamai silpnesni ja konfliktuojan ia puse – šiuo atveju
palestinie iais. Mokytoj užduotis yra išaiškinti mokiniams, kad Izraelio vyriausyb s politikos
kritika gali b ti traktuojama kaip teis ta ir netur t b ti vardijama kaip antisemitizmas. Juo labiau,
kad toki kritik išsako tiek patys žydai, tiek kit taut atstovai, taip pat ji girdima tiek Izraelyje, tiek
už jo rib . Ir nors išreikšti pagr st nepritarim vyriausyb s politikai yra visiškai teis ta, ta iau
Izraelio valstyb s pasmerkimas peržengia konstruktyvios kritikos ribas, kai pradedami taikyti
dvigubi standartai.
Artim j Ryt konfliktas dažnai suvokiamas per jau egzistuojan i antisemitini nuostat prizm ir
yra siejamas su tradiciniais antisemitiniais vaizdžiais. Iš kitos pus s, tie, kurie pradeda kritikuoti
Izrael pasipiktin jo vykdoma politika, susid r su plataus pob džio per šimtme ius sukurt ir
išsilaikiusi antisemitini stereotip bei išspausdintos literat ros spektru, dar ir dabar naudojamu
siekiant diskredituoti Izraelio valstyb , ilgainiui perima šias id jas ir tampa iml s antisemitinei
pasaul ži rai. Šiame procese kritika gali virsti tokiais ir panašiais pareiškimais, pvz.: Izraelio
politika yra bandymas imperialistiniu b du kit gerov s s skaita užvaldyti pasaul , Izraelio kareiviai
yra ypa žiaur s ir pan. Be viso to, buvo pasteb ta, kad kai kuri arab pasaulio šali žiniasklaidos
pranešimuose v l pasirod antižydišk vaizdži , kuri atsiradimas yra siejamas su krikš ioni
judofobija viduramži Europoje. Ši vaizdži turinys perkelia sen mit šiandienines realijas – es
žydai naudoja musulmon vaik krauj savo religiniams ritualams. Panaši šimtme i senumo mit
naudojimas, j perk limas ir adaptavimas skirtinguose kontekstuose sustiprina antisemitizmo gali .
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Dar viena problema yra susijusi su tuo, kad su žydais susid r žmon s pirmiausia mato juos kaip
antisemitizmo ir holokausto aukas. Šiuo poži riu jie nes moningai tiki, kad žydai d l patirt
skriaud turi b ti geresni aukštesni moralini standart žmon s nei kiti. Paplit s žyd prilyginimas
holokausto aukoms prieštarauja faktams apie konfliktuojan i ir kariaujan i žyd valstyb . Jei
žydai iš tikr j yra aukos, tada kyla klausimas, kaip jie gali versti kent ti palestinie ius ar civilius
Libano gyventojus? Šis nesuvokiamas prieštaravimas tarp amžinos aukos statuso ir agresor s
vaidmens gali b ti aiškinamas dviem b dais: vieni holokausto aukas sieja su šiuolaikiniais
konfliktais, tuo nor dami pasakyti, kad Izraelio politika panaikina teis t žyd kaip auk status ,
pvz.: Anos Frank (Anne Frank), tarsi Osvencimo ir kit mirties stovykl kalini kan ios b t
diskusij objektas, kiti bando panaikinti prieštaravim prilygindami Izrael nusikalt liams
nacionalsocialistams. Ir jei Izraelio politikai prilyginami Hitleriui, o Izraelio kareiviai –
esesininkams, tai Izraelio elgesys su palestinie iais atspindi nacionalsocialistinio Vokietijos režimo
sistemin masin žyd naikinim . Negana to, kad tokios aliuzijos ir palyginimai yra žeid s ir
istoriškai klaidingi, jie taip pat visiškai neprisideda prie Artim j Ryt konflikto supratimo ir
sprendimo. Grei iau atvirkš iai – jie gali b ti suprantami kaip bandymas panaudoti Artim j Ryt
konflikt , siekiant pateisinti antisemitizm , o taip pat kaip b das atleisti nuo holokausto auk
atminimo amžinimo pareigos, kuri kartais yra lydimas slogi jausm .
Atsižvelgiant
audringas ir viešas visuomen s diskusijas apie Izrael , valstyb s egzistavimo
teisinim ir vyriausybi politik , galima tik tis, kad anks iau ar v liau ši tema taip pat vienaip ar
kitaip iškils užsi mim klas je metu.
Tarp vairiausi antisemitizmo apraišk antisionizmas yra bene mažiausiai diskredituotas, nes
antisemitin antisionizm nuo Izraelio kritikos skiria plonyt ir gin ytina linija. Ta iau, kaip beb t ,
pasteb ta, kad antisionizmas tur jo skausmingos takos vyresn s kartos žyd bendruomen ms, o taip
pat ir j palikuonims daugelyje Europos šali . Pasipiktinimas Izraelio politika buvo reiškiamas vis
žyd atžvilgiu. Tai, kas vardijama atsakomaisiais veiksmais Izraelio politik , dažnai skaudžiai
palie ia atskirus žyd tautyb s asmenis ir bendruomenines j institucijas visame pasaulyje. Kai kurie
žmon s vis dar dažnai suvokia žydus kaip neatskiriamai priklausan ius Izraeliui, nepaisant j pa i
apsisprendimo. Ta iau b tina aiškiai ir nedviprasmiškai išaiškinti, kad politin s tampos veiksmai
arba Izraelio vyriausyb s ar armijos priimti sprendimai negali pateisinti antisemitizmo ar smurtini
išpuoli , nesvarbu prieš žydus ar ne, prieš izraelie ius ar ne, nepaisant to, ar jie pritaria ar
prieštarauja Izraelio valstyb s politikai. N vienas iš pamin t kriterij jokiu b du negali pažeisti
niekieno fizin s nelie iamyb s teis s.
Patarimai pedagogams
Atsižvelgdami
šios temos subtilybes, mokytojai tur t pasistengti kaip galima objektyviau
supažindinti moksleivius su pagrindiniais istoriniais faktais, nes šiame kontekste vaizdin s
medžiagos, perteikian ios aišk antisemitini stereotip turin , pristatymas yra neišvengiamas.
Patenkinkite poreik aptarti ši tem
Turint galvoje svarstomo klausimo svarb , moksleiviams tur t b ti suteikta galimyb daugiau
sužinoti apie Artim j Ryt konflikt , ypa apie jo istorij . Patikimos ir konstruktyviai išd stytos
žinios gali pakoreguoti kai kuri moksleivi jau turimas žinias ir pateikti jaunimui argument , kurie
atsvert paplitusius antisemitinius konflikto aiškinimus. Kuo daugiau moksleiviai žinos ir supras
konflikto painum bei specifiškum , istorines jo atsiradimo aplinkybes bei tai, kokia jautri ir skaudi
ši tema yra visoms konflikto pus ms, tuo geriau jie bus pasiruoš vengti skubot išvad ,
apibendrinim bei klaidinan i ir žeidžian i paraleli . Užuot ieškoj smerkian i pasipiktinusi j
kaltinim , moksleiviai tur t mokytis apie žmones, kurie savo veikla siekia atkurti taik taut
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samb v , bei sužinoti daugiau apie taikos proces . Tuo pa iu metu mokytojai tur t labai aiškiai
pabr žti, kad n ra jokio pagrindo lyginti Artim j Ryt konflikt su holokaustu, nes pastarasis buvo
ne konfliktas tarp vokie i ir žyd , o tiesiogin antisemitizmo pasekm .
Pripažinkite, kad sunku rasti sprendimus
Antisemitizmas si lo paprastus sprendimus sud tingiems ir kebliems klausimams spr sti. Svarbu
suvokti ir pripažinti, kad kai kurios problemos išlieka prieštaringos ir iki galo neišspr stos. Politikai,
pacifistini jud jim aktyvistai ir vairi sri i ekspertai band surasti optimaliausi sprendim
Artim j Ryt konfliktui išspr sti vairiose jo stadijose ir jiems tai padaryti pavykdavo tik iš dalies
arba laikinai. Nerealu manyti, kad sprendimas gali b ti rastas užsi mim metu. Tod l, atsižvelgiant
tai, pedagogai gali tik padr sinti moksleivius susitaikyti su mintimi, kad egzistuoja prieštaringos,
neišsprendžiamos problemos, visuomenin s gyvenimo realijos, kurias reikia priimti tokias, kokios
yra.
Supažindinkite su antisemitiniais poži riais konflikt ir rekomenduokite, kaip juos reaguoti
Mokytojai netur t sl pti nuo mokini , kad diskusijose arba žiniasklaidos pateikiamoje
informacijoje apie Artim j Ryt konflikt dažnai pasigirsta antisemitini pareiškim . Moksleiviai
tur t vertinti prog aptarti ši tem atvirai, nevienapusiškai ir be nutyl jim . Šiuo poži riu b t
naudinga padiskutuoti su jais dvigub standart klausimu, t. y.:
• Kokie yra dvigub standart taikymo metodai ir kaip galima paaiškinti j naudojim ?
• K moksleiviai apie tai mano? Ar tai moraliai pateisinama, ar tai naudinga, siekiant geriau
suprasti konflikto esm ?
Kai mokiniai sisavina pagrindines žinias apie egzistuojan ias s mokslo teorijas ir skirtingus
antisemitinius stereotipus, jie gali operuoti jomis, nor dami išskirti antisemitinius pareiškimus,
kalbant apie Izraelio valstyb . Rezultatai bus geresni, jei patys mokiniai geb s atskirti tai, kas yra
antisemitiška, bei identifikuoti pagr st ir nepagr st Izraelio kritik .
Pataisykite iškreipt vaizd
Nors žiniasklaidoje yra gana gausu pranešim apie Artim j Ryt konflikt , ta iau jie ne visada
pateikia pagrindin informacij , susijusi su konflikto priešistore. Kai kurios publikacijos sukuria
iškreipt Izraelio vaizd , nepamin damos fakto, kad Izraelio visuomen yra vairialyp ir
demokratiška. Kiekviena pasitaikiusia proga mokytojai tur t pabandyti papildyti tok vienpusišk
vaizd . Galima paprašyti mokini , kad jie atlikt nedidel tyrim apie skirtingas politines paži ras ir
partijas Izraelyje. Iš gaut rezultat moksleiviai tur t pamatyti, kad Izraelio visuomen n ra
vienalytis subjektas ir neteisinga bei beprasmiška apibendrinti, sakant tik „izraelie iai“. Jei mokiniai
aptaria Izraelio politik , atsiribodami nuo bendros situacijos ir „ištraukdami“ faktus iš konteksto,
tuomet mokytojai privalo sikišti ir pasi lyti jiems sijausti izraelie i pad t , pam styti apie j
baimes ir jausmus, gyvenant kasdien je gr sm je sulaukti savižudži terorist išpuoli , tokiu b du
stiprinant mokini supratingum ir užuojaut . Be to, norint suprasti konflikt svarbu pripažinti, kad
daugelis Artim j Ryt regiono valstybi laikosi agresyvi politini santyki su Izraeliu linijos,
pagr stos antisemitiniais stereotipais, o tai turi takos bendram politiniam dialogui, kuriame
dalyvauja visos suinteresuotosios pus s, skaitant ir politin elit bei pasaulio lyderius. Jau buvo
toki atvej , kai kaimynini valstybi politikai si l visiškai sunaikinti Izraelio valstyb . Toks pat
iškraipytas vaizdas yra pateikiamas, kai kalbama apie ne veikiamus skirtumus tarp islamo ir Vakar
pasaulio, ir / ar Izraelio. Moksleiviams tur t b ti domu prapl sti savo akirat , mokantis apie
vairias šalis ir j skirtumus, skaitant ir j poži r santykius su Izraeliu. Šiame kontekste galima
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pateikti pavyzdžius iš istorijos, kai Bosnijos ir Albanijos musulmonai, taip pat Turkijos konsulas
Rodo saloje Graikijoje asmeniškai gelb jo žydus per Antr j pasaulin kar .9
Mokytojai tur t atkreipti mokini d mes , kad antagonizmas tarp izraelie i ir palestinie i yra
istorinio konflikto d l teritorijos pasekm . Kult ra ir religija tapo šio konflikto raiškos priemon mis,
bet pa ios savaime jos n ra pirmin konflikto priežastis.

4.5. Antisemitizmas ir Holokaustas
Bandymai sumenkinti ar sumažinti holokausto katastrofos mast tam tikrais aspektais skiriasi nuo
visiško holokausto neigimo, ta iau yra lygiai tokie pat žeid s. Siekiai prilyginti holokausto tragedij
kitiems istoriniams vykiams n ra tik paprastas sumanymas, bet komplikuotas ir toli siekiantis
užmojis. Pats savaime lyginimo metodas gali leisti iš ar iau pažvelgti istorines to meto realijas,
ta iau tai ne manoma, jei lyginimas yra gr stas iškraipytais faktais. Neretai pasitaikantis holokausto
s vokos ir su juo susijusios simbolikos naudojimas, nesusij s su šios katastrofos amžinimu ar
tolesniu tyrin jimu, prisideda prie fakt iškraipymo. Ši tendencij iliustruojantys pavyzdžiai gal t
b t jud jimai, pvz.: gyv n teisi gynimas arba kova prieš abortus, kurie savo veikloje naudoja
holokausto termin , siekdami sulaukti d mesio sau r pimais klausimais. Toki ir panaši reiškini
lyginimas su holokaustu yra nepriimtina nepagarba nužudyt Europos žyd atminimui, galinti
prisid ti prie holokausto tragedijos subanalinimo.
Žeminan ias nuorodas holokaust , pavyzdžiui, laidant s mojus, galima vadinti antisemitizmu, jei
taip yra siekiama žeisti ir pažeminti žydus. Holokaustas yra tap s tiek tradicini , tiek šiuolaikini
antisemitizmo apraišk dalimi. Pavyzdžiui, holokaustas traukiamas kai kurias antisemitines
s mokslo teorijas, teigiant, kad ši tragedija yra „žyd reikalas“, ir argumentuojant, kad tai buvo
b das žydams gyti dar daugiau valdžios ir pinig . Labiausiai ne tikima šiame kontekste yra žyd
vadovavusi „holokausto industrijai“ id ja. Be viso to, pastebima tendencija, kad iškylan ios naujos
antisemitizmo apraiškos taip pat vystomos naudojant holokausto s vok . vaizdžiai ir nuorodos,
susijusios su Šoa, taip pat yra naudojamos polemikose prieš Izrael . Dar daugiau – sunkus
pripažinimo procesas, kad vienas ar kitas asmuo, institucija, tauta dalyvavo holokauste, kai kuriose
šalyse iššauk taip vadinam „antrin antisemitizm “, t. y. antisemitizmo apraiškas, kurios gyvuoja
ne nepaisant holokausto, bet kurios buvo nulemtos holokausto fakto. Tokio antisemitzmo pagrindas
yra neapykanta žydams kaip holokausto aukoms. Europos S jungos pagrindini teisi agent ra
apibr žia „antrin antisemitizm “ kaip „bet koki antisemitizmo form , kuri yra visuotinai priimto
draudimo reikšti antisemitinius jausmus atspindys. Ši s voka paprastai naudojama pirmiausia
apib dinti antisemitizm Austrijoje ir Vokietijoje, kur antriniu antisemitizmu laikoma reakcija
diskusijas apie nacionalsocialistinio režimo nusikaltimus ir tautin tapatyb . Remiantis
sisen jusiais stereotipais apie žyd gali ir tak visuomen s informavimo priemon ms, tipiškas
antrinio antisemitizmo kaltinimas, pavyzdžiui, yra tas, kad žydai manipuliuoja vokie iais ir austrais,
eksploatuodami j kalt s už padarytus nusikaltimus jausm “.10

9

Žr. informacij apie fotografo Normano Gershmano (Norman Gershman) parod pavadint : “BESA: A Code of Honor
- Muslim Albanians Who Rescued Jews During the Holocaust” Jad Vashem internetin je svetain je
http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/gershman/temp_index_whats_new_Gershman.html
10
Žr. Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centro (dabar Europos S jungos pagrindini teisi agent ros) darbo
ataskaitos “Antisemitism: Summary overview of the situation in the European Union 2001-2005”, 2006 m. gruod
atnaujint versij tinklalapyje
<www.fra.europa.eu/fra/material/pub/AS/Antisemitism_Overview_December_2006_en.pdf>
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Mokytojams gali tekti prad ti pokalb d l antrinio antisemitizmo tendencij mokyklose pirmiausia
tod l, kad jie mano, jog lengvab diškas poži ris istorij nepriimtinas ir tai yra esmin kli tis,
siekiant deramo holokausto amžinimo. Atsižvelgiant garb paskutini išgyvenusi holokaust
liudinink amži , j nuomone, svarbu, jog jaunoji karta nuoširdžiai ir s moningai sipareigot
saugoti atmint apie Šoa. Nat ralu, kad tie, kurie siekia holokausto sumenkinimo ir nuvertinimo,
priešinasi tam. J pastangos kelia pavoj sib g jan iam procesui kritiškai perm styti individ ,
institucij , taut istorij ir holokausto traukim
Europos ir visos žmonijos kolektyvin atmint .
Dauguma moksleivi tur t vertinti galimyb prisijungti ir paremti š proces kartu su kit šali
jaunimu.
Patarimai peedagogams
Geriausias b das pasipriešinti holokaust menkinan ioms ir subanalinan ioms tendencijoms b t
siekis suteikti besimokantiesiems kuo gilesni ir išsamesni žini apie holokaust . Visos mokymo
proceso dalys – skaitymas, užduotys raštu, mokymasis, dalyvaujant diskusijose, ir gaut žini apie
holokaust apm stymas – tur t b ti pateiktos moksleiviams patraukliai, juos suintriguojant ir
skatinant j dom jim si šia tema toliau. B tina, kad moksleiviai suvokt , jog holokaustas yra
Europos palikimas, takoskyra pasaulio istorijoje ir „fundamentaliai pakeit s civilizacijos pamatus“11
vykis. Kova su antrin mis antisemitizmo formomis gali b ti dar veiksmingesn , jei moksleiviai bus
supažindinami su šioje srityje veikian i tarptautini organizacij iniciatyva, skaitant ir tarptautin s
mokyklos projekt . Sužinoj apie tai, moksleiviai tur t suprasti, jog nei antisemitizmas, nei
holokaustas n ra vien tik žyd problema.
Atkreipkite d mes nety inius holokausto sumenkinimo atvejus
Pasitaiko, kad moksleiviai vartoja lengvab diškus holokaust sumenkinan ius pareiškimus, ta iau
tai daro nes moningai, dažniausiai pakartodami iš kažkur išmoktus ar gird tus kit žodžius. Tokiais
atvejais tikslinga juos skatinti pagalvoti apie savo pareiškimus ir kritiškai vertinti tai, k pasak . Jei
pedagogai supranta, kad moksleiviai prilygino kok nors vyk holokaustui d l to, kad buvo labai
nuli d d l kokio nors konkretaus vykio, bet nesugeb jo rasti tinkam žodži ir priemoni savo
mintims išreikšti, jie tur t pad ti moksleiviams surasti alternatyvi b d išreikšti savo jausmus ir
susir pinim konkre iu klausimu. Jei moksleivis netinkamu b du prilygina holokaustui kokius nors
kitus vykius, mokytojas turi stengtis suteikti jam tiek informacijos, kiek reikia, kad b t aišku, jog
toks klaidingas sulyginamas yra netoleruotinas ir j reikia atmesti. Jei mokiniai jau ia, kad
holokausto sumenkinimas yra vienintelis b das išreikšti kit žmoni kan ias vienu ar kitu atveju,
tuomet klas tur t padiskutuoti, ar holokausto terminas gali kokiu nors b du tapti išraiškos
priemone kit žmoni tragedijoms nusakyti. Be to, jei mokytojai mato, kad b tina rimtai imtis
spr sti moksleivi iškelt tem , jie gali skirti tam papildom užsi mim ir aptarti kiekvien iš
sulygint situacij atskirai.
Aktyviai ruoškit s holokausto auk atminimo dien pamin jimui
Pasiruošimas holokausto auk atminimo dien min jimui mokykloje gali b ti naudingas stiprinant
moksleivi supratingum ir užuojaut aukoms. Asmenin pažintis su liudininkais, išgyvenusiomis
holokaust aukomis, ir j pasakojimai moko jaunuolius jautriau reaguoti ir rim iau ži r ti
asmeninius auk prisiminimus. Gyvi asmenini istorij pavyzdžiai dažnai sustiprina mokini
suvokim apie holokausto poveik ir reikšm žmonijos istorijoje.

11

Žr. “Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust”, Holokausto švietimo, atminties ir tyrimo
tarptautinio bendradarbiavimo „Darbo grup s“ (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance, and Research) internetin je svetain je
<http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=stockholm>
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Rekomenduojama veikla, galinti paskatinti mokinius ieškoti reali žmoni , kuri veidai ar vardai
gali b ti žinomi (pvz.: buvusi to paties miesto ar kvartalo gyventoj žyd , atitinkamos mokyklos
mokytoj ar mokini ), istorij ar atrasti jas, atlikus mokslin tyrim . Daugiau pasi lym , kaip
pasiruošti holokausto auk atminimo pamin jimui pateikiama gair se „Kaip parengti Holokausto
auk Atminimo dien : pasi lymai mokytojams“12, kurios šiuo metu yra išverstos 13 kalb .
Duokite mokiniams vykdomas ir pažinim skatinan ias užduotis
Pastangos sumenkinti ar sumažinti holokausto tragedijos mast dažnai parodo, kad tai darantis
žmogus yra valdomas jausm , emocini b sen , kurias sukelia ši tema. Mokytojai tur t atsižvelgti
tai, kad holokausto tema yra susijusi su emocijomis. Ji neišvengiamai palie ia tautin s tapatyb s
klausim , kuris moksleiviams, norintiems tik teigiamai atsiliepti apie savo šal , nors ir kolaboravusi
su nacistiniu režimu, gali sukelti vidin emocin konflikt . Mokytojai tur t stengtis suteikti
mokiniams prog panagrin ti ir padiskutuoti visais jiems iškylan iais, su holokausto istorija
susijusiais, klausimais. Gal gale, mokiniai netur t išeiti iš užsi mim jausdami, kad jiems ši tema
yra našta, bet atvirkš iai – kad jie gali prisid ti prie tautini ar tarptautini holokausto tyrim ir
veiklos, siekian ios jo auk atminimo amžinimo. Kart traukti holokausto švietimo projektus ar
tyrim grupes moksleiviai yra link mažiau nei kiti naudotis galimyb mis ir pasiteisinimais atsiriboti
nuo šios temos. Kaip beb t , mokytojai, siekdami geriausi rezultat , mokymo procese tur t nuolat
pabr žti asmenin s atsakomyb s, o ne g dos jausmo svarb .

4.6. Holokausto neigimas
Dalinis ar visiškas holokausto neigimas, pvz.: vyk s Teherano (Iranas) konferencijoje 2006 m.
gruod , finansuojant Irano užsienio reikal ministerijai, yra kraštutin s istorinio revizionizmo formos
pavyzdys. Viešumoje tai pasireiškia kaip pseudomokslinis išš kis perži r ti dokumentais patvirtint
nusistov jus supratim apie nacionalsocialist vykdyt genocid Antrojo pasaulinio karo metais.
Holokaust neigiantys asmenys prisistato kaip mokslininkai, vardan „istorini žini ir tiesos“
individualiai ar grup mis užsiimantys legalia, bešališka istorini rodym paieška. Kai kurie iš j
teigia, kad holokaustas yra mitas ir visi su tuo susij širdg los jausmai bei atsakomyb s už padarytus
nusikaltimus s voka – sufabrikuota, troškimas ged ti ir amžinti auk atminim – neteis tas, o
reikalavimai vykdyti teisingum holokausto auk atžvilgiu – klaidingi. Kiti pripaž sta žyd
persekiojimus ir diskriminacij Tre iajame reiche, tuo pa iu metu teigdami, kad nacionalsocialist
antisemitin politika didžia dalimi buvo teis ta reakcija žyd piktadarystes bei išdavystes, arba
tvirtindami, kad nužudyt j žyd skai ius faktiškai yra gerokai mažesnis negu manoma. Holokausto
sulyginimas su kitomis Antrojo pasaulinio karo metais vykdytomis akcijomis neigia šios tragedijos
išskirtinum bei tik jai b ding bruož specifiškum .
Neigiantieji holokaust s moningai iškreipia istorinius faktus ir atsisako pripažinti nacionalsocialist
ir j kolaborant vykdyt žyd persekiojim . Kai kada prie viso to prisideda dar vienas papildomas
tiesos neatsindintis antisemitinis argumentas: yra žmoni , tikin i , kad „Holokausto fenomeno“
sukonstravimas užtikrino Vakar , o ypa JAV, politin param Izraelio valstyb s suk rimui, o
finansin – išlikimui. Kitos s mokslo teorijos taip pat iš naujo intensyviai aptariamos šiame
kontekste, skaitant tvirtinimus, kad žydai patys savo rankomis vykd holokaust , ar tai, kad Hitleris
buvo žydas.
Holokausto vykdytojai steng si nepalikti joki p dsak . Jiems iš dalies pavyko – holokausto
neigimas tam tikra prasme užbaigia j plan . B tent tod l daugelyje šali tai yra nusikalstama veika,
12

Žr. „Kaip parengti Holokausto auk Atminimo dien “, op. cit., 2-a nuoroda.
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baudžiama pagal statym . Daug žmoni galvoja, kad holokausto neigimo problem reikia spr sti
kada ji beiškilt ir tai yra kiekvieno moralin bei pilietin pareiga, siekiant apginti ir išsaugoti auk
atminim bei istorin teisingum . Jei moksleivis kvestionuoja holokausto tikrum ir / ar palaiko
neigian i j holokaust id jas, tai gali b ti simptominis signalas mokytojams, kad moksleivis
dalyvauja ekstremist veikloje arba maž mažiausiai tai atskleidžia jo polink ekstremistines id jas.
Gal gale, holokausto neigimas jau daugel met išlieka pagrindinis vairi kraštutini radikali j
dešini j grupuo i ideologijos požymis bei yra pla iai paplit s religini fundamentalist tarpe.
Naujausi tarptautin s politikos poslinkiai rodo, kad holokausto neigimas yra politizuotas bei
naudojamas antisemitiniuose pareiškimuose ir grasinimuose Izraeliui. Ir nors mokinys gali reikšti
tokias paži ras, pasinaudodamas tuo kaip priemone tam tikrai provokacijai, ta iau lygiai taip pat
tik tina, kad tokie pareiškimai atspindi jo antisemitines paži ras. Taigi, atkirtis holokausto neigimui
yra b tinas ir reikšmingas veiksmas.
Patarimai pedagogams
Kaip ir kitos s mokslo teorijos, holokausto neigimas yra pagr stas melu. Ir nors b tina šias paži ras
paneigti istoriniais dokumentais bei faktais, ta iau bet kokia diskusija apie tai, ar buvo holokaustas iš
tikr j ar ne, yra ne tik nepriimtina, bet ir neproduktyvi, nes kiekvienas pateiktas faktas gali b ti
sutiktas nauju melu. Kadangi antisemitinis pasaulio vaizdas kai kuri galvose jau yra gerai
sitvirtin s, tai informacijos jiems apie holokaust suteikimas dar neišsprendžia problemos.
Mokytojai pirmiausia tur t užtikrinti, kad jei holokausto neigimo paži ros kokiu nors b du
prasiveržt ir pasireiškt klas je, tai netur t b ti dominuojantis poži ris besimokan i j tarpe.
Mokiniai taip pat tur t suprasti, kod l holokausto neigimas yra kenksmingas, reikalaujantis
neatid liotino atkir io. Vienas iš b d tai padaryti – supažindinti mokinius su paskutin mis
politin mis pastangomis ir iniciatyvomis, siekian iomis teisiškai uždrausti holokausto neigim , bei
akcentuoti, kokiais argumentais remiasi teisin s atsakomyb s reikalaujan i ir jiems oponuojan i
stovyklos. Vienu iš paskutini j pavyzdži gal t tapti Europos S jungos pamatinis sprendimas d l
kovos su rasizmu ir diskriminacija, kuriame teigiama, kad „valstyb s patvirtina, jog genocido
neigimas ar šiurkštus jo menkinimas, nusikaltimai prieš žmonij bei karo nusikaltimai bus
persekiojami ir baudžiami, jei nusikaltimas yra nukreiptas prieš asmen grup d l j ras s, religijos,
odos spalvos, kilm s ar etnini bei tautini šakn “.13
Išsiaiškinkite ir pabandykite suprasti moksleivi motyvus
Prieš traukiant bendr diskusij mokinius, kurie laikosi holokausto neigimo poži rio, mokytojams
rekomenduojama pasikalb ti su kiekvienu individualiai ir paklausti apie j paži r priežastis. Šio
metodo esm yra sutelkti d mes asmeniškus klausimus, pvz.: „Kod l tu tai pasakei? Iš kur tu gavai
toki informacij ? Kod l tau tai svarbu? Ko tu sieki taip kalb damas?“. Idealiu atveju, gaunant
atsakymus tokius klausimus, galima išsiaiškinti logiškas mokini holokausto neigimo priežastis tuo
konkre iu atveju. Mokytojai taip pat tur t skatinti moksleivius apsvarstyti ir perkratyti atmintyje
savo išsakytus pareiškimus, pabr ždami, kad daugelis žmoni kei ia savo poži rius vien ar kit
reiškin ir tame n ra nieko ypatingo. Jei mokytojas padaro išvad , kad moksleivis, demonstruodmas
tokias paži ras, siek tik sulaukti d mesio, reik t pagalvoti apie b dus, kaip stiprinti mokinio
pasitik jimo, savivert s jausmus bei galimybes konstruktyviai išreikšti save, savo nuomon ,
sulaukiant deramo d mesio.
Venkite diskutuoti apie neigian i j pretenzijas, ta iau nevenkite diskutuoti su jais
Neigian i j holokaust pretenzij aptarimas teisina j retorik , bet dažniausiai neatneša joki
rezultat . Vietoj to moksleiviams tur t b ti suteikta galimyb diskutuoti apie problem , išreikšti
13

Žr. Prezidentavusios Europos S jungai Vokietijos 2007 m. balandžio 20 d. pranešimas spaudai “EU: Common
Criminal
Provisions
Against
Racism
and
Xenophobia”
internetin je
svetain je
<http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/April/0420BMJRassismus.html>
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savo poži r , aptarti sud tingus, supaprastint atsakym nesi lan ius, klausimus, t. y. tokia patirtis
savaime b t naudinga, parodant mokiniams, kad holokaustas taip pat yra tema, kuri galima ir
reikia domiai ir originaliai aptarti, žinoma, bendrai sutariant, kad tai, jog Antrojo pasaulinio karo
metais buvo vykdomas holokaustas, yra nediskutuotinas dalykas. Nebloga id ja b t kartu su
mokiniais apsilankyti vietiniame archyve ar paprašyti profesionalaus istoriko pristatyti su holokausto
tema susijusius klausimus, kuriais pastaruoju metu diskutuojama akademiniuose tyrimuose, bei
šaltinius, kuriais naudojasi istorikai ir archyv darbuotojai. Alternatyvus b das efektyviai išsklaidyti
holokausto neigimo atvejus klas je gal t b ti žmoni , išgyvenusi holokaust , autoriteting
bendruomen s lyderi ar patyrusi pedagog pakvietimas užsi mimus.

4.7. Antisemitiniai simboliai
Daugeliui moksleivi atrodo šiuolaikiška ir svarbu priskirti save kokiai nors grupei. Bandydami tai
padaryti jie kartais visiškai nes moningai gali panaudoti simbolius, kurie turi antisemitin atspalv . Ir
jei vieni nežino apie antisemitin ši simboli prasm ir priskiria jiems kitoki reikšm , tai kiti gali
juos naudoti s moningai, t. y. kaip raktin kod , siekiant atpažinti individus, grupes ar institucijas,
linkusias antisemitin ir ekstremistin ideologijas, tokias kaip jaunimo organizacijos, susijusios su
neonacizmu. Dešiniojo sparno ekstremistini grupuo i simbolika yra priskiriama antisemitinei,
kadangi j reprezentuojamoje ideologijoje antisemitizmas užima kertin viet . Tod l daugelis toki
simboli kai kuriose šalyse yra nelegal s ir net draudžiami statym . Ne išimtis, kad antisemitin ir
antiizraelietišk simbolik naudoja kairiojo politinio sparno ir religini fundamentalist jud jimai,
kurie yra link tai derinti su antiamerikietiška atributika.
Antisemitini simboli galima aptikti paveiksluose, karikat rose, skai iuose, raid se, fraz se,
muzikoje ar tuose religiniuose ir mitiniuose simboliuose, kurie turi daugiau nei vien reikšm . Ne
visi yra taip lengvai identifikuojami kaip, pavyzdžiui, svastika ir nacionalsocialist v liava. Dažnai
spalvos taip pat gali b ti naudojamos, siekiant perteikti antisemitin žini . Pavyzdžiui, Vokietijoje
juoda, raudona ir balta yra Vokietijos imperijos (1871-1918) v liavos spalvos, naudojamos siekiant
išreikšti dešiniojo politinio sparno ekstremistin orientacij .
Antisemitin s simbolikos naudojimas yra politinis b das formuoti kolektyvin tapatyb ir pranešti
apie individ priklausym ar nepriklausym kolektyvui. S moningas antisemitini simboli
demonstravimas viešumoje, pavyzdžiui, mokyklose, dažnai yra bandymas paveikti bendr atmosfer
tiesiog paliekant ženkl . Be to, kad simboliai gali tarnauti kaip vidiniai atpažinimo mechanizmai
dešiniojo sparno ekstremist grupuot se, tokie simboliai taip pat gali prisid ti, siekiant suformuoti
tarptautin dešiniojo sparno ekstremist stovyklos tinkl .
Taip pat mokytojai tur t pasteb ti, kad antisemitiniai š kiai ir vaizdžiai skleidžiami ir per
populiari j muzik . Nors ši sritis nepriklauso nuo mokytoj , vis d lto, svarbu tur ti tai galvoje,
atkreipti tai d mes .
Patarimai mokytojams
Sprendžiant antisemitini simboli naudojimo problem , reikia suprasti priežastis, kurios slepiasi už
konkre i simboli naudojimo. Atsižvelgiant aplinkybes, yra galimi keli skirtingi sprendimo b dai.
Pedagoginiu poži riu svarbu išsiaiškinti jaunimo grupuo i hierarchij ir j lyderius bei kreiptis
kiekvien iš grup s nari skirtingai, priklausomai nuo besiskirian ios hierarchines pad ties grup s
viduje ir d l skirting kiekvieno individualaus atvejo aplinkybi . Šis atsakingas b das reikalauja
sutelkti pedagogines paj gas ir negali b ti vykdomas pavieni mokytoj . Glaudus mokytoj
bendradarbiavimas tarpusavyje, su mokyklos administracija, teis saugos pareig nais ir pilietine
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visuomene neišvengiamas, jei bandoma spr sti antisemitini
atsakingai bei efektyviai.

simboli

naudojimo problem

Taip pat rekomenduojama traukti t vus šios problemos sprendim . Nors daugelis j žino apie
ekstremistinius, smurtinio tipo vaizdo žaidimus, ta iau jiems dažnai tr ksta žini apie subtilesnes
antisemitizmo apraiškas bei ekstremistines politines paži ras. Pavyzdžiui, daugelis t v nežino, kad
kai kurios mados tendencijos (balti batraiš iai juoduose batuose) ar muzikos grup s skleidžia su
neonaciais susijusi simbolik . Dažnai, perduodant politin žini , mada ir muzika yra daugiau nei
skonio išraiška, tai tarnauja kaip ideologiniai instrumentai.
Mokytojai, kaip ir t vai, prieš duodami atkirt antisemitin s simbolikos naudojimui, tur t b ti
labiau informuoti apie vairi simboli reikšm .
Geriausiai žinomi ir pla iausiai naudojami simboliai yra:
• 88 – tai skai ius, kur naudoja tam tikros grupuot s, siekdamos perteikti fraz „tegyvuoja
Hitleris“ (Heil Hitler), tod l, kad raid H ab c l je reiškia skai i 8.
• 18 – š skai i tam tikros grup s naudoja kaip simbolizuojant Adolfo Hitlerio vard , nes A
yra pirma, o H yra aštunta ab c l s raid s;
• 14 žodži (angliškai): „Mes privalome apr pinti savo tautos egzistencij ir baltaodži vaik
ateit “ („We must secure the existence of our people and a future for white children“), kuris
yra Dovydo Leino (David Lane), neonacio ir terorist grupuot s „Tvarka“ (The Order) nario,
credo. Jis yra naudojamas kaip pasisveikinimo š kis bei pasirodo ant CD viršeli ir drabuži ;
• 666 – skai ius, taip pat naudojamas satanist , pasirodo ekstremist rate kaip žyd Antikristo
simbolis. Šiame kontekste žydai vaizduojami kaip š tono ir blogio j gos;
• ZOG – abreviat ra, reiškianti „Sionist okupuot vyriausyb “ („Zionist Occupied
Government“), kuri apeliuoja Europos ir Šiaur s Amerikos šali vyriausybes, es slaptai
valdomas Izraelio. Simbolis yra naudojamas tokiose fraz se kaip „Stop ZOG!“, o taip pat yra
komponuojamas piešinius ir graffiti.
Kadangi antisemitiniai simboliai, vyraujantys jaunimo kult roje, labai greitai kinta, galb t
mokytojams b t naudinga peržvelgti šiuos tinklalapius, kuriuose informacija apie antisemitinius
simbolius nuolat atnaujinama:
• Anti-Defamation League (ADL): Hate on Display. A Visual Database of Extremist Symbols,
Logos and Tattoos, http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp (angl kalba);
• Agentur für soziale Perspektiven: Das Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und Codes von
neonazistischen und extrem rechten Gruppen, http://www.dasversteckspiel.de/index.html
(vokie i kalba);
• The Coordination Forum for Countering Antisemitism: A Visual Database of Extremist
Symbols, http://www.antisemitism.org.il/eng/Introduction ( vairiomis kalbomis);
• Demos: http://www.demos.dk/Symboler.htm (dan kalba);
• Londsdale News: http://www.lonsdalenews.nl/symboliek.html, (oland kalba);
• Searchlight Magazine: Signs of Hate, http://www.opwedge.org.uk/SOHad.php (angl
kalba);
• Simon
Wiesenthal
Center:
Digital
Terrorism
and
Hate
2007,
http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=387
6867 (angl , pranc z , ispan kalbomis).
Paaiškinkite reikšm
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Kai kurie moksleiviai gali nežinoti arba žinoti tik iš dalies, kad tam tikri simboliai yra konkre ios
ideologijos, su kuria jie nenor t b ti siejami, kodai. Tod l mokytojai tur t aptarti su savo
mokiniais klas je, kod l kai kurie simboliai turi antisemitin reikšm ir kod l jie tampa antisemitin s
ir rasistin s ideologijos instrumentai. Mokytojai, vadovaudamiesi savo patirtimi, gali geriausiai
pasirinkti situacijas, kuriose tam tikri simboliai gali funkcionuoti kaip politiniai kodai ir kuriose toks
pat žinios tyrinys nei s moningai, nei nes moningai nesuveikia. Pavyzdžiui, mokiniai tur t suprasti,
jog šven iant savo 18 – j gimtadien , užsivilkus marškin lius su skai iumi 18, dar n ra
antisemitizmo demonstravimas. Ta iau pedagogai turi neužmiršti, kad kai kurie ekstremistiniai
jud jimai s moningai link išnaudoti t fakt , kad skai ius 18 turi nekalt prasm ir pirmiausiai
nurodo kieno nors amži . Mokytoj asmenin patirtis ir moksleivi pažinimas gali b ti geriausi
patar jai šioje srityje.
Pasitelkite papildom pagalb
Jei mokytojai pastebi bet koki nelegali veikl , sprendžiant problem reik t pasitelkti mokyklos
vadovyb ir / ar teis saugos pareig nus.
Pabandykite pasi lyti alternatyv
Jaunuoliai, kurie ieško savo tapatyb s ir siekia j tvirtinti, dažnai stengiasi surasti savo interesus
atitinkan ius simbolius, grupes ir id jas. Siekiant apsaugoti juos nuo prisijungimo prie ekstremistini
paži r šalinink , rekomenduojama: suteikti jiems kaip galima daugiau erdv s toms tapatyb s
saviraiškos formoms, kurios nedaro jokios žalos aplinkiniams; pasi lyti kiek manoma daugiau
alternatyvi užsi mim , kurie atitraukt j d mes nuo ekstremistini jaunimo grupi . Jei mokykla
yra atvira, jautriai reaguojanti individualius poreikius, suteikianti moksleiviams galimybes laisvai
save išreikšti pagarbioje, jaukiose, ir supratingoje atmosferoje, tuomet pirmas svarbus žingsnis jau
yra žengtas. Siekiant skatinti alternatyv mokym ir tolerancijos ugdym , yra inicijuojami vair s
švietimo projektai, akcijos, kampanijos. Pavyzdžiui, plakatai, kvepiantys naujoms id joms ir
darbams, buvo sukurti Europos veiklos savait s prieš rasizm ar tarptautin s dienos prieš fašizm ir
antisemitizm , lapkri io 9 d., proga (žr. http://www.unitedagainstracism.org). Taip pat galima
atkreipti d mes
Europos Tarybos vykdom kampanij „Visi skirtingi – Visi lyg s“ (žr.
http://www.visiskirtingivisilygus.lt/lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=14)
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1 priedas. Nebaigtas antisemitizmo apibr žties variantas
Siekiant pateikti praktines gaires, kurios pad t atpažinti antisemitinius incidentus tiems, kas
susid r su antisemitizmo apraiškomis ar veiksmais, DIŽTB ir Europos S jungos pagrindini teisi
agent ra kartu su žyd nevyriausybin mis organizacijomis bei iškiliais mokslininkais suformulavo
nebaigt antisemitizmo apibr žties variant , apimant tradicines ir šiuolaikinio antisemitizmo
apraiškas.
Nebaigtas apibr žties variantas:
Antisemitizmas yra tam tikras supratimas apie žydus, kuris gali pasireikšti neapykanta žydams.
Žodin s ar fizin s antisemitizmo apraiškos yra nukreiptos žyd ar nežyd tautyb s asmenis ar / ir j
nuosavyb , žyd bendruomeni organizacijas arba religines infrastrukt ras.
Min tos apraiškos taip pat gali b ti nukreiptos prieš Izraelio valstyb , suvokiam kaip kolektyvin
žyd darin .
Antisemitizmas dažnai kaltina žydus konspiracija, siekiu pakenkti žmonijai, ver ia jiems
atsakomyb už visas nes kmes. Antisemitizmas gali pasireikšti žodžiu, raštu, vaizdin mis
priemon mis ir veiksmais, piktavališkai naudojant stereotipus ir neigiamas charakterio savybes.
Šiuolaikinio antisemitizmo apraiškos viešajame gyvenime, žiniasklaidoje, mokyklose, darbo vietose,
religin je sferoje bei vairiose kitose srityse apima šiuos pavyzdžius, bet jais neapsiriboja:
• Raginimas dalyvauti ar dalyvavimas žyd žudyn se arba žudyni teisinimas, kenkimas
žydams d l rasin s ideologijos ar ekstremizmo.
• Melagingi, dehumanizuojantys, demonizuojantys arba stereotipus tvirtinantys pareiškimai,
nukreipti prie žydus arba prieš sivaizduojam j tak . Pavyzdžiui, mitas apie pasaulin žyd
konspiracij arba žydus, turin ius takos žiniasklaidai, ekonomikai, vyriausybei ar kitoms
valstybin ms institucijoms.
• Žyd , kaip tautos, kaltinimas atsakomybe už tikrus ir tariamus kenkimus, vykdytus atskiro
žydo ar žyd grup s, arba už ne žyd vykdytus veiksmus.
• Holokausto, kaip istorinio reiškinio, jo masto ir mechanizmo (pavyzdžiui, duj kamer )
neigimas arba s moningas nacionalsocialistin s Vokietijos ir jos r m j bei pagalbinink
Antrojo pasaulinio karo metu vykdyto žyd tautos genocido (holokausto) neigimas.
• Žyd tautos arba Izraelio valstyb s kaltinimas išgalvojus holokaust arba j hiperbolizavus.
• Žyd pilie i kaltinimas didesniu lojalumu Izraeliui nei valstybei, kurioje gyvena, bei
kaltinimas turint kitus prioritetus nei valstyb s, kurioje gyvena, interesai.
Antisemitizmo Izraelio atžvilgiu apraiškos apima šiuos pavyzdžius, bet jais neapsiriboja:
•
•
•
•

Žyd tautos apsisprendimo teis s neigimas, t. y. teigimas, kad Izraelio valstyb s egzistavimas
yra rasistin id ja.
Dvigub standart taikymas, iš Izraelio valstyb s reikalaujant tokio elgesio, kokio nesitikima
ar nereikalaujama iš kit demokratini valstybi .
Antižydišk simboli ir vaizdini naudojimas Izraelio ir izraelie i apib dinimui
(pavyzdžiui, kaltinimai krikš ioni kraujo vartojimu religiniams tikslams, J zaus nužudymu),
šiandieninio Izraelio politikos prilyginimas rasizmui.
Vis žyd kaltinimas už Izraelio valstyb s veiksmus.
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Izraelio valstyb s kritika n ra antisemitizmas, jei Izraelis kritikuojamas kaip ir kitos valstyb s.
Antisemitiniai veiksmai yra laikomi nusikalstamais, jei tai numato statymas (pavyzdžiui, kai kuriose
šalyse holokausto neigimas arba antisemitin s medžiagos platinimas yra nusikalstami veiksmai).
Kriminaliniai veiksmai yra traktuotini antisemitiniais, kai užpuolimo taikinys, žmon s ar turtas
(pastatai, mokyklos, garbinimo vietos arba kapin s), yra pasirenkamas b tent d l jo s saj su žydais
(tiesiogini arba numanom ). Antisemitin diskriminacija – tai kitiems prieinam galimybi arba
paslaug teis s neigimas žydams; daugelyje šali šis veiksmas yra baustinas.
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2 priedas. Rekomenduojami tinklalapiai
Daugiau informacijos, tinkan ios analizuojamai temai, galite rasti šiuose tinklalapiuose:

a) Tarptautin s organizacijos
ESBO Demokratini institucij ir žmogaus teisi biuras (DIŽTB, angliška abreviat ra
ODIHR)
http://www.osce.org/odihr
DIŽTB, sik r s Varšuvoje (Lenkijoje), aktyviai veikia rinkim steb jimo, demokratini proces
raidos, žmogaus teisi , tolerancijos, kovos su diskriminacija, lygyb s statym atžvilgiu stiprinimo
srityse visame ESBO regione.
• DIŽTB
tolerancijos
ir
kovos
su
diskriminacija
programa
(http://www.osce.org/odihr/20051.html) teikia param 56 ESBO šalims-nar ms šiais
klausimais: nusikaltim , pagr st neapykanta, antisemitizmo, rasizmo/ ksenofobijos
musulmon diskriminacijos bei religijos išpažinimo laisv s suvaržym .
o Mokomosios priemon s apie antisemitizm , parengtos glaudžiai bendradarbiaujant
su Anos Frank namais, Amsterdame (Olandijoje) gali b ti parsisi stos iš DIŽTB
internetin s svetain s http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html;
o Vadovas pedagogams „Kaip parengti Holokausto auk Atminimo dien : pasi lymai
mokytojams“, paruoštas kartu su Jad Vashem yra išverstas 13 kalb ir prieinamas
šiose internetin se svetain se: http://www.osce.org/odihr/20104.html arba
http://www1.yadvashem.org/education/department/english/specproj.html;
o DIŽTB tolerancijos ir kovos su diskriminacija informacin je sistemoje
(http://tnd.odihr.pl) saugoma ir pateikiama informacija apie tolerancijos ir kovos su
diskriminacija pavyzdžius iš šali -nari , o taip pat iš organizacij -partneri .
Rubrikoje švietimas galima rasti nuorod , medžiagos ir rekomenduojam
pedagogini metod tiems, kurie yra sitrauk
formal j ar neformal j mokym
min tomis temomis ESBO regione.
Europos komisija prieš rasizm ir nepakantum
http://www.coe.int/ecri
Europos komisija prieš rasizm ir nepakantum (angliška abreviat ra – ECRI) buvo kurta Europos
Tarybos sprendimu. ECRI svarbiausia užduotis yra pasipriešinti rasizmui, ksenofobijai,
antisemitizmui ir nepakantumui, ginant žmogaus teises visos Europos mastu.
Europos S jungos pagrindini teisi agent ra
http://www.fra.europa.eu/fra/index.php
Europos S jungos pagrindini teisi agent ra renka, nagrin ja ir platina objektyvi bei patikim
informacij , susijusi su pagrindin mis teis mis ES, skatina dialog su pilietine visuomene, teikia
Bendrijos ir jos valstybi nari institucijoms žinias apie savo veikl , skaitant ir kovos prieš
antisemitizm , rasizm , ksenofobij bei su tuo susijus nepakantum sferose.
The Holocaust and the United Nations Outreach Programme (Holokaustas ir Jungtini Taut
informavimo programa)
http://www.un.org/holocaustremembrance
Šis tinklalapis teikia informacij apie svarbiausias rezoliucijas priimtas Jungtini Taut Generalin s
Asambl jos, bendrai pasmerkiant bet kokias religinio nepakantumo, kurstymo, persekiojimo ar
smurto, nukreipto prieš asmenis bei bendruomenes d l j etnin s kilm s ar išpaž stamo tik jimo,
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formas bet kokiomis aplinkyb mis. Dokumentus ir kit medžiag galima pasisi sti iš nurodyto
tinklalapio.
The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and
Research (Holokausto švietimo, atminties ir tyrimo tarptautinio bendradarbiavimo „Darbo grup “)
http://www.holocausttaskforce.org
Darbo grup internetiniame puslapyje galima rasti: tarptautin organizacij , dirban i holokausto
švietimo, atminties amžinimo ir mokslini tyrim srityje, katalog ; tarptautin rengini katalog ;
archyv žinyn ; atminties amžinimo ir švietimo projekt s raš ; taip pat papildomos informacijos
apie Darbo grup . Mokymo apie Holokaust gaires „For Teachers and Scholars“, parengtas
organizacijos švietimo darbo grup s, galima parsisi sti iš šio tinklalapio:
http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php.

b) Muziejai, švietimo centrai bei mokslini tyrim institutai
Anos Frank namai
http://www.annefrank.org
Anos Frank namai yra muziejus ir švietimo organizacija kartu. Organizacijos specialistai rengia
mokymo medžiag , organizuoja parodas, vykdo tyrimus ir švietimo projektus. Pagrindin s veiklos
temos yra susijusios su Anos Frank gyvenimu, holokaustu, antisemitizmu, diskriminacija ir žmogaus
teis mis.
Casa Sefarad-Israel
http://www.casasefarad-israel.es
Casa Sefarad-Israel yra ispan institucija, siekianti tyrin ti ir išsaugoti Ispanijos žyd istorij ,
gilinant žinias apie žyd kult r ir inicijuojant bendradarbiavimo projektus tarp Ispanijos ir Izraelio.
Casa Sefarad-Israel taip pat aktyviai dirba švietimo srityje.
Zentrum für Antisemitismusforschung (Antisemitizmo tyrim centras) Berlyne (Vokietijoje)
http://www.tu-berlin.de/~zfa
Berlyno technikos universiteto institutas – Antisemitizmo tyrim centras – yra vienintel tokio tipo
staiga visoje Europoje. Tarpdisciplininiai fundamentiniai antisemitizmo ir išankstinio nusistatymo
mažum atžvilgiu problem tyrimai papildomi susijusiais esminiais klausimais, tokiais kaip
Vokietijos žyd istorija ir holokaustas. Daugiau mokymo priemoni galima rasti internete.
The Coordination Forum for Countering Antisemitism (Kovos su antisemitizmu koordinacinis
forumas)
http://www.antisemitism.org.il
Kovos su antisemitizmu koordinacinis forumas yra tarpvalstybinis organas, kuris priži ri ir praneša
apie antisemitizmo proveržius visame pasaulyje. Jis koordinuoja vairi šali vyriausybini
organizacij bei žyd organizacij pastangas ir b dus, kovojant su antisemitizmu globaliu mastu.
Facing History and Ourselves (Ži r jimas istorij ir save)
http://www.facinghistory.org
Ši organizacija ruošia vairias kvalifikacijos k limo programas skirting dalyk mokytojams ir
moksleiviams. Organizacija suinteresuota pad ti rasizmo, išankstinio nusistatymo ir antisemitizmo
klausimais, siekiant stiprinti humaniškesn ir informuotesn visuomen , ugdant pilietin s
atsakomyb ir moralin brandum .
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H-Antisemitism (H-Antisemitizmas)
http://www.h-net.org/~antis
Šis internetinis tinklalapis skatina mokslines diskusijas antisemitizmo istorijos tema ir pateikia
vairias bibliografines nuorodas, tyrim medžiag bei mokymo priemones.
Lernen aus der Geschichte (Mokykim s iš istorijos)
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de
Vokiškas internetinis puslapis pateikiantis informacij apie švietimo projektus ir iniciatyvas, kurios
analizuoja nacionalsocializmo, holokausto ir žmogaus teisi problemas ir j atitinkam poveik
šiandieniniame gyvenime. Šio internetinio puslapio dalis yra Europos forumas.
Forum för levande historia (Gyvosios istorijos forumas)
http://www.levandehistoria.se
Švedijos vyriausyb s organizacija, Forum för levande historia, remiasi istoriniais tyrimais kaip
išeities tašku aiškinant šiuolaikinius procesus, kurie gali privesti prie nepakantumo ir teisingumo
nepaisymo. Naujais metodais jaunimas yra skatinamas parodyti k rybiškum ir iniciatyv
apibr žiant nepakantum , egzistuojant j pa i gyvenime. Daugiau informacijos apie organizacijos
veikl galima rasti internetiniame puslapyje šved ir angl kalbomis.
The Middle East Media Research Institute (Artim j Ryt žiniasklaidos tyrim institutas)
http://www.memri.org
Artim j Ryt žiniasklaidos tyrim institutas (angliška abreviat ra MEMRI) tyrin ja Artimuosius
Rytus, remiantis regiono visuomen s informavimo priemon mis. MEMRI mažina atotr k tarp
Vakar ir Artim j Ryt , pirmiausia kalbiniu poži riu, laiku pateikdamas vertimus iš žiniasklaidos
arab , pers ir turk kalbomis, o taip pat autentišk analiz apie politines, ideologines,
intelektualines, socialines, kult rines ir religijos gyvenimo tendencijas Artimuosiuose Rytuose.
The Museum of Tolerance (Tolerancijos muziejus)
http://www.museumoftolerance.com
Tolerancijos muziejus yra eksperimentinis muziejus Los Andžele (JAV), kurio tikslas pristatyti
rasizmo ir prietar istorij Jungtin se Amerikos Valstijose, o taip pat holokausto istorij .
Projekte gegen Antisemitismus (Projektai prieš antisemitizm )
http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de
Projektai prieš antisemitizm yra vokie i iniciatyva remiama Amad jaus Antonijo fondo (Amadeo
Antonio Foundation). Fondas apr pina mokymosi priemon mis, si lo id jas, teikia pagrindin
informacij bei naujienas apie antisemitizm .
The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism (Stepono
Roto šiuolaikini antisemitizmo ir rasizmo studij institutas)
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism
Stepono Roto šiuolaikini antisemitizmo ir rasizmo studij institutas sik r s Tel Avivo universiteto
Vinerio Bibliotekos (Wiener Library) patalpose, kuriose yra sukaupta viena didžiausi antisemitin s,
nacistin s ir ekstremistin s literat ros kolekcij pasaulyje.
United States Holocaust Memorial Museum (JAV Holokausto memorialinis muziejus)
http://www.ushmm.org
Gyvas memorialas holokaustui, JAV Holokausto memorialinis muziejus, moko bendruomeni
lyderius ir milijonus žmoni apie neapykantos pavojus ir genocido prevencijos reikalingum , skatina
ginti žmogaus orum , ugdyti pilie i moralin s atsakomyb s jausm ir stiprinti demokratij .
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The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (Vidal Sassoon
tarptautinis antisemitizmo studij centras)
http://sicsa.huji.ac.il
Centras užsiima antisemitizmo istorijos tyrimais, ypating d mes sutelkdamas žyd ir ne žyd
santyki klausim tamp ir krizi laikotarpiais.
Bibliografijos s rašas apie arab ir musulmon antisemitizmo apraiškas (Vidal Sassoon
tarptautinis antisemitizmo studij centras projektas)
http://sicsa.huji.ac.il/islam.html
Jad Vashem
http://www.yadvashem.org
Jad Vashem, holokausto kankini ir didvyri atminties organizacija, kurta 1953 m. Izraelio
parlamento saku. Nuo k rimo pradžios Jad Vashem buvo patik ta dokumentuoti žyd tautos
istorij holokausto metu, išsaugant kiekvienos iš šeši milijon auk prisiminimus ir istorij ,
perteikiant holokausto palikim ateities kartoms per savo archyvus, bibliotek , mokykl , muziejus ir
Pasaulio taut teisuoli pripažinim .

c) Nevyriausybin s organizacijos
The Anti-Defamation League (Antidifamacin Lyga)
http://www.adl.org
Antidifamacin Lyga, kurta 1913 m., yra viena iš svarbiausi pilietini teisi agent r , kovojan i
su antisemitizmu ir visomis fanatizmo formomis, ginant demokratijos idealus.
The American Jewish Committee (Amerikos žyd komitetas)
http://www.ajc.org
Amerikos žyd komitetas yra seniausia tarptautin žyd interesus ginanti institucija JAV, kuri
prisideda prie pliuralistin s demokratin s visuomen s, kur visos mažumos yra ginamos, stiprinimo.
Tarp svarbiausi komiteto darbo kryp i yra kova su antisemitizmu bei bet kokiomis fanatizmo
formomis, pliuralizmo ir bendr pilietini vertybi r mimas, žmogaus teisi bei Izarelio
apsisprendimo teis s taikiai ir saugiai sugyventi su kaimynais gynimas bei žyd tautiško gyvenimo
apsauga ir stiprinimas.
The Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kroicbergerio iniciatyva prieš antisemitizm )
http://www.kiga-berlin.org
Kroicbergerio iniciatyva prieš antisemitizm yra nevyriausybin organizacija, sutelkusi paj gas
kovoje prieš antisemitizm , ypa imigrant jaunuoli tarpe. vairios švietimo programos yra
prieinamos j internetiniame puslapyje.
Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (Tarptautin lyga prieš rasizm ir
antisemitizm )
http://www.licra.org
Tarptautin lyga prieš rasizm ir antisemitizm angažuojasi kovoje prieš rasizm ir antisemitizm ,
be viso to, kontroliuodama rasistine propaganda persismelkusius tinklalapius. Pagrindin informacija
ir šaltiniai yra pateikiami internetin je svetain je.
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Simono Vyzentalio (Simon Wiesenthal) centras
http://www.wiesenthal.com
Simono Vyzentalio centras yra tarptautin žyd žmogaus teisi gynimo organizacija, skirta atminimo
apie holokaust išsaugojimui, tolerancijos puosel jimui ir bendradarbiavimui su visuomene per jos
sijungim
šviet jišk veikl bei socialines iniciatyvas. Centras susiduria akis ak su daugeliu
šiuolaikini problem , skaitant antisemitizm , neapykant , terorizm ir žmogaus teisi
pažeidin jim .
Centras „SOVA“
http://www.sova-center.ru
Rus nevyriausybin organizacija – informacinis analitinis centras „SOVA“ – seka ir praneša apie
ekstremistinius, nepakantumo ir antisemitinius išpuolius Rusijos Federacijoje. Dalis internetionio
puslapio yra prieinamas taip pat angl kalba.

d) Lietuvos iniciatyvos
Tarptautin komisija naci ir soviet okupacini režim nusikaltimams Lietuvoje vertinti
http://www.komisija.lt/lt/
Tarptautin komisija naci ir soviet okupacini režim nusikaltimams Lietuvoje vertinti buvo
sudaryta vadovaujantis Prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. rugs jo 7 d. pasirašytu dekretu.
Penkiasdešimt sovietin s okupacijos met Lietuvoje buvo draudžiama gilintis daugel istorijos
vyki , tirti nusikaltimus, kuriuos vykd naci ir soviet okupaciniai režimai. Daugelis istorijos
vyki b davo arba nutylimi, neviešinami, arba apskirtai jais buvo draudžiama dom tis.
Vienas pagrindini Komisijos tiksl yra šviesti visuomen – viešinti ir platinti sukaupt informacij ,
informuoti šalies gyventojus, ypa jaunim , apie naci ir soviet okupacij nusikaltimus ir j
pasekmes Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei.
Valstybinis Vilniaus Gaono žyd muziejus
http://www.jmuseum.lt
Valstybinis Vilniaus Gaono žyd muziejus (VVGŽM) yra respublikin biudžetin staiga kaupianti,
saugojanti, tirianti, restauruojanti, eksponuojanti Lietuvos žyd istorin , materialin ir dvasin
paveld , tradicinio ir šiuolaikinio žyd meno objektus, su holokaustu susietus dokumentus ir daiktus.
Muziejus be savo rinkini kaupimo ir saugojimo dar vykdo švie iam j veikl , atlieka mokslinius
tyrimus, publikuoja leidinius bei rengia parodas.
Vilniaus Jidiš institutas
http://www.judaicvilnius.com/en
Vilniaus Jidiš institutas yra pirmasis aukšt j studij Jidiš centras steigtas Ryt Europoje po
holokausto. Institutas yra integrali Vilniaus universiteto, skai iuojan io penkt šimtmet , dalis.
Jidiš institutas bendradarbiauja su ESBO Demokratini institucij ir žmogaus teisi biuru (DIŽTB),
rengiant žyd ir antisemitizmo istorijos mokom sias priemones vidurin ms mokykloms.
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