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PËR IHRA-n
Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (International Holocaust Remembrance Alliance IHRA) i bashkon qeveritë dhe ekspertët me qëllim që ta fuqizojë, përparojë dhe promovojë edukimin,
hulumtimin dhe përkujtimin e Holokaustit, si dhe që t'i mbështesë zotimet e Deklaratës së Stokholmit
të vitit 2000.
IHRA, ish Grupi Punues i Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Edukim, Hulumtim dhe Përkujtim të
Holokaustit (Task Force for International Cooperation for Holocaust Education, Remembrance and
Research - ITF) u inicua në vitin 1998 nga ish kryeministri suedez, Göran Persson. Sot rrjeti i IHRA-s
përfshin mbi 40 shtete dhe organizata partnere ndërkombëtare të rëndësishme me mandat për t'u marrë
me çështje që kanë të bëjnë me Holokaustin.
Rrjeti i ekspertëve të IHRA-s përfshin përfaqësues të institucioneve më të mëdha botërore që
specializohen në edukimin, përkujtim dhe hulumtimin e Holokaustit. Që nga viti 2019 e deri më 2023
ekspertët dhe përfaqësuesit politikë të IHRA-s i përqendrojnë përpjekjet e tyre në ruajtjen e të dhënave
historike dhe luftën kundër shtrembërimit të Holokaustit.

PËR KËTË BOTIM
Ky botim bazohet në udhëzimet e mëparshme për edukatorët dhe politikëbërësit në fushën e arsimit të
krijuar nga ekspertët e IHRA-s dhe ai nuk do të ishte i mundur pa kontributet e shumta të ofruara nga
delegatët e gjithë rrjetit të IHRA-s, përfaqësues të të gjitha delegacioneve. Me këtë rast në mënyrë të
veçantë i falënderojmë ekspertët Jennifer Ciardelli (SHBA), Niels Weitkamp (Holandë), Andrea Szőnyi
(Hungari), Benjamin Geissert (Norvegji), Wolf Kaiser (Gjermani), Paula Cowan (Mbretëri e Bashkuar),
Lena Casiez (Francë) dhe Yessica San Roman (Spanjë).

PARATHËNIE
Dr. Kathrin Meyer
Sekretare Ekzekutive e IHRA-s

“Ndodhi një herë. Nuk duhej të kishte ndodhur,
por ndodhi. Nuk duhet të ndodhë përsëri, por
mund të ndodhë. Kjo është arsyeja pse edukimi
për Holokaustin është i domosdoshëm.”
Pikërisht me këto fjalë të fuqishme Göran Persson-i e hapi Forumin Ndërkombëtar të Stokholmit për
Holokaustin në vitin 2000. Gjatë tri ditëve të Forumit, edukimi për Holokaustin u theksua në mënyrë
të veçantë në mesazhet e krerëve të shteteve, edukatorëve, historianëve dhe të mbijetuarve. Për të
gjithë pjesëmarrësit e mbledhur në Stokholm, gjysmë shekulli pas përfundimit të Holokaustit, ishte e
qartë se bashkësia ndërkombëtare po e shpërndante përgjegjësinë për t'i mbështetur gjeneratat e
ardhshme që të reﬂektojnë për historinë dhe pasojat e Holokaustit. Edukimi ishte dhe mbetet
gurthemeli i punës së IHRA-s për të siguruar që Holokausti mos të harrohet kurrë.
Kur shoh rreth e rrotull mbi 300 delegatë që e krijojnë rrjetin IHRA, frymëzohem nga pasioni dhe
thellësia e njohurive që secili prej tyre i sjell në tryezë. Por, diçka që kam mësuar gjatë gjithë
karrierës sime është se nuk mjafton vetëm pasioni dhe njohuritë. As iniciativat e shkëlqyera të
shoqërisë civile nuk mjaftojnë. Ne kemi nevojë për zotimin politik të qeverive, përgjegjësia e të
cilave është të sigurojnë edukimin e gjithmbarshëm të shoqërive të tyre. Arsimtarët dhe edukatorët
shpresojnë në këtë mbështetje politike për ta fuqizuar dhe inkurajuar punën e shkëlqyer që është
duke u bërë.
Një mori institucionesh – përfshirë organizatat tona partnere ndërkombëtare – janë duke punuar pa
u kursyer nëpër të gjitha vendet tona anëtare, për t'i mësuar nxënësit dhe për t'i trajnuar dhe
fuqizuar arsimtarët dhe edukatorët. Falë këtyre institucioneve, në vendet tona anëtare dhe më gjerë
ekziston një shumëllojshmëri e burimeve edukative me cilësi të lartë. Gjithashtu, në saje të
delegatëve tanë, unë kam kënaqësinë t'i shpalos Rekomandimet për Mësimdhënien dhe
Mësimnxënien mbi Holokaustin të IHRA-s për të plotësuar këto burime, që do ta zënë vendin e tyre
aty. Unë jam e lumtur që ky vëllim është botuar në partneritet me UNESCO-n dhe shpresoj që
organizatat e tjera do t'i mbështesin përpjekjet tona për shpërndarjen e tij. Këto rekomandime
shënojnë një arritje të madhe të të gjithë ekspertëve tanë dhe, andaj, e falënderoj secilin prej tyre
për ekspertizën dhe kontributin e dhënë me përkushtim.
Deklarata e Stokholmit thotë: "Ne do ta promovojmë edukimin për Holokaustin në shkolla dhe në
universitete, në komunitetet tona dhe do ta inkurajojmë atë në institucionet e tjera." Rekomandimet
për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie mbi Holokaustin na afrojnë një hap më afër drejt respektimit
të këtij zotimi.
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PËRMBLEDHJE
Holokausti ishte persekutimi dhe vrasja sistematike e hebrenjve, kjo e sponsorizuar nga shteti
nazist gjerman me bashkëpunëtorët e tij gjatë viteve 1933 dhe 1945. Ky gjenocid, që përfshiu
mbarë kontinentin, shkatërroi jo vetëm individë dhe familje, por edhe komunitete dhe kultura
që ishin zhvilluar ndër shekuj. Holokausti ndodhi në kontekstin e persekutimit dhe vrasjeve të
ndërmarra nga nazistët, por kishte për synim edhe shumë grupe të tjera. Sesionet dhe
aktivitetet në këtë fushë gjithmonë do t'u ndihmojnë nxënësve dhe të tjerëve që t'i zhvillojnë
njohuritë e tyre lidhur me këtë veprim shkatërrues të pashembullt dhe që ta ruajnë kujtesën
për individët dhe grupet e persekutuara dhe të vrara. Edukatorët dhe nxënësit duhet
inkurajuar dhe ndihmuar që të reﬂektojnë për çështjet morale, politike dhe sociale të ngritura
nga Holokausti dhe rëndësia që ato kanë sot.
Duke përﬁtuar nga ekspertiza e delegatëve nga më shumë se 30 vende anëtare,
Rekomandimet e IHRA-s për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie mbi Holokaustin kanë për qëllim
të ofrojnë një bazë të mirë për politikëbërësit, praktikuesit dhe edukatorët, të cilëve do t'u
ndihmojnë për:
1. Zhvillimin e njohurive për Holokaustin, duke siguruar saktësi në të kuptuarit e
tij dhe në njohuritë individuale për të, si dhe duke e shtuar ndërgjegjësimin
për pasojat e mundshme të antisemitizmit;
2. Krijimin e ambienteve mësimore tërheqëse për ta mësuar për Holokaustin;
3. Promovimin e të menduarit kritik dhe reﬂektues për Holokaustin, duke përfshirë
aftësinë për ta kundërshtuar mohimin dhe shtrembërimin e Holokaustit;
4. Ofrimin e kontributit për të drejtat e njeriut dhe edukimin për parandalimin e gjenocidit.

PSE DUHET TË MËSOJMË PËR HOLOKAUSTIN?
Përveç pajisjes me dituri lidhur me një ngjarje që i sﬁdoi vlerat njerëzore nga themelet,
mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin u jep nxënësve mundësi t'i kuptojnë edhe
disa nga mekanizmat dhe proceset që çuan në gjenocid dhe zgjedhjet që njerëzit i bënë
për ta përshpejtuar e pranuar atë ose për të rezistuar ndaj procesit të persekutimit
dhe vrasjeve, gjithnjë duke pranuar se këto zgjedhje ndonjëherë u realizuan
në rrethana ekstreme.
Seksioni "Pse duhet të mësojmë për Holokaustin" artikulon një varg pikëpamjesh komplekse.
Institucionet arsimore mund t'i përdorin këto pikëpamje për të hartuar studimin e kësaj
ngjarje nga e kaluara dhe ndikimin e saj në të tashmen. Mësimdhënia dhe mësimnxënia
mbi Holokaustin ofron një mundësi themelore për ta frymëzuar të menduarit kritik,
ndërgjegjësimin shoqëror dhe zhvillimin e diturive personale.
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ÇFARË DUHET TË MËSOJMË PËR HOLOKAUSTIN?
Rekomandimet kanë për qëllim që Holokausti të kuptohet sa më qartë, duke shtruar pyetje
thelbësore lidhur me kontekstin historik, shtrirjen dhe përshkallëzimin e tij, si dhe pse
dhe si ndodhi. Seksioni shpalos një varg pyetjesh kritike që edukatorët mund t'i përdorin për
ta analizuar Holokaustin. Për këtë sugjerohen këto pyetje themelore:
● Cilat ishin kushtet historike dhe fazat kryesore në procesin e këtij gjenocidi?
● Pse dhe si morën pjesë njerëzit ose u bënë bashkëpunëtorë në këto krime?
● Si iu përgjigjën hebrenjtë persekutimit dhe vrasjeve masive?
● Pse dhe si disa njerëz u rezistuan këtyre krimeve?

Në këtë seksion ofrohen pyetje të hollësishme për t'u ndihmuar nxënësve që, përmes
perspektivave të ndryshme, të shqyrtojnë se si dhe pse ndodhi Holokausti. Këto pyetje
nxisin analizën e kushteve dhe sjelljeve para, gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Ato e
inkurajojnë studimin e marrëdhënieve midis Holokaustit dhe mizorive të tjera masive të
kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre, siç është gjenocidi kundër romëve dhe
sintëve. Këto pyetje i inkurajojnë edukatorët të hulumtojnë se kush ishte përgjegjës dhe
kush ishte bashkëpunëtor, si dhe çfarë e motivonte sjelljen e ekzekutuesve,
bashkëpunëtorëve të tyre, vëzhguesve pasivë dhe shpëtimtarëve. Këto pyetje, gjithashtu,
theksojnë larminë e madhe të përgjigjeve të viktimave. Aq më tepër, ato sugjerojnë
diskutimin e rëndësisë së historisë së Holokaustit për çështjet bashkëkohore, siç është
politika ndaj refugjatëve, pasojat e shkeljes së të drejtave të njeriut jo vetëm për individët në
fjalë, por edhe për shoqëritë në tërësi, si dhe përpjekjet për parandalimin e gjenocidit.

SI DUHET TË MËSOJMË PËR HOLOKAUSTIN?
Edukatorët, mbi të gjitha, duhet të besojnë se Holokausti mund të mësohet në mënyrë
efektive dhe të suksesshme me përgatitje të kujdesshme dhe me materiale të
përshtatshme. Seksioni "Si duhet të mësojmë për Holokaustin" i diskuton mundësitë dhe
sﬁdat për mësimdhënie dhe mësimnxënie për Holokaustin, duke ofruar qasje praktike dhe
metoda që aplikohen në mjedise arsimore formale dhe joformale. Në këtë seksion theksohet
rëndësia e saktësisë dhe precizitetit të fakteve historike, rëndësia e krahasimeve historike
dhe, gjithashtu, përdorimi i gjuhës. Seksioni inkurajon përdorimin e qasjes që vë në qendër
nxënësin dhe që e mbështet të menduarit kritik dhe reﬂektimin. Kujdes i veçantë i kushtohet
përzgjedhjes së burimeve parësore dhe dytësore të përshtatshme për nxënësit, të cilat e
qartësojnë individualitetin dhe veprimet e aktorëve historikë. Seksioni, po ashtu, diskuton
për rëndësinë e përfshirjes së një konteksti të nuancuar historik dhe shmangies së
krahasimeve ahistorike kur gjurmoni për Holokaustin në kontekstin e fushave të tjera, si
parandalimi i gjenocidit dhe të drejtat e njeriut.
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HYRJE
“Jemi zotuar bashkërisht për ta inkurajuar studimin e Holokaustit
me të gjitha dimensionet e tij. Ne do ta promovojmë edukimin për
Holokaustin në shkolla dhe në universitete, në komunitetet tona
dhe do ta inkurajojmë atë në institucionet e tjera.
– Neni 5 i Deklaratës së Stokholmit, 2000.

SHPJEGIMI DHE ARSYETIMI
Holokausti ishte një ngjarje kulminante në historinë botërore, që kaloi përtej kuﬁjve gjeograﬁkë dhe
pati ndikim në të gjitha segmentet e shoqërive që i preku. Kështu, dekada më vonë, shoqëritë
vazhdojnë të luftojnë me kujtimet dhe faktet historike të Holokaustit në mënyra që kryqëzohen me
realitetet tona bashkëkohore. Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin është një mundësi
bazë për të frymëzuar të menduarit kritik, ndërgjegjësimin shoqëror dhe rritjen e njohurive personale.
Megjithatë, kjo temë gjigante, gjithashtu, mund të paraqesë sﬁdë për edukatorët, kjo për shkak të
natyrës së saj traumatike, shtrirjes së gjerë dhe kryqëzimit me dinamikën sﬁduese njerëzore,
përfshirë racizmin dhe antisemitizmin.
Aleanca Ndërkombëtare për Kujtimin e Holokaustit bashkon qeveritë dhe ekspertët e më shumë se
30 vendeve anëtare për ta fuqizuar, përparuar dhe promovuar edukimin, përkujtimin dhe hulumtimin
e Holokaustit në gjithë botën. Bazuar në ekspertizën e delegatëve të saj ndërkombëtarë, IHRA është
në një pozicion unik për të ofruar rekomandime gjithëpërfshirëse lidhur me mësimdhënien dhe
mësimnxënien për Holokaustin. Shtrirja e mësimdhënies dhe mësimnxënies për Holokaustin është
zgjeruar në drejtim të profesionalizimit, institucionalizimit dhe globalizimit. Anëtarët e IHRA-s sjellin
zbulime të reja historike dhe angazhim shtesë në aspekt të edukimit, përkujtimit dhe hulumtimit të
Holokaustit.
Megjithatë, rishqyrtimi që i bëri IHRA hulumtimit empirik të publikimit Mësimdhënia dhe Mësimnxënia
për Holokaustin hasi edhe në disa shqetësime. Gjatë këtij rishqyrtimi u identiﬁkuan elemente që
paraqesin sﬁdë në procesin e mësimidhënies dhe mësimnxënies për Holokaustit, siç janë boshllëqet
e konsiderueshme në njohuritë dhe të kuptuarit e Holokaustit, por edhe mitet dhe konceptet e
gabuara, të përhapura gjithandej, si dhe një tendencë për t'u shmangur pyetjeve të vështira për
historitë kombëtare. Për më tepër, duhet të kihet parasysh që popujt kanë histori dhe rrëﬁme të
ndryshme për Holokaustin, si dhe sisteme edukative, metoda pedagogjike dhe tradita të ndryshme
që duhet të merren në konsideratë.
Bazuar në përvojat dhe pikëpamjet e përbashkëta të ekspertëve, si dhe në reagimet nga edukatorët e
vendeve anëtare të IHRA-s, Rekomandimet e përditësuara u japin politikëbërësve, praktikuesve dhe
edukatorëve një kornizë për mësimdhënien dhe mësimnxënien për Holokaustin. Këto Rekomandime
nuk synojnë të arrihen plotësisht dhe brenda natës, por kanë për qëllim që praktikuesve, edukatorëve
dhe politikëbërësve t'u ofrojnë një kornizë dhe qasje për të punuar së bashku.
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QËLLIMET E REKOMANDIMEVE
Një përditësim i udhëzimeve origjinale të IHRA-s lidhur me mësimdhënien dhe mësimnxënien
për Holokaustin tashmë është bërë. Këto Rekomandime të rifreskuara kontribuojnë për diskutim
të vazhdueshëm midis akademikëve, politikëbërësve, praktikuesve dhe shoqërisë më të gjerë për
rëndësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies për Holokaustin sot. Rekomandimet kanë për qëllim
të ofrojnë një bazë të mirë për politikëbërësit, praktikuesit dhe edukatorët, që do t'u ndihmojë për:
1. Zhvillimin e njohurive për Holokaustin, duke siguruar saktësi në të kuptuarit
e tij dhe në njohuritë individuale për të, si dhe duke e shtuar ndërgjegjësimin
për pasojat e mundshme të antisemitizmit;
2. Krijimin e ambienteve mësimore tërheqëse për ta mësuar për Holokaustin;
3. Promovimin e të menduarit kritik dhe reﬂektues për Holokaustin, duke përfshirë
aftësinë për ta kundërshtuar mohimin dhe shtrembërimin e Holokaustit;
4. Ofrimin e kontributit për të drejtat e njeriut dhe edukimin për parandalimin e gjenocidit.

DEFINICIONI I HOLOKAUSTIT
Siç është theksuar në Seksionin 3.1, edukimi kuptimplotë për Holokaustin kërkon përdorim të
vazhdueshëm dhe të saktë të termave. Shprehjet "Holokaust" dhe "Shoah" i referohen një
ngjarjeje speciﬁke gjenocidale në historinë e shekullit të njëzetë: persekutimi dhe vrasja
sistematike e hebrenjve e sponsorizuar nga shteti nazist gjerman me bashkëpunëtorët e tij
gjatë viteve 1933 dhe 1945. Persekutimi dhe vrasjet kulmuan gjatë Luftës së Dytë Botërore,
ndërkaq që gjenocidi ndodhi gjatë këtyre akteve të prira nga nazistët, që synuan edhe grupe
shtesë, përfshirë gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve.
Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin vë në fokus diskriminimin, persekutimin,
vrasjen dhe gjenocidin ndaj hebrenjve nga regjimi nacional socialist dhe bashkëpunëtorët e
tij dhe të kuptuarit e krimeve naziste kundër viktimave johebreje e konsideron esencial për ta
kuptuar Holokaustin. Meqenëse shtrirja e agresionit dhe persekutimit nazist u shkoi përtej
Europës kontinentale, edhe në Afrikën e Veriut, mësimi për Holokaustin mund ta përfshijë
edhe të kuptuarit e trajtimit të hebrenjve të Afrikës së Veriut.
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Këto rekomandime, në përgjithësi, aplikohen edhe për mësimdhënien dhe mësimnxënien
lidhur me gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve, edhe pse ky studim kërkon njohuri speciﬁke
për historinë e pakicave dhe bazat e anticiganizmit, si dhe persekutimin nazist dhe politikën
e asgjësimit (një politikë e rrënjosur në ideologjinë racore). Është e rëndësishme të kuptohet
se qëndrimi paragjykues dhe fyes ndaj sintëve dhe romëve është i rrënjosur thellë në
historinë europiane, edhe pse gjenocidi ndaj sintëve dhe romëve u la pas dore dhe u mohua
pas luftës, ndërkaq zyrtarisht u njoh në vitin 1982. Komiteti i IHRA-s lidhur me gjenocidin
ndaj romëve synon ta rrisë vetëdijen për këtë krim të orkestruar nga regjimi nacional
socialist dhe ta fuqizojë angazhimin e IHRA-s për informim, edukim, hulumtim dhe përkujtim
të gjenocidit ndaj romëve (shiko burimet shtesë).

PROCESI I MËSIMIT
Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin, në përgjithësi, duhet:
● T'i avancojë njohuritë lidhur me këtë shkatërrim të pashembullt;
● Ta ruajë kujtimin për individët dhe grupet speciﬁke që u persekutuan
dhe u vranë;
● Ta inkurajojë reflektimin e edukatorëve dhe të nxënësve mbi çështjet
morale, politike dhe shpirtërore të ngritura nga ngjarjet e Holokaustit
dhe rëndësinë e tyre për kohën e sotme.

PASQYRA
Rekomandimet janë të ndara në seksionet sa vijon:
1. Shpjegimi dhe arsyetimi: Pse duhet të mësojmë për Holokaustin?
2. Përmbajtja: Çfarë duhet të mësojmë për Holokaustin?
3. Metodat pedagogjike: Si të mësojmë për Holokaustin?
4. Burimet shtesë: Informacione plotësuese nga organizata e tjera që ofrojnë materiale
për mësimdhënie dhe mësimnxënie për Holokaustin dhe një listë e termave themelore.

KUSH MUND TË PËRFITOJË NGA KËTO
REKOMANDIME?
Rekomandimet kanë për qëllim t'i mbështesin politikëbërësit në fushën e edukimit,
drejtuesit e shkollës, edukatorët dhe palët e tjera të përfshira në edukim, si në mjediset
formale ashtu edhe në ato joformale. Përderisa profesionistët luajnë role të ndryshme
në mjediset e tyre edukativo-arsimore, të gjithë mund të përﬁtojnë nga të menduarit
kritik lidhur me "pse, çfarë dhe si?" duhet të mësojmë për Holokaustin.
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Edukatorët, para se të planiﬁkojnë përmbajtjen e leksioneve të tyre, këshillohen t'i lexojnë
Seksionet 1 dhe 2, si dhe ta lexojnë Seksionin 3 në kohën kur i përcaktojnë qasjet e tyre në
procesin e mësimdhënies. Gjithashtu, edukatorët mbase ia vlen ta përdorin Seksionin 3 si një mjet
për ta mbështetur reﬂektimin dhe vlerësimin e mësimdhënies pasi ta kenë përfunduar ligjëratën.
Duke vepruar kështu, Rekomandimet në fjalë do të jenë të dobishme si për edukatorët me përvojë
për Holokaustin, ashtu edhe për edukatorët e rinj në mësimdhënien dhe mësimnxënien për
Holokaustin. Diagrami më poshtë paraqet një proces të këtij modeli.

Si t'i përdorim këto Rekomandime
Planifikimi

Mësimdhënia

Seksioni 1: Pse duhet të
mësojmë për Holokaustin?

Evaluimi / Reflektimi

Në ç' mënyrë mund ta artikulojnë
nxënësit rëndësinë e këtij studimi?

Seksioni 2: Çfarë duhet të
mësojmë për Holokaustin?

Në ç'mënyrë janë avancuar njohuritë
dhe të kuptuarit nga ana e nxënësve?

Seksioni 3: Si duhet të
mësojmë për Holokaustin?

Si do të avancohej puna ime
praktike në të ardhmen?

Aplikimi i evaluimit dhe reflektimit për kontekstet në të ardhmen

Figura 1. Si të përdoren këto Rekomandime
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1
PSE DUHET
TË MËSOJMË

PËR HOLOKAUSTIN?

Është shumë e rëndësishme që çdo hulumtim i
Holokaustit të jetë domethënës dhe relevant për nxënësit
në kontekstet e tyre kombëtare. Ky seksion ka për qëllim
t'i ndihmojë politikëbërësit, drejtuesit e shkollës,
edukatorët dhe palët e tjera në fushën e edukimit që
ta formulojnë arsyetimin për mësimdhënien dhe
mësimnxënien mbi Holokaustin, duke shkëmbyer një
sërë objektivash që mund t'i adresojë hulumtimi i
Holokaustit. Kjo ka një rëndësi të veçantë për vendet
anëtare të IHRA-s, që janë zotuar për mësimdhënien dhe
mësimnxënien mbi Holokaustin në vendet e tyre.
Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin ofron një mundësi të veçantë për ta
frymëzuar të menduarit kritik, ndërgjegjësimin shoqëror dhe avancimin e njohurive
personale. Holokausti, kjo ngjarje e pashembullt në historinë botërore, u shtri përtej kuﬁjve
gjeograﬁkë, i preku të gjitha segmentet e shoqërive dhe ndodhi në kontekstin e Luftës së
Dytën Botërore. Disa dekada më vonë, bashkë me sﬁdat bashkëkohore, shoqëritë
vazhdojnë të luftojnë, si me kujtesën, ashtu edhe me faktet historike të Holokaustit. Këto
sﬁda përfshijnë antisemitizmin dhe ksenofobinë e vazhdueshme, shfaqjet e gjenocidit në
botë, krizën aktuale të refugjatëve dhe kërcënimet ndaj shumë normave dhe vlerave
demokratike. Sot, kur jemi dëshmitarë të rritjes së numrit të qeverive autoritare dhe të
lëvizjeve populiste ose ekstreme brenda demokracive liberale, kjo ka rëndësi të veçantë.
Edukatorët, përmes përdorimit të qasjeve historike të përgjegjshme, të bazuara në fakte
dhe të ofruara nga disiplina të tjera në mjedise formale (siç janë shkollat) dhe ato
joformale (siç janë muzetë dhe entitetet e tjera të ngjashme), mund t'i angazhojnë
nxënësit në procesin mësimor. Edhe pse mbetet unik në kohë dhe hapësirë, Holokausti
ishte megjithatë një ngjarje njerëzore që shtron pyetje sﬁduese: lidhur me përgjegjësinë
individuale dhe kolektive, nocionin e qytetarisë aktive dhe strukturat dhe normat shoqërore
që mund të bëhen të rrezikshme për grupe të caktuara dhe për shoqërinë në tërësi.
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ARGUMENTET THEMELORE PËR
MËSIMDHËNIEN MBI HOLOKAUSTIN
● Holokausti ishte përpjekja e pashembullt për vrasjen e të gjithë hebrenjve europianë
dhe kishte për rrjedhojë shuarjen e kulturës së tyre; si i tillë, ai sﬁdoi kryekëput themelet
e vlerave njerëzore.
● Studimi i Holokaustit thekson se gjenocidi është një proces i cili mund të kundërshtohet
ose, mbase, edhe të ndalet sesa një ngjarje spontane ose e pashmangshme.
Holokausti demonstroi se si një popull mund t'i përdorë strukturat e tij burokratike, proceset
dhe ekspertizën teknike, duke rekrutuar segmente të shumta të shoqërisë për zbatimin e
politikave duke ﬁlluar që nga përjashtimi dhe diskriminimi, e deri tek gjenocidi.
● Analiza e Holokaustit mund t'i ilustrojë rolet e faktorëve historikë, shoqërorë, fetarë,
politikë dhe ekonomikë në erozionin dhe shpërbërjen e vlerave demokratike dhe të
drejtave të njeriut. Ky studim mund t'i nxisë nxënësit t'i kuptojnë mekanizmat dhe
proceset që çojnë drejt gjenocidit, duke mundësuar kështu një reﬂektim mbi sundimin e
ligjit dhe institucionet demokratike. Kjo do t'u mundësojë nxënësve që t'i identiﬁkojnë
rrethanat që mund t'i kërcënojnë ose rrënojnë këto struktura dhe të reﬂektojnë mbi rolin
dhe përgjegjësinë e tyre në ruajtjen e këtyre parimeve për parandalimin e shkeljeve të të
drejtave të njeriut, që mund të shpërthejnë në krime masive.
● Mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi Holokaustin është një mundësi për të zbuluar dhe
analizuar vendimet dhe veprimet e ndërmarra (ose ato nuk janë ndërmarrë) nga një
grup njerëzish në kohën e shfaqjes së krizës. Kjo duhet të na përkujtojë se vendimet
kanë pasoja, pavarësisht nga kompleksiteti i situatave në të cilat ato merren. Holokausti
përfshinte një varg individësh, institucionesh, organizatash dhe agjencish qeveritare në
nivel lokal, kombëtar, rajonal dhe global. Analiza dhe të kuptuarit e veprimeve që janë
ndërmarrë ose nuk janë ndërmarrë në nivele të ndryshme gjatë Holokaustit shtron pyetje
të ndërlikuara se si individët dhe grupet u përgjigjën ngjarjeve të Holokaustit. Pavarësisht
se a bëhej fjalë për kalkulime politike të popujve apo për shqetësime të përditshme të
individëve (përfshirë frikën, presionin e kolegëve, lakminë apo indiferencën), është e qartë
se dinamika që përjetohej si diçka e njohur dhe e zakonshme çoi në rezultate të
jashtëzakonshme.
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● Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin mund t'i aftësojë nxënësit që t'i interpretojnë
dhe vlerësojnë në mënyrë më kritike manifestimet kulturore të kësaj ngjarje dhe, në këtë
mënyrë, ta minimizojnë rrezikun e manipulimit. Holokausti në shumë vende është bërë një
temë ose motiv i pasqyruar shpesh, qoftë në kulturën popullore, ose edhe në diskursin politik,
zakonisht përmes mediumeve. Mësimdhënia dhe mësimnxënia për Holokaustin mund t'u ndihmojë
nxënësve që t'i identiﬁkojnë shtrembërimet dhe pasaktësitë kur Holokausti përdoret si një pajisje
retorike në shërbim të agjendave sociale, politike dhe morale.
● Studimi i antisemitizmit në kontekstin e ideologjisë naziste hedh dritë mbi manifestimet
dhe pasojat e paragjykimeve, stereotipave, ksenofobisë dhe racizmit. Antisemitizmi vazhdon
edhe pas Holokaustit dhe provat tregojnë se ai është në rritje e sipër. Mësimdhënia dhe
mësimnxënia për Holokaustin krijon një forum për ta ekzaminuar historinë dhe evolucionin e
antisemitizmit – si një faktor esencial që e bëri të mundur Holokaustin. Testimi i mjeteve të
ndryshme, të përdorura për të promovuar antisemitizmin dhe urrejtjen, përfshirë fjalimet e
rrezikshme, propagandën, manipulimin e mediave dhe dhunën e shënjestuar drejt grupeve, mund
t'u ndihmojë nxënësve që t'i kuptojnë mekanizmat e përdorur për përçarjen e komuniteteve.
● Mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi Holokaustin, gjithashtu, u mundëson nxënësve mbështetje
në përkujtimin e viktimave të Holokaustit, i cili në shumë vende është bërë pjesë e
praktikës kulturore. Si pjesë e kurrikulës së tyre shkollore, nxënësit shpesh ftohen të marrin
pjesë në ditët përkujtimore ndërkombëtare dhe lokale, si dhe në ngjarjet përkujtimore. Përkujtimi
nuk mund ta zëvendësojë procesin mësimor, por studimi i Holokaustit është i domosdoshëm që
nxënësit t'i ndërtojnë njohuritë e duhura, ta përmirësojnë të kuptuarit e komemoracioneve të
mirëﬁllta të ditëve të sotme dhe për ta vazhduar këtë praktikë kulturore në të ardhmen. Ngjashëm
me këtë, përkujtimi mund t'u ndihmojë pjesëmarrësve që të përfshihen në aspekte emocionale,
kjo si pjesë e studimit të historisë së ndjeshme dhe traumatike, duke krijuar hapësirë për reﬂektim
ﬁlozoﬁk, fetar ose politik, që kurrikula akademike e ka të vështirë t'i përfshijë.
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2
ÇFARË DUHET
TË MËSOJMË
PËR HOLOKAUSTIN?

Mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi Holokaustin
do të ndryshojë varësisht nga kontekstet në nivel
kombëtar dhe lokal. Këto kontekste do të kenë ndikim
në vendimet se cilat çështje do të hulumtohen më thellë
dhe cilat do të adresohen në mënyrë më koncize.
Koha e përcaktuar për mësimdhënie për Holokaustin duhet të jetë e mjaftueshme
që nxënësit të jenë në gjendje t'u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme në mënyrë të
kuptueshme dhe jo vetëm sipërfaqësore:
● Cilat ishin kushtet historike dhe fazat kryesore në procesin e këtij gjenocidi?
● Pse dhe si morën pjesë njerëzit apo si u bënë bashkëpunëtorë në këto krime?
● Si iu përgjigjën hebrenjtë persekutimit dhe vrasjeve masive?
● Pse dhe si u rezistuan disa njerëz këtyre krimeve?
Çështjet dhe pyetjet e ngritura në këtë pjesë nuk synojnë të jenë shteruese, por
përkundrazi përpiqen ta rrokin një tërësi qëllimesh dhe përmbajtjesh thelbësore të
procesit mësimor. Mbani në mend se shqetësimet për Holokaustin do të ndryshojnë
me kalimin e kohës; çështjet që nuk duken të rëndësishme sot mund të bëhen
shumë të rëndësishme në të ardhmen. Duke i pasur parasysh këto paralajmërime
të vlefshme, edukatorët inkurajohen t'u mundësojnë nxënësve hulumtimin e
çështjeve dhe pyetjeve që vijojnë.
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Çfarë duhet të mësojmë: përmbajta thelbësore historike
Holokausti ishte persekutimi dhe vrasja sistematike e hebrenjve, e sponsorizuar nga shteti i Gjermanisë
naziste dhe bashkëpunëtorët e tij midis viteve 1933 dhe 1945. Ky gjenocid përfshiu gjithë kontinentin dhe
shkatërroi jo vetëm individë dhe familje, por edhe komunitete dhe kultura që ishin zhvilluar ndër shekuj.
Cilat ishin fazat kryesore, pikat dhe vendimet kthyese në procesin e gjenocidit?
Si dhe pse njerëzit kryen / morën pjesë / u bënë bashkëpunëtorë në këto krime?
Si iu përgjigjën hebrenjtë persekutimit dhe vrasjeve masive?

Pararendësit

Ngritja e nazistëve

Lufta e Dytë Botërore

Pas luftës:
pasojat e
menjëhershme

– Antijudaizmi
europian

– Hebrenjtë në ideologjinë
dhe propagandën naziste

– Ndikimi i luftës në
persekutimin e hebrenjve

– Gjendja e të
mbijetuarve
pas çlirimit

– Zhvillimi i
antisemitizmit
dhe racizmit

– Përgjigjet e shoqërisë
gjermane ndaj nazistëve,
para dhe pas marrjes
së pushtetit

– Rezistenca dhe shpëtimi

– Përgjigjet e botës ndaj
sundimit dhe politikave
të nazistëve

– Koha e vendimit për shfarosjen
e hebrenjve të Europës

– Ndikimi i Luftës
së Parë Botërore

– Operacionet e vrasjeve
“Einsatzgruppen”

– Roli i kampeve në
“zgjidhjen përfundimtare”
– Ndikimi i fundit të Luftës
së Dytë Botërore

Figura 2. Çfarë duhet të mësojmë: përmbajtja thelbësore historike
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– Drejtësia
kalimtare

2.1 SHTRIRJA DHE PËRSHKALLËZIMI I HOLOKAUSTIT
Nxënësit duhet të dinë dhe të kuptojnë se Holokausti ishte një gjenocid që përfshiu gjithë
kontinentin dhe shkatërroi jo vetëm individë dhe familje, por edhe komunitete
dhe kultura që ishin zhvilluar ndër shekuj.

2.2 PSE DHE SI NDODHI
Nxënësve duhet t'u jepet mundësia të shqyrtojnë se pse dhe si ndodhi Holokausti,
përfshirë edhe pyetjet:
● Cilat ishin fazat kryesore, pikat dhe vendimet kthyese në procesin e gjenocidit?
● Si dhe pse u bënë njerëzit pjesëmarrës / ekzekutues / bashkëpunëtorë në këto krime?
● Si iu përgjigjën hebrenjtë përndjekjeve dhe vrasjeve masive?

2.3 KONTEKSTET DHE ZHVILLIMET
Për të kuptuar se si ndodhi Holokausti, duhet të merren parasysh një numër
perspektivash, kjo në kontekst të një varg proceseve. Për këtë, si pikënisje, duhet t'i
kemi parasysh çështjet e mëposhtme. Ndërlidhja dhe mbikëqyrja e kontekstit
kombëtar dhe atij lokal është e domosdoshme gjatë gjithë procesit.

2.3.1 Pararendësit e Holokaustit
● Cili ishte antijudaizmi europian dhe si lidhej ai me mësimet e krishtera?
● Si u zhvillua antisemitizmi dhe të menduarit racor në shekullin e nëntëmbëdhjetë
dhe ku qëndronte lidhshmëria e tij me ideologjinë nacionaliste?
● Cili ishte ndikimi i Luftës së Parë Botërore dhe i zhvillimeve politike në Europë në
periudhën mes luftërave në marrëdhëniet ndërmjet hebrenjve dhe johebrenjve?
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2.3.2 Ngritja e nazistëve, botëkuptimet e tyre, ideologjia e tyre racore
dhe praktika politike
● Si dhe pse nazistët i shënjestuan hebrenjtë dhe të tjerët në propagandën dhe politikën e tyre?
● Në çfarë mënyre establishmenti diktatorial nacional-socialist, në veçanti heqja e të drejtave
themelore dhe çoroditja e sundimit të ligjit, ia hapi rrugën Holokaustit dhe si iu përgjigj
shoqëria gjermane ndaj këtij procesi?
● Si i shënjestruan nazistët në veçanti të drejtat dhe pronat e hebrenjve në periudhën e paraluftës?
● Si iu përgjigj bota sundimit nazist dhe politikave të tij?

2.3.3 Rrjedha dhe zhvillimi i Holokaustit në kontekstin e Luftës
së Dytë Botërore
● Si e radikalizuan nazistët persekutimin e hebrenjve pas ﬁllimit të Luftës së Dytë Botërore
nga ana e Gjermanisë naziste dhe si u ndikua kjo nga rrjedha e luftës?
● Si dhe pse nazistët e organizuan shpronësimin e hebrenjve dhe si ndikoi kjo në gjasat
e tyre për të mbijetuar?
● Cilat ishin llojet e ndryshme të getove dhe si u përdorën ato për t'i ndarë, për t'i
koncentruar dhe për t'i persekutuar komunitetet?
● Si arritën skuadrat vrastare lëvizëse (Einsatzgruppen) të ekzekutonin qindra mijëra
hebrenj brenda gjysmë viti pas pushtimit gjerman të Bashkimit Sovjetik?
● Në cilën fazë nazistët morën vendim për të synuar vrasjen e të gjithë hebrenjve europianë?
● Si e shtroi vrasja masive e personave me aftësi të kuﬁzuara rrugën për vrasjen sistematike
të hebrenjve?
● Si i përdorën nazistët kampet e vdekjes dhe kampet e tjera për ta kuptuar "zgjidhjen
përfundimtare të çështjes së hebrenjve europianë"?
● Cili ishte ndikimi i bashkëpunimit apo rezistencës në vendet e aleatëve të Gjermanisë
dhe vendeve të okupuara në persekutimin e hebrenjve?
● Çfarë roli luajti humbja e Gjermanisë naziste dhe aleatëve të saj për t'i dhënë
fund Holokaustit?
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2.3.4 Pas luftës: pasojat e menjëhershme
● Me cilat sﬁda u përballën të mbijetuarit e Holokaustit pas çlirimit? Ku qëndron dallimi
ndërmjet situatës së hebrenjve të mbijetuar pas çlirimit nga situata e viktimave
johebreje të persekutuara gjatë luftës?
● Cilat elemente të drejtësisë kalimtare u siguruan pas përfundimit të regjimit nazist dhe
luftës në Europë? Në çfarë mënyre u bënë ato të suksesshme? Çfarë nuk u arrit?

2.4 TË KUPTUARIT E KONCEPTEVE
Nxënësit duhet të jenë në gjendje të bëjnë dallimin midis krimeve të ndryshme masive të kryera nga
nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre, duke e parë secilin krim së bashku me shkaqet dhe pasojat e veta.
Pyetjet që duhet të merren në konsideratë mund të përfshijnë:
● Cilat grupe u bënë viktima të persekutimit dhe vrasjeve masive të nazizmit,
cilat ishin motivet dhe pasojat?
● Si lidhet gjenocidi i hebrenjve me krimet e tjera të nazistëve dhe bashkëpunëtorëve
të tyre, përfshirë edhe gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve?

2.4.1 Përgjegjësia
Kur nxënësit ﬁllojnë ta kuptojnë se si ndodhi Holokausti dhe kur t'i kenë parasysh çështjet
që parashtrohen për shoqëritë e sotme, atëherë do të duhet ta pranojnë se përgjegjësia
për këto krime nuk mjafton të kuﬁzohet vetëm te Hitleri dhe nazistët.
Pyetjet që duhet të konsiderohen mund të përfshijnë:
● Kush ishte përgjegjës dhe bashkëfajtor dhe cilat ishin motivet e tyre?
Cili është dallimi midis përgjegjësisë dhe bashkëveprimit?
● Vërtet burrat ishin të përfshirë më shumë në aktet e vrasjeve, por cilat role mbështetëse
i kishin gratë dhe çfarë përgjegjësie kishin ato në këto krime?
● Cili ishte roli i popullatës vendore johebreje dhe hebreje (përfshirë shpëtimin dhe
bashkëpunimin)?
● Çfarë qëndrimi kishte shumica e popullatës në vendet e okupuara ndaj persekutimit
dhe vrasjeve të hebrenjve?
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● Kush ishin individët dhe grupet që e rrezikuan vetveten për t'i ndihmuar dhe shpëtuar hebrenjtë?
Çfarë i motivoi ata? Çfarë i parandaloi apo dekurajoi të tjerët që të ndërmarrin veprime të ngjashme?
● Çfarë dihej për persekutimin dhe vrasjen e hebrenjve dhe kur u kuptua ky fakt?
● Si iu përgjigj bota informacionit lidhur me persekutimin dhe vrasjen e hebrenjve?
● Çfarë dihej për gjenocidin ndaj romëve dhe pse ky fenomen nuk mori vëmendjen e duhur
jashtë rajonit të dominuar nga nazistët?
● Çfarë bënë aleatët, vendet neutrale, kishat dhe të tjerët, për t'i shpëtuar viktimat e krimeve
naziste dhe a mund të kishin bërë më shumë?

2.4.2 Reagimet e viktimave
Është e domosdoshme që Holokausti të mos shihet vetëm nga këndvështrimi i burimeve, veprimeve ose
rrëﬁmeve të ekzekutuesve. Hebrenjtë dhe viktimat e tjera të shënjestruara duhet të paraqiten në skenën
historike si individë dhe komunitete me kontekstet dhe historitë e tyre dhe jo si objekte pasive që janë
vrarë në mënyrë masive. Kështu, edukatorët duhet të sigurojnë që nxënësit të vetëdijesohen se viktimat
kanë pasur reagimet e tyre dhe u janë përgjigjur këtyre krimeve në mënyrën më të mirë të mundur,
ashtu si e kanë kuptuar botën dhe vendin e tyre në të, si dhe duke u bazuar në informacionet që i kanë
pasur në dispozicion në atë kohë. Kjo do të përfshinte shqyrtimin e mëposhtëm:
Jeta para luftës
● Si jetonin hebrenjtë në vendlindjet e tyre dhe si u prek jeta e tyre nga persekutimi i orkestruar
nga nazistët, aleatët dhe bashkëpunëtorët e tyre?

Përgjigjet dhe rezistenca
● Si i izoluan hebrenjtë nga pjesa tjetër e shoqërisë të tyre? Si iu përgjigjën hebrenjtë
këtij izolimi?
● Çfarë e karakterizonte lidershipin hebre, edukimin e tyre, komunitetin, praktikën fetare
dhe kulturën hebraike gjatë Holokaustit?
● Në çfarë shkalle dhe në cilat mënyra mund të bënin hebrenjtë rezistencë? Sa prej tyre
vepruan kështu? Çfarë i kuﬁzoi ose i fuqizoi hebrenjtë në këto vendime dhe veprime?
● Në çfarë mënyra të ndryshme u prekën nga persekutimi nazist burrat, gratë dhe fëmijët
dhe si iu përgjigjën ata/ato këtij persekutimi?
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2.4.3 Relevanca e Holokaustit për pyetjet e kohës së sotme
Nxënësve duhet t'u jepet mundësia të diskutojnë mbi relevancën e përvojës historike
të Holokaustit për kohën e sotme. Pyetjet që duhet të adresohen mund të përfshijnë këto:
● Si mund ta ndihmojë studimi i persekutimit të viktimave të ideologjisë naziste të kuptuarit
e ndikimit të shkeljeve të të drejtave të njeriut në shoqëritë tona sot? Në veçanti, çfarë
mund të na mësojë ky studim për marrëdhëniet midis stereotipave, paragjykimeve,
viktimizimit, diskriminimit, persekutimit dhe gjenocidit?
● Si mund të na ndihmojnë njohuritë e ﬁtuara për refugjatët hebrenj para, gjatë dhe pas
Holokaustit që t'i kuptojmë më mirë edhe krizat bashkëkohore të refugjatëve?
● Çfarë mund të na mësojë Holokausti për procesin e gjenocidit, shenjat paralajmëruese
të tij dhe mundësitë për ndërhyrje, në mënyrë që të fuqizohen edhe përpjekjet
bashkëkohore për parandalimin e gjenocidit?
● A ka kontekste ku përdorimi i imazheve dhe diskurseve të Holokaustit është
i padobishëm ose problematik? A ka shpjegime për Holokaustin të cilat janë
veçanërisht problematike?
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3
SI DUHET TË
MËSOJMË
PËR HOLOKAUSTIN?

Nuk ekziston mënyrë e vetme "e saktë" e mësimdhënies,
as metodologji ideale e përshtatshme për të gjithë
edukatorët dhe nxënësit e tyre për lëndën përkatëse.
Rekomandimet e ofruara bazohen në përvojat praktike dhe
synojnë të jenë të dobishme për arsimtarët dhe edukatorët
në përpilimin e planeve të tyre të punës, duke marrë
parasysh nevojat e mësimnxënies së individëve.
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3.1 PARIMET GJITHËPËRFSHIRËSE
3.1.1 Holokausti mund të mësohet me sukses; mos kini frikë t'i
qaseni kësaj teme
Disa edukatorë hezitojnë të gjurmojnë në historinë e Holokaustit, kjo për shkak të vështirësive
dhe ndjeshmërisë së perceptuar gjatë mësimdhënies. Disa të tjerë pyeten se si ta përcjellin te
nxënësit shkallën e tragjedisë, numrat e përfshirë dhe thellësinë në të cilën mund të fundoset
njerëzimi. Disa pyeten se si t'i involvojnë nxënësit e tyre pa i traumatizuar apo shqetësuar nga
reagimet eventuale ndaj temës. Në veçanti, edukatorët dëshirojnë të jenë të përgatitur për një
varg sjelljesh dhe përgjigjesh që mund të nxiten nga intensiteti i përmbajtjes.
Nxënësve të moshave të ndryshme mund t'u shpaloset historia e Holokaustit me metoda dhe
përmbajtje të përshtatshme për moshën përkatëse. Historitë individuale të viktimave, arratisjet
dhe shpëtimi mund të jenë tema të përshtatshme për moshat më të reja. Nxënësve më të
moshuar mund t'u kërkohet të angazhohen në çështje më komplekse dhe sﬁduese me
përdorim më të madh të burimeve adekuate parësore. Përzgjedhja e burimeve dhe librave
shkollorë duhet të bëhet duke iu referuar këtyre rekomandimeve, si dhe me ndjeshmëri ndaj
nevojave emocionale dhe rrethanave të veçanta të nxënësve.
Sidoqoftë, mos kini frikë t'i qaseni kësaj teme. Edhe pse mund të duket e pakapshme, përvoja
ka treguar që Holokausti mund t'u mësohet nxënësve me sukses dhe jep efekte pozitive.
Hulumtoni dhe përdorni një gamë të gjerë të materialeve që i përshkruajnë metodat, praktikat
më të mira dhe strategjitë speciﬁke mësimore, të cilat mund të përdoren për të ndihmuar në
planiﬁkim, dizajnim dhe shpërndarjen e sesioneve.

3.1.2 Përdorni gjuhë të saktë dhe përkufizojeni termin Holokaust
● Saktësia e gjuhës gjatë përshkrimit të termave dhe procesit të mësimdhënies u
ndihmon nxënësve t'u shmangen përgjithësimeve që mund t'i mjegullojnë dallimet
dhe të kuptuarit e qartë. Për shembull, termi "kamp" përdoret për të përshkruar një
gamë të gjerë lokacionesh. Megjithëse njerëzit vdiqën dhe u vranë në shumë kampe
të krijuara nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre, jo të gjitha kampet u ndërtuan si
qendra vrasjeje ose kampe vdekjeje. Kampe të ndryshme funksiononin në mënyra të
ndryshme në periudha të ndryshme, si për shembull: kampe përqendrimi, kampe
pune skllevërish dhe kampe kalimtare. Duke siguruar të dhëna speciﬁke, përkuﬁzimet
e sakta ndihmojnë në shmangien e keqkuptimeve.

24

● Përdorimi i një përkuﬁzimi të qartë për termin "Holokaust" (ose "Shoah") mund t'i minimizojë
paqartësitë që në ﬁllim të procesit mësimor. IHRA përdor termin "Holokaust" për të përshkruar
sponsorizimin nga shteti, persekutimin sistematik dhe vrasjen e hebrenjve nga Gjermania naziste dhe
bashkëpunëtorët e saj midis viteve 1933 dhe 1945. Kulmi i persekutimit dhe vrasjeve ndodhi gjatë
Luftës së Dytë Botërore. Disa organizata, madje edhe disa institucione prestigjioze, e përdorin termin
"Holokaust" në një kuptim shumë më të gjerë, për të përfshirë në të të gjitha viktimat e persekutimit
nazist. Megjithatë, shumica e historianëve të asaj periudhe përdorin një përkuﬁzim më të saktë, i cili e
qartëson se hebrenjtë ishin në shënjestër për persekutim dhe vrasje sistematike, gjë që e ndan fatin
e tyre nga të tjerët, me përjashtim të mundshëm të sintëve dhe romëve (grup viktimash që, po ashtu,
ishin në shënjestër të asgjësimit që nga foshnjat e deri te të moshuarit). Megjithatë, kini parasysh se
ky term në burime të ndryshme mund të kuptohet dhe përdoret në mënyra të ndryshme. Sigurohuni
që përdorimi i termave të jetë i qëndrueshëm dhe i saktë.
● Diskutoni faktin se për shumë njerëz termi "Holokaust" është problematik. Fjala "Holokaust" ka
origjinë nga greqishtja dhe do të thotë “ﬂijimi duke djegur”. Në këtë mënyrë, termi mund të
keqkuptohet dhe të japë një interpretim të gabuar, se vrasja masive e hebrenjve paska qenë një
formë martirizimi dhe se nuk është rezultat i gjenocidit. Prandaj më tepër parapëlqehet të
përdoret fjala hebraike "Shoah", që do të thotë "katastrofë".
● Nxënësit duhet të kenë mundësi të diskutojnë për terminologjinë në mënyrë kritike. Shpjegoni se
termat "zgjidhja përfundimtare" ose "problemi hebre" kanë qenë eufemizma të krijuara dhe të
përdorura nga ekzekutuesit në momentin historik, pra jo për të shprehur në mënyrë objektive
ngjarjet e kaluara me një gjuhë neutrale, por për t'i artikuluar botëkuptimet e tyre. Ngjashëm me
këtë, termat e tillë, si fjala bie "geto", duhet të dekonstruktohen, për të zbuluar kështu kuptimet e
veçanta të përdorura nga nazistët dhe për t'i dalluar ato nga përdorimi para dhe pas-nazist.
● Edukatorët inkurajohen t'i marrin parasysh mënyrat se si ﬂet shoqëria dhe kultura e vendit
për Holokaustin, pasi këto nocione shoqërore mund të ndikojnë edhe në pikëpamjet e
nxënësve. Kultura dhe diskursi publik mund t'i legjitimojë mitet dhe konceptet e gabuara
për historinë. Modelimi konsistent, preciz dhe i saktë i gjuhës mund të ndihmojë në
shpalosjen e nocioneve të paragjykuara.
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3.1.3 Bëni një analizë të gjerë kësaj teme dhe kontekstualizojeni historinë
Holokausti paraqet një seri ngjarjesh të ndërlidhura, që me kohë, gjatë Luftës së Dytë
Botërore, u përhap përtej kuﬁjve shtetërorë. Prandaj, këto ngjarje vazhdojnë të jenë pjesë
e shumë historive dhe proceseve historike të ndryshme europiane dhe botërore. Nxënësit
duhet të jenë në gjendje ta kuptojnë se Holokausti u praktikua në mënyra të ndryshme nga
një vend në tjetrin. Për më tepër, ishin faktorët e ndryshëm afatshkurtër, afatmesëm dhe
afatgjatë në historinë europiane dhe botërore që e bënë të mundur gjenocidin. Mundësoni
që t'i shpalosin të gjitha këto argumente, duke i pasur parasysh kontekstet më të gjera
brenda të cilave ndodhën ngjarjet e Holokaustit.
Këto dimensione janë hulumtuar gjerësisht nga studiues të ndryshëm. Kur t'i përpiloni
planet e punës dhe seancat individuale, përpiquni t'i përdorni studimet më të reja dhe më
prestigjioze akademike, të cilat përfshijnë aspekte të ndryshme të gjenocidit dhe
evolucionit të tij.
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3.2 AKTIVITETET MËSIMORE DHE QASJET
GJITHËPËRFSHIRËSE
3.2.1 Krijoni mjedis mësimor pozitiv me metoda pedagogjike aktive
dhe me nxënësin në qendër të vëmendjes
Përpiquni të krijoni një mjedis të hapur dhe të sigurt mësimi, ku nxënësve u jepet hapësirë dhe kohë
për të reﬂektuar, ku ata inkurajohen të bëjnë pyetje, të diskutojnë për mendimet dhe dilemat e tyre dhe
t'i këmbejnë idetë, opinionet dhe shqetësimet që i kanë.
Holokausti sﬁdon shumë supozime që rinia mund t'i ketë për natyrën e shoqërisë, përparimin,
civilizimin dhe sjelljen njerëzore. Nxënësit mund të kenë reagime mbrojtëse, ndjenja negative ose të
shfaqin mosgatishmëri për të hyrë më thellë në historinë e periudhës naziste ose të Holokaustit. Për
më tepër, nxënësit mund të reagojnë me pikëpamje dhe qëndrime alternative. Një mjedis mësimor
pozitiv dhe i besueshëm është shumë i rëndësishëm, në mënyrë që çështjet e tilla të trajtohen dhe të
diskutohen hapur.
Nxënësit i ndërtojnë botëkuptimet e tyre kryesisht përmes hulumtimeve të veta dhe komunikimit me të
tjerët, pra jo vetëm përmes bartjes së njohurive nga edukatori tek nxënësi. Mundësojeni një qasje që
vë në qendër të vëmendjes nxënësin, në të cilën roli i edukatorit është ta lehtësojë hulumtimin në
vend që të bëjë vetëm një bartje të thjeshtë njohurish dhe t'i inkurajojë nxënësit të marrin rol aktiv në
procesin mësimor.

3.2.2 Bëhuni të përgjegjshëm ndaj mjedisit shoqëror, emocioneve
dhe shqetësimeve të nxënësve
Përbërja e nxënësve rrallë është homogjene, qoftë në aspektin e origjinës fetare, kulturore, sociale ose
etnike. Secili nga nxënësit bart me vete prejardhjen e vet, paragjykimet, emocionet personale dhe
shqetësimet. Për më tepër, debati publik dhe çështjet aktuale politike ndikojnë në mënyrën se si nxënësit i
qasen temës. Natyra e larmishme e çdo klase dhe debatet publike në vazhdim ofrojnë mundësi të shumta
për ta bërë Holokaustin të rëndësishëm për nxënësit dhe për t'i përfshirë ata/ato në këtë temë.
Kini kujdes ndaj ndjenjave dhe opinioneve të nxënësve, veçanërisht lidhur me çështjet me interes për ata.
Krijoni mundësi që këto çështje t'i diskutoni hapur. Jini të gatshëm të shqyrtoni histori të tjera të gjenocidit,
racizmit, skllavërimit, persekutimit ose kolonializmit në botën moderne. Kujdesuni që të bëni dallim të
qartë midis rasteve të ndryshme, duke përfshirë shkaqet dhe natyrën e secilit. Diskutojeni dallimin midis
"krahasimit" dhe "barazimit".
Disa nxënës, që mendojnë se nuk janë adresuar vuajtjet historike ose bashkëkohore si dhe persekutimi i
grupeve me të cilat ata/ato identiﬁkohen, mund të rezistojnë të mësojnë për persekutimin dhe vrasjet e të
tjerëve. Bëni çmos që nxënësit të kenë mundësi të mësojnë për çështje të tjera të ngjashme në kontekste
të ndryshme dhe sigurohuni që ky proces të mos shërbejë për relativizimin e vuajtjeve (shiko 3.5.2).
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3.2.3 Reflektoni për qëllimin dhe arsyetimin kur përdorni materiale të
shkruara dhe vizuale – veçanërisht ato me natyrë grafike
Fotograﬁtë dhe tekstet duhet të zgjidhen me kujdes dhe duhet të jenë në funksion të qëllimeve
edukative. Respekti, si për viktimat e Holokaustit, ashtu edhe për nxënësit në mjedisin
shkollor, kërkon një qasje të ndjeshme dhe të kujdesshme në përzgjedhjen e materialeve të
përshtatshme. Përdorimi i fotograﬁve për të tronditur dhe tmerruar është degradues për
viktimat dhe mund t'i përforcojë stereotipat për hebrenjtë si viktima. Këto fotograﬁ shpesh “nuk
marrin parasysh” ndjeshmërinë e nxënësve në klasë ndaj traumës njerëzore. Holokausti mund
të mësohet në mënyrë efektive edhe pa përdorur fotograﬁ ose pamje ﬁlmike.
Ashtu si me përdorimin e terminologjisë (shiko 3.1.2), kini kujdes edhe kur bëni përzgjedhjen e
materialeve burimore. Ekzekutuesit zhvilluan shumë fotograﬁ, ﬁlma dhe dokumente që mund
të jenë burime të dobishme edukative, por me kusht që konteksti të jetë i qartë. Edukatorët
duhet ta shqyrtojnë vazhdimisht përdorimin e burimeve të tyre dhe të pyeten se cilat janë
përﬁtimet edukative gjatë përdorimit të materialeve të veçanta.

3.2.4 Individualizojeni historinë duke i shndërruar statistikat
në rrëfime personale
Mundësojuni nxënësve që të persekutuarit nga nazistët t'i shohin si individë. Edukatorët
duhet të gjejnë metoda që t'i bëjnë të kapshme për nxënësit përmasat e Holokaustit dhe
numrat e viktimave. Shumica e ka të vështirë ta përjetojë tragjedinë e Holokaustit nëse ajo
prezantohet vetëm me terma statistikorë. Përsëritja e vazhdueshme e shifrës prej "gjashtë
milionë", bart rrezikun që komunitetet dhe individët të shndërrohen në një masë “pa fytyra”
dhe përpjekja për të përfytyruar masivitetin e këtyre numrave mund të shpijë drejt
depersonalizimit dhe dehumanizimit.
Që mos të ndodhë kjo, aplikoni studime rasti, dëshmi të të mbijetuarve, si dhe letra dhe
ditarë nga periudha në fjalë, për ta dëshmuar kështu përvojën njerëzore. Nxënësit duhet të
jenë në gjendje të japin shembuj se si secila "statistikë" është një person real me një jetë
para Holokaustit, person që ka pasur familje, miq dhe ka qenë pjesë e një komuniteti.
Gjithnjë theksojeni dinjitetin dhe njerëzoren e viktimave.

3.2.5 Në vend të kultivimit të stereotipave, shqyrtojeni natyrën e
ndërlikuar të roleve që i kanë luajtur njerëzit në atë kohë
Rrëﬁmet e individëve me të gjitha dilemat morale, me të cilat ata janë përballur si
dhe zgjedhjet e bëra, mund ta bëjnë historinë e Holokaustit më të drejtpërdrejtë,
më interesante dhe më të rëndësishme për jetën e nxënësve.
Siguroni burime historike që u japin mundësi nxënësve t'i shpalosin faktorët e ndërlikuar që
ndikojnë në veprimet njerëzore. Tregoni sesi në një situatë konkrete njerëzit kanë zgjedhur
të bëjnë veprime që kanë kontribuar në ngjarjet që kanë pasuar, duke diskutuar se
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veprimet e njerëzve janë ndikuar nga një gamë e gjerë faktorësh të tillë, si struktura shoqërore,
ekonomia, ideologjia, bindjet personale si dhe faktorë të tjerë motivues. Termat si “ekzekutuesi",
“bashkëpunëtori”, "vëzhguesi pasiv", "viktima" dhe "shpëtimtari" janë zhvilluar me kalimin e kohës
në studimet e Holokaustit, për t'i klasiﬁkuar dhe analizuar kështu llojet e veçanta të aktorëve
historikë. Sigurohuni që nxënësit ta kuptojnë se këto kategori i imponohen të kaluarës dhe nuk
rrjedhin drejtpërdrejt nga ajo. Sjelljet njerëzore zakonisht mund të përputhen dhe të rrëshqasin në
njëra-tjetrën: një person i përshkruar si "vëzhgues pasiv", në një kontekst, mund të ketë qenë
"ekzekutues" në një situatë ose edhe "viktimë" në një situatë tjetër.
Përpiquni t'i shmangeni përforcimit të stereotipave që sugjerojnë se të gjithë “shpëtimtarët” kanë
qenë heronj, të mirë dhe dashamirës, se të gjithë “vëzhguesit pasivë” kanë qenë apatikë dhe se të
gjithë “ekzekutuesit” kanë qenë sadistë. Mbi të gjitha, theksoni se "viktimat" jo se kanë qenë të
pafuqishme, por – përkundrazi – u janë përgjigjur situatave të vështira dhe stresuese të kushtëzuar
nga mosha, prejardhja dhe konteksti. Në veçanti sigurohuni që përgjithësimet sipërfaqësore për
"karakterin kombëtar" të shmangen dhe, madje nëse paraqiten, ato të sﬁdohen.

3.2.6 Mos u përpiqni t'i paraqisni ekzekutuesit si
“monstra çnjerëzore”
Duhet të studiohen me kujdes motivet e ekzekutuesve: nxënësit mund t'i përdorin burimet kryesore,
studimet e rasteve dhe biograﬁtë individuale për ta matur në atë mënyrë rëndësinë relative të
faktorëve. Strukturat shoqërore, ekonomia, ideologjia, paragjykimet, propaganda, ksenofobia,
dehumanizimi, presioni nga rrethi, psikopatologjia kriminele dhe faktorët motivues, si frika, fuqia ose
lakmia–të gjithë këta faktorë kanë luajtur rol në vendimet e individëve për të marrë pjesë ose për t'u
bërë bashkëpunëtorë në Holokaust. Në këtë rast nuk është qëllimi që këto veprime të arsyetohen,
por që të kuptohet sesi njerëzit e bënë atë që e bënë. Të kuptosh nuk do të thotë të falësh.
Holokausti ishte një ngjarje njerëzore e shkaktuar nga njerëzit. Edhe pse ekzekutuesit
kryenin veprime çnjerëzore, shumica nuk ishin psikopatë sadistë; etiketimi i tyre si "të ligë"
nuk është një shpjegim i mjaftueshëm për Holokaustin. Përkundrazi, edukatorët duhet të
përpiqen t'u ndihmojnë nxënësve që të shtrojnë pyetje krejtësisht ndryshe dhe sﬁduese.
Vallë, a ka shpjegim njerëzor se si individë të zakonshëm, që kryenin vepra mizore dhe
vrasje kundër të tjerëve, përfshirë gra dhe fëmijë, në të njëjtën kohë të ishin edhe baballarë
dhe burra të dashur, gra dhe nëna të përkushtuara?

3.2.7 Kini kujdes kur praktikoni simulime dhe luani role
Kini kujdes nga simulimi, shkrimet kreative ose luajtja e roleve që i inkurajojnë nxënësit ta
imagjinojnë vetveten si të përfshirë në ngjarjet e Holokaustit. Përpjekja që "ta kuptosh tjetrin"
mund të shpie në barasvlerësime ose trivializime të rrejshme përderisa nxënësit përpiqen të
gjejnë krahasime me jetën e tyre. Disa të rinj mund të tejidentiﬁkohen me ngjarjet e Holokaustit
dhe të ekzaltohen nga fuqia dhe, madje, edhe "shkëlqimi" i nazistëve. Disa të tjerë mund të
shfaqin një magjepsje morbide me vuajtjet e viktimave. Nxënësit me përvoja traumatike nga
jeta ose historia familjare e tyre gjithashtu mund të përjetojnë stres intensiv, sepse ata/ato
lidhen me këto episode përmes zbulimeve historike.
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Vini re ushtrimit "pozicioni vëzhgues", që do ta reﬂektonte më saktë pozicionin tonë lidhur me të
kaluarën. Për shembull, nxënësit mund ta marrin rolin e dikujt nga një vend neutral, duke iu
përgjigjur këtyre ngjarjeve: ndoshta një gazetar që shkruan një artikull për persekutimin e
hebrenjve; një qytetare e shqetësuar që i shkruan përfaqësuesit të saj politik; ose një aktivist që
përpiqet ta mobilizojë opinionin publik. Aktivitetet e tilla mund të jenë motiv i mirë për të mësuar
dhe gjithashtu për t'i nxjerrë në pah drejtimet e mundshme të veprimit, që nxënësit mund t'i
kenë për ngjarje që i shqetësojnë ata/ato në botën e sotme. Edukatorët mund të nxisin empati
të vërtetë përmes rrëﬁmeve personale, studimeve të rasteve dhe dëshmive të të mbijetuarve.
Është shumë e rëndësishme që, pas luajtjes së roleve, nxënësit të përfshihen në seancat
e reﬂektimit, simulimit ose ushtrimeve imagjinare. Gjithashtu është e domosdoshme të
kuptohet se si nxënësit i janë përgjigjur dhe e kanë përpunuar një material të tillë.

3.2.8 Inkurajojeni studimin e historisë dhe kujtesës
lokale, rajonale, kombëtare dhe globale
Theksoni ngjarjet speciﬁke në vendet ku ka ndodhur Holokausti, duke i vënë në kontekstin
e historisë kombëtare të asaj periudhe, pa e shpërﬁllur dimensionin europian të Holokaustit.
Ky shqyrtim mund ta përfshijë përvojën e viktimave, shpëtimtarëve, ekzekutuesve,
bashkëpunëtorëve, rezistuesve dhe vëzhguesve pasivë. Edukatorët duhet ta inkurajojnë
dhe lehtësojnë rishqyrtimin e rrëﬁmeve të përbashkëta "kombëtare" të periudhës në fjalë.
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3.2.9 Qasja ndërdisiplinore mund ta pasurojë të kuptuarit
e Holokaustit
Ngjarjet e Holokaustit zbulojnë ekstreme të sjelljes njerëzore që prekin shumë fusha të përvojës
njerëzore. Si rezultat, kjo temë është e rëndësishme për edukatorët e një varg disiplinave
mësimore. Një qasje ndërdisiplinare mund të pasurojë të kuptuarit e nxënësve për Holokaustin,
bazuar në lëmi të ndryshme të ekspertizës, duke iu qasur Holokaustit nga këndvështrime të
shumta dhe mbështetur në idetë dhe njohuritë e mbledhura nga fusha të ndryshme studimi.
Të mësuarit për Holokaustin, përmes historisë, ngjall emocione të fuqishme, kështu që poezia,
arti dhe muzika mund t'u ndihmojë nxënësve të shprehen në mënyrë kreative dhe imagjinare.
Holokausti shtron pyetje të rëndësishme morale, teologjike dhe etike, që nxënësit mund t'i
hulumtojnë në mësimet e religjionit dhe edukatës qytetare. Projektet dhe programet mësimore,
qoftë kombëtare ose ndërkombëtare, i bashkojnë nxënësit që të mësojnë me bashkëmoshatarët
e tyre brenda vendit ose jashtë tij. Këto programe mund të kontribuojnë për t'i kuptuar më mirë
historitë lokale, rajonale dhe globale të Holokaustit.
E gjithë kjo kërkon dialog dhe bashkëpunim midis edukatorëve të lëndëve të ndryshme.
Gjithashtu, kërkon edhe vendndodhje të përshtatshme për të hartuar objektiva mësimore të
menaxhueshme si dhe aktivitete plotësuese të bazuara në një orar i cili do të siguronte zhvillim
logjik të njohurive dhe të të kuptuarit. Platformat e të mësuarit digjital dhe mjetet e komunikimit
mund t'i mbështesin aktivitetet mësimore të nxënësve në fusha dhe vendndodhje të ndryshme.
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3.3 TË MENDUARIT KRITIK DHE VETËREFLEKTIMI
3.3.1 Bëjeni të qartë se Holokausti nuk ishte i pashmangshëm
Fakti që një ngjarje historike ka ndodhur dhe është dokumentuar nuk do të thotë se
duhej të ndodhte. Holokausti ndodhi, sepse individë, grupe dhe popuj morën vendime
për të vepruar ose për të mos vepruar. Fokusimi në këto vendime shpie drejt njohurive
të historisë dhe natyrës njerëzore dhe i ndihmon nxënësit që të mendojnë në mënyrë
kritike lidhur me këtë temë.

3.3.2 Diskutoni për kompleksitetin e historisë
Përkujtoni nxënësit se ngjarjet komplekse, siç është Holokausti, shpesh krijojnë më shumë
pyetje sesa që japin përgjigje të thjeshta. Dëshira për “ta mësuar leksionin" nga Holokausti
rrezikon të shpie në përfundime të thjeshta për atë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e
gabuar – Holokausti ndodhi sepse njerëzit nuk bënë zgjedhjet e duhura morale – kjo çon në
një lexim sipërfaqësor të historisë. Përkundrazi, ekzaminimi i Holokaustit shtron pyetje lidhur
me natyrën e zgjedhjeve individuale, "problemin e ligësisë" dhe mënyrat në të cilat individët
pajtohen – ose nuk pajtohen – me të kaluarën.
Jepuni nxënësve mundësi që ta studiojnë dhe hulumtojnë me kujdes Holokaustin, duke
përfshirë pyetjet e përshkruara në seksionin "Çfarë duhet të mësojmë", të cilat i
adresojnë dilemat e viktimave, shpëtimtarëve, ekzekutuesve dhe vëzhguesve pasivë.
Për më tepër, diskutojeni me nxënësit natyrën e përkohshme – për shkak të materialit
burimor të shfaqur ose të humbur, si për shembull për "përgjigjet" historike. Inkurajoni
nxënësit që punën e tyre lidhur me Holokaustin ta shohin si një rrugë drejt të kuptuarit të
përkohshëm sesa si një përgjigje përfundimtare.
Si përfundim, megjithëse përkujtimi dhe edukimi duhet të mbeten si metoda të veçanta
edukative, praktikat përkujtimore mund të jenë një mënyrë e vlefshme për t'i adresuar
nevojat emocionale të nxënësve pas një kursi ambicioz të studimit.

3.3.3 Ndihmoni nxënësit ta zhvillojnë vetëdijen historike duke i
studiuar interpretimet dhe përkujtimin për Holokaustin
● Inkurajoni nxënësit tuaj që t'i analizojnë në mënyrë kritike interpretimet e ndryshme
për Holokaustin
Mësimi në klasë dhe të kuptuarit tonë për të kaluarën gjithmonë ndikohet nga kontekste më të
gjera kulturore. Prezantimet akademike dhe popullore për Holokaustin, përmes ﬁlmave
artistikë, mjeteve të informimit, ﬁlmave dokumentarë, artit, teatrit, romaneve, kronikave dhe
muzeve, e formësojnë kujtesën kolektive. Çdo interpretim dhe prezantim ndikohet nga
rrethanat në të cilat është krijuar dhe mund të ﬂasë për kohën dhe vendin në të cilin është
krijuar, aq sa mund të ﬂasë edhe për ngjarjen që e portretizon.
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Bëni çmos që nxënësit ta kuptojnë se si dhe pse sajohen interpretime dhe prezantime të
tilla të së kaluarës, si bëhet zgjedhja e provave mbi të cilat ato bazohen dhe cilat janë
qëllimet e atyre që i kanë bërë ato. Nxënësit është mirë të kuptojnë se, edhe pse ekzistojnë
fusha legjitime të debatit historik, jo të gjitha interpretimet janë po aq të vlefshme.
● Ftoni nxënësit të marrin pjesë dhe të reflektojnë mbi traditat kombëtare dhe
lokale të komemoracionit dhe përkujtimit
Ngjarjet si Ditët e Përkujtimit të Holokaustit ofrojnë mundësi për projekte ndërmjet brezave,
inkurajojnë diskutimin midis anëtarëve të familjes për çështje bashkëkohore aktuale dhe i
lehtësojnë format e tjera të mësimit në komunitet.
Kur mësimi për Holokaustin nga ambienti formal në klasë shpërngulet në komunitetin e gjerë,
ngjarjet e tilla pastaj bëhen edhe vetë objekt i hetimit dhe mësimit. Nxënësve mund t'u kërkohet ta
kenë parasysh se si ndikimet kulturore e formësojnë kujtesën dhe përkujtimin, se si komuniteti i tyre
përcaktohet se si do të reﬂektojë mbi të kaluarën, se si grupe të ndryshme bëjnë përzgjedhje nga
historia për ndërtimin e narracioneve të veta, se vallë kombi që ata perfaqësojnë adreson aspekte
të vështira të historisë së tyre kombëtare dhe si dallohen komemoracionet në vendetë tjera.
● Krijoni mundësi që të reflektoni mbi rolin e historisë në krijimin e
botëkuptimeve dhe identitetit në të tashmen
"Vetëdija historike" e pranon se çdo narracion i ngjarjeve të së kaluarës formësohet nga
konteksti në të cilin ai narracion krijohet. Vetëdija historike na thotë se të kuptuarit e së
kaluarës ka rëndësi për individët dhe grupet në të tashmen dhe i formëson pritjet
për të ardhmen.
"Kujtesa kolektive" na mëson se si një grup njerëzish e kujtojnë një përvojë historike, shpesh
duke reﬂektuar për vlerat e asaj shoqërie dhe e bart atë kujtesë nga njëri brez në tjetrin. Një
kujtesë kolektive mishërohet, për shembull, në ditët e përkujtimit publik, në komemoracione, në
muze dhe në lloje të tjera të narracioneve të krijuara kombëtare. Ofrojuni nxënësve mundësi
që t'i ekzaminojnë mënyrat me të cilat ata/ato bëhen pjesë e një kujtese kolektive përmes
institucioneve publike dhe lidhjeve sociale, siç janë shkollat, mjetet e informimit dhe familja.
Përderisa nxënësit hasin në narracione të ndryshme historike për Holokaustin, inkurajoni ata t'i
parashtrojnë pyetjet në vijim:
1. Pse ndryshojnë aspektet kryesore të këtyre narracioneve?
2. Cilat elemente janë të pranishme dhe cilat elemente mungojnë në narracionet e ndryshme
të Holokaustit?
3. Cila mund të jetë arsyeja e dallimeve në vënien e theksit mes narracioneve të ndryshme?
Të kuptuarit tonë për të kaluarën sot ndikohet nga kontekstet dhe identitetet kulturore,
politike dhe kohore, gjë që mund t'i nxisë nxënësit ta zhvillojnë vetëdijen e tyre historike.
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3.3.4 Prezantojeni popullin hebre përtej kuadrit të
Holokaustit
Populli hebre ka një histori të gjatë dhe trashëgimi të pasur kulturore. Sigurohuni që
përvoja hebraike gjatë Holokaustit është vendosur në kontekstin historik duke e
përshkruar jetën para dhe pas kësaj ngjarjeje. Do të ishte mirë që nxënësit të kuptojnë
se hebrenjtë nuk janë vetëm viktima të dehumanizuara dhe të degraduara të
persekutimit nazist (shiko 2.4.2). Sigurohuni që nxënësit ta kuptojnë se humbja e madhe
e kulturës bashkëkohore botërore ishte rezultat edhe i shkatërrimit të komuniteteve të
pasura dhe energjike të hebrenjve në Europë.

3.3.5 Mos lejoni të legjitimohet shtrembërimi dhe mohimi i së kaluarës
Mohimi i plotë i Holokaustit mund të jetë i rrallë, por shtrembërimi i tij është një fenomen më
i përhapur. Por, si shtrembërimi, ashtu dhe mohimi, e nënvlerëson mendimin kritik, duke i
injoruar dhe degraduar provat historike dhe të kuptuarit e historisë së bazuar në fakte.
Mohimi i Holokaustit – i përcaktuar nga IHRA si "diskurs dhe propagandë që e mohon
realitetin historik dhe shtrirjen e shfarosjes së hebrenjve" – shpesh i motivuar ideologjikisht
si pjesë e një teorie konspirative, është gjithashtu pjesë përbërëse e antisemitizmit
modern. Elementi konspirativ në mohimin e Holokaustit karakterizohet nga pohimi se
hebrenjtë e ekzagjerojnë ose, madje, e krijojnë Holokaustin si një ngjarje historike për
përﬁtim material, ndikim ose fuqi. Mohuesit përpiqen ta mbjellin farën e dyshimit përmes
shtrembërimit të qëllimshëm dhe keqinterpretimit të provave historike. Kini kujdes që mos
t'i legjitimoni padashur mohuesit gjatë përfshirjes në debat të rremë. Duhet pasur kujdes
që mohuesve të motivuar ideologjikisht të mos u krijohet hapësirë. Mos e trajtoni mohimin
e Holokaustit si një argument legjitim historik dhe mos u përpiqni ta hidhni poshtë
pozicionin e mohuesve përmes një debati normal historik dhe argumentimi racional.
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Ngjashëm me shumë teori të tjera të konspiracionit, mohimi i Holokaustit mund të nxis interes dhe
kuriozitet midis nxënësve sepse këto teori i sﬁdojnë pozicionet faktike të vendosura dhe të pranuara
më gjerë dhe të njohura nga aktorë me autoritet. Në këtë rast, pyetjet kritike rreth Holokaustit nuk
bazohen domosdoshmërisht në bindjet ideologjike, por mund të motivohen nga një përpjekje për të
sﬁduar pozicionet e vendosura dhe për të testuar reagimet nga edukatorët ose autoritetet tjera. Po
të ndodh kjo, përpiquni ta kuptoni motivin për komente që kanë tendencë drejt mohimit, qoftë në një
diskutim në klasë apo në një bisedë sy me sy. Pyetja se pse këto këndvështrime janë të
rëndësishme për nxënësit mund të jetë një pikënisje shumë e dobishme për diskutime të tilla.
Shtrembërimi i Holokaustit - "përpjekja e qëllimshme për të shfajësuar ose minimizuar ndikimin e
Holokaustit ose elementeve kryesorë të tij" - mund të motivohet nga faktorë të ndryshëm. Ai
përfshin jo vetëm minimizimin e ndikimit të Holokaustit por mundohet ta mjegullojë edhe
përgjegjësinë e Gjermanisë naziste për Holokaustin duke fajësuar kombet ose grupet e tjera. Kjo
gjithashtu vlen edhe për mohimin dhe shtrembërimin e gjenocidit ndaj romëve dhe sintëve dhe ky
grup i viktimave shpesh përshkruhet si një element kriminal që e ka merituar persekutimin.
Shtrembërimi mund të kundërshtohet duke iu referuar fakteve historike bazuar në provat
historike nga burimet parësore dhe literatura e hulumtuar. Reﬂektimi dhe kureshtja se prej ku
nxënësit janë dezinformuar dhe çfarë i ka motivuar për një gjë të tillë, mund t'i ndihmojë
edukatorët të planiﬁkojnë një reagim të duhur dhe strategji efektive për trajtimin e incidencave
të shtrembërimit në klasë.
Gjurmimi i thelluar i shtrembërimit dhe mohimit të Holokaustit mund dhe duhet të studiohet veçmas
nga historia e Holokaustit. Mund të trajtohet nga një njësi e veçantë se si format e antisemitizmit
kanë evoluar me kalimin e kohës ose si një projekt studimesh mediatike që gjurmojnë manipulimet,
keqinterpetimet dhe shtrembërimet e përdorura nga grupe për qëllime politike, sociale apo
ekonomike. Deﬁnicioni i Punës për Mohimin dhe Shtrembërimin e Holokaustit i IHRA-s mund të
ndërlidhet si me deﬁnicionet në këtë seksion po ashtu edhe me terminologjinë në fund të
këtij dokumenti.

35

3.4 BURIMET DHE KAPACITETET PËR MËSIMDHËNIE
DHE MËSIMNXËNIE EFEKTIVE
3.4.1 Mundësojuni nxënësve qasje në burimet parësore
Jepuni nxënësve mundësinë që t'i analizojnë në mënyrë kritike materialet e burimeve
origjinale, që ashtu të kuptojnë se analiza, interpretimi dhe gjykimi duhet të bazohen në një
lexim të shëndoshë të provave historike.
Janë vetë letrat, ditarët, gazetat, fjalimet, veprat e artit, urdhrat dhe dokumentet zyrtare të
kohës, ku ekzekutuesit,viktimat, shpëtimtarët dhe vëzhguesit pasivë e zbulojnë vetveten.
Materiali kryesor i burimit është fundamental për çdo hulumtim domethënës të motivimit,
mendimeve, ndjenjave dhe veprimeve të njerëzve në të kaluarën dhe çdo përpjekje
serioze për ta kuptuar se pse njerëzit bënë zgjedhjet që ata/ato i bënë ose pse ngjarjet
rrodhën ashtu siç rrodhën.

3.4.2 Përdorni dëshmitë e të mbijetuarve për të krijuar një lidhje unike
me të kaluarën
Përveç mësimit mbi historinë, përfshirja e dëshmive të dorës së parë u ndihmon nxënësve ta
kuptojnë se si këto ngjarje ndikuan mbi individin. Kujtimi i ngjarjeve, nga një këndvështrim
personal, mundëson për të bërë dallimin midis fakteve dhe reﬂektimeve dhe, gjithashtu, u jep
mundësi nxënësve që të reﬂektojnë mbi natyrën e kujtesës.
Disa vende ende kanë të mbijetuar nga Holokausti që jetojnë brenda komuniteteve të tyre.
Mundësisht, kontaktoni ndonjë të mbijetuar dhe ftojeni atë të ﬂasë. Kjo siguron një përvojë të
veçantë edukative. Individë të tjerë, që kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejt në Holokaust ose
kanë qenë dëshmitarë të dorës së parë (si shpëtimtarë, çlirimtarë ose të tjerë) gjithashtu kanë
dëshmi të fuqishme për të dhënë. Të qenit në prani të dikujt që i ka provuar në radhë të parë
ngjarjet historike, mund të krijojë një kuptim për historinë që jo gjithmonë arrihet përmes
burimeve të tjera.
Kur të ftoni në mjedisin mësimor një të mbijetuar ose dëshmitar, sigurisht duhet të përgatiteni
para, gjatë dhe pas kësaj përvoje, në mënyrë që ta maksimalizoni potencialin, që nxënësit të
kenë dialog pozitiv me mysaﬁrin. Sigurohuni që nxënësit të kenë një bazë të sigurt të ngjarjeve
historike përmes burimeve parësore dhe dytësore shtesë. Mos harroni se takimi me
dëshmitarët mund të shërbejë vetëm si një mënyrë e bartjes së njohurive historike.
Mbështetuni ne studimin e historisë dhe jetës së individit paraprakisht, për të siguruar
kontekstin e mjaftueshëm për një shkëmbim të respektueshëm dhe shoqëror. Ndihmoni
nxënësit që ta kuptojnë se megjithëse kanë kaluar shumë kohë nga këto ngjarje, folësi ende
mund ta ketë të dhimbshme të rrëfejë përvoja kaq personale. Inkurajoni nxënësit që gjatë
takimeve me të mbijetuarit t’i pyesin ata/ato jo vetëm për përjetimet gjatë Holokaustit, por edhe
për jetën para dhe pas Holokaustit, në mënyrë që të ﬁtohet një përshtypje më e plotë për
individin dhe se si ata/ato janë përpjekur të jetojnë me përvojat e tyre.
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Derisa numri i të mbijetuarve dhe dëshmitarëve të gjallë për të rrëfyer historitë e tyre para publikut
më të gjerë po zvogëlohet, dëshmitë përmes video-incizimeve ofrojnë një alternative mjaft të mirë.
Për shkak të natyrës komplekse të dëshmive përmes video-incizimeve si burim, përgatituni që orët
mësimore me dëshmitë e interpretuara ta mbështesin të kuptuarit e mirëﬁlltë të ngjarjeve dhe jo
vetëm t'i paraqesin ato si një ilustrim i thjeshtë. Në vend të dëshmive të plota, përdorni fragmente
dëshmish, të zgjedhura me kujdes për t'i përmbushur objektivat pedagogjike të mësimit. Kini kujdes
të veçantë në zgjedhjen e fragmenteve të dëshmive që ngërthejnë kuptime më të thella, që nxënësit
të mund t'i përjetojnë dëshmitë si nga këndvështrimi kognitiv, ashtu edhe nga ai emocional.
Një aspekt i ekzaminimit mund ta përfshijë hendekun kohor midis përvojës historike dhe
narracionit të dëshmisë. Nxënësit mund të reﬂektojnë se si faktet dëshmuese ndikohen nga
momenti i intervistës, nga proceset historike, nga kujtesa kolektive, si dhe nga ndryshimi i
rrethanave të dëshmitarit. Lidhur me këtë rekomandime më të hollësishme ofron punimi i IHRA-s
“Mësimdhënia për Holokaustin pa të mbijetuarit”.

3.4.3 Jini të vetëdijshëm për potencialin, por edhe për kufizimet
e materialeve mësimore
Vlerësojeni saktësinë historike të të gjitha materialeve mësimore dhe kontekstualizoni të gjitha
faktet sa herë që është e mundur, përfshini histori personale dhe lidhni ato me kontekstin lokal
ose me ngjarjet lokale. Përdorimi i ditarëve, letrave, fotograﬁve dhe dëshmive të tjera nga
viktimat dhe të mbijetuarit mund të ndihmojë që të dëgjohet zëri i tyre. Aplikoni studimet e rasteve
për t'i sﬁduar dhe eliminuar stereotipat negative të grupeve të viktimave të pranishme në shoqëri
ose ndërmjet grupeve mësimore. Për ta zhvilluar mendimin kritik, nxënësit le ta diskutojnë
përmbajtjen dhe temën qendrore nga librat shkollorë dhe materialet e tjera mësimore.
Kini parasysh se shumica e evidencës së Holokaustit, qoftë dokumente të shkruara, fotograﬁ ose ﬁlma,
janë prodhuar nga nazistët. Jini të vetëdijshëm se gjatë riprodhimit të propagandës naziste dhe përdorimit
të fotograﬁve ose incizimeve të akteve të mizorisë, disa materiale mësimore mund të nxisin përshtypje
negative për viktimat dhe t'i objektivizojnë, degradojnë dhe dehumanizojnë ata/ato edhe një herë.
Si përfundim, sigurohuni që ta keni parasysh zhvillimin kognitiv dhe atë emocional të nxënësve.
Sigurohuni që imazhet dhe tekstet të jenë të përshtatshme dhe nxënësit të jenë të përgatitur
mirë për efektin emocional që mund ta përjetojnë. Më pas jepuni nxënësve hapësirë që të
reﬂektojnë dhe diskutojnë lidhur me reagimet e tyre.

3.4.4 Përdorimi i burimeve fiktive dhe imagjinare
Romanet, novelat, poemat dhe ﬁlmat artistikë për Holokaustin nuk mund ta zëvendësojnë kurrë
një studim të plotë të ngjarjeve historike. Por, ato mund të ofrojnë një qasje personale dhe njohuri
speciﬁke për natyrën dhe pasojat e krimit. Punimet me vlerë të lartë estetike ka të ngjarë të
ngjallin empati dhe mirëkuptim, duke u përqendruar në përvojën individuale të viktimave dhe
duke e lehtësuar të kuptuarit e ngjarjeve. Sidoqoftë, punimet e përmendura mund ta arrijnë këtë
vetëm nëse gjuha dhe përbërja e tyre e shmangin sentimentalizimin dhe kiçin.
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Burimet ﬁktive duhet t'i respektojnë ngjarjet, faktet dhe kushtet speciﬁke të Holokaustit, pa
manipulime dhe ndryshime ahistorike. Ky parim vlen edhe për ﬁlmat e bazuar në letërsi
ose kujtime biograﬁke, të cilët shpesh e fshehin të vërtetën pas shprehjes “bazuar në një
histori të vërtetë”.
Megjithatë, burimet ﬁktive dhe imagjinare mund:
● Ta zhvillojnë mendimin kritik dhe vetëdijen historike për narracionin e historisë;
● Ta lehtësojnë mësimin ndërdisiplinor për Holokaustin;
● T'u ndihmojnë nxënësve që ta identiﬁkojnë gjuhën e diskriminimit dhe racizmit.
Për më tepër, ﬁktivja mund t'u sigurojë nxënësve të rinj një version "të menaxhuar" të së
kaluarës, që i vendos në kornizë ngjarjet në mënyrë të përshtatshme për moshën, ndërsa e
ruan saktësinë historike. Librat e ilustruar mund t'u japin nxënësve të këtyre moshave një
stimul vizual të përshtatshëm për moshën që e ndihmon mësimin e tyre.
Sﬁda e parë për edukatorët është të gjejnë dhe të përdorin burime ﬁktive që i plotësojnë
kriteret e mësipërme. Kjo nënkupton që edukatorët duhet të kenë njohuri historike të
shëndosha, që pa hezitim ta dallojnë informacionin e gabuar ose shtrembërimin (ﬁktiven)
nga faktet e sakta ose të vërtetat historike. Burimet ﬁktive janë shtojca e jo zëvendësime për
burimet arkivore faktike. Edukatorët duhet të konsultohen me kolegët që e ligjërojnë lëndën
e historisë për gjetjen e teksteve informative përkatëse, si dhe për hulumtime historike që do
ta shoqërojnë përdorimin e burimeve ﬁktive.
Është përgjegjësi e çdo edukatori që t'i parandalojë dezinformatat në lidhje me Holokaustin.
Kjo, në mënyrë të pashmangshme, nënkupton se disa burime ﬁktive që janë në
dispozicion, përkundër reputacionit dhe atraktivitetit të tyre, janë problematike dhe nuk
duhet të përdoren në mësimdhënien dhe mësimxënien mbi Holokaustin.

Romani dhe ﬁlmi Djaloshi me pizhamet me vija (The Boy in the Striped Pajamas) janë
burime ﬁktive që shpesh përdoren në procesin mësimor në gjuhën angleze. Përderisa
tregimi mund ta stimulojë interesin e nxënësve, detajet dhe narracioni, si i romanit, ashtu
edhe ai i ﬁlmit, nuk janë besnikë ndaj fakteve historike dhe krijojnë përshtypje të rreme
për viktimat, ekzekutuesit dhe vendndodhjet kryesore. Hulumtimi i këtyre problemeve
me burimet dhe provat historike, kjo përmes krahasimit, mund të jetë një bazë për
stimulimin e vlerësimi kritik nga nxënësit e avancuar. Por, nxënësit që kanë më pak ose
aspak njohuri paraprake, ka të ngjarë të absorbojnë dezinformata në lidhje me
Holokaustin, të cilat kurrë nuk do mund të sﬁdohen, e aq më pak të hiqen nga mendja.
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3.4.5 Ndihmoni nxënësit që të punojnë në mënyrë kritike me burimet e internetit
Interneti është një burim i domosdoshëm mediatik, që ndikon në njohuritë, perceptimet dhe mendimet e
një numri të madh të nxënësve. Megjithatë, që të mund të jetë një mjet i vlefshëm për edukim dhe
hulumtim shkencor, edukatorët dhe nxënësit duhet të jenë të kujdesshëm dhe kritik në përdorimin e faqeve
dhe mediave sociale. Strategjia më e mirë është të rekomandoni faqe me autoritet të dëshmuar, në të cilat
janë të veriﬁkuara rekomandimet në fjalë. Përdorni dokumentin e IHRA-s “Directory of Holocaust
Organizations“ (Drejtoria ndërkombëtare e organizatave të Holokaustit) për të gjetur faqe të dobishme që
mund t'i ndihmojnë nevojat e procesit mësimor. Gjithashtu, dokumenti i IHRA-s “Roma Genocide:
Overview of international organizations working on historical and contemporary issues” (Gjenocidi ndaj
romëve: Përmbledhje e organizatave ndërkombëtare që punojnë në çështje historike dhe bashkëkohore)
mund ta mbështesë punën lidhur me gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve.
Theksojeni nevojën për t'i vlerësuar në mënyrë kritike të gjitha burimet e informacionit. Nxënësit duhet ta
kuptojnë rëndësinë e marrjes në konsideratë të kontekstit në të cilin janë prodhuar informacionet dhe atyre
t'u jepen mjete dhe trajnime për ta vlerësuar në mënyrë kritike çdo burim. Inkurajoni nxënësit të bëjnë
pyetje të tilla si ato në diagramin më poshtë:

A ekziston një agjendë?

A pajtohem me
përzgjedhjet e tyre dhe A janë pikat e rëndësishme të
përdorimin e burimeve? lidhura me referencat zyrtare?

A pajtohem me
vlerat dhe besimet e
autorit/faqes?

A jam pjesë e
publikut të synuar?

Sa është transparente përzgjedhja
e burimeve, informacioneve
dhe referencave?

Kush e ka shkruar këtë informacion?

A ka diversitet në
referencat e përdorura?

Cili është qëllimi i faqes në internet
apo i kanalit të mediave sociale?

Cili është publiku i synuar i
informacionit?

Figura 3. Shembuj pyetjesh për kritikën lidhur me burimet e internetit
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Një element tjetër i rëndësishëm i vlerësimit kritik të burimeve të internetit është diskutimi i
origjinës, origjinalitetit dhe qëllimit të materialit vizual, siç janë fotograﬁtë dhe ﬁlmat.
Kompetenca e mirëﬁlltë e mediave duhet të vlerësohet dhe të fuqizohet, por jo të supozohet.
Të rinjtë duhet të informohen se disa faqe dhe kanale të mediave sociale në internet
përpilohen nga mohuesit, antisemitistët dhe racistët e Holokaustit, që kanë për qëllim të qartë
përhapjen e dezinformatave dhe mashtrimeve. Nxënësit duhet të aftësohen t'i konstatojnë dhe
kontrollojnë raportet midis pronarit të një burimi dhe kontribuuesve ose të anketuarve të tij.
Gjithashtu mund të jetë e dobishme të identiﬁkoni kategori të ndryshme të mediave sociale
dhe të diskutoni se si funksionojnë ato, cili është publiku dhe pse njerëzit i përdorin. Mediat
sociale përfshijnë:

Rrjete sociales
(d.m.th.: Facebook, Twitter)

Mjete për shpërndarjen e rrjeteve
(d.m.th.: Instagram, YouTube,
Snapchat)

Rrjete për blogime dhe
publikime
(d.m.th.: Wordpress, Tumblr)

Rrjete sociale anonime
(d.m.th.: Whisper, AskFM)

Figura 4. Disa shembuj të mediave sociale
Sidoqoftë, duhet të kihet parasysh se popullariteti dhe depërtimi i tregut në faqet ose
aplikacionet e veçanta duhet të monitorohet, pasi ato u nënshtrohen ndryshimeve të
shpejta dhe ekstreme. Të qenit i vetëdijshëm (brenda kuﬁjve profesionalë) për mënyrën
se si nxënësit tuaj i përdorin mediat sociale paraqet një pjesë të rëndësishme të edukimit
bashkëkohor.
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3.5 NDËRLIDHJA E HISTORISË ME TË TASHMEN:
HOLOKAUSTI, GJENOCIDI DHE
SHKELJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT
3.5.1 Dimensionet e edukimit për të drejtat e njeriut dhe
raporti i tyre me mësimdhënien dhe mësimxënien
mbi Holokaustin
Deklarata e Kombeve të Bashkuara për edukim dhe trajnim për të drejtat e njeriut (2011) i përcakton tre
dimensione të edukimit për të drejtat e njeriut. Këto dimensione, së bashku me një përshkrim të mënyrës sesi ato
mund të ndërlidhen me mësimdhënien dhe mësimnxënien mbi Holokaustin, janë paraqitur në ﬁg. 5 më poshtë.

Dimensioni 1

Mësimdhënia për të drejtat
e njeriut: të kuptuarit e
normave dhe parimeve të
të drejtave të njeriut.

Ndikimi i Holokaustit në formimin, kodiﬁkimin dhe
avancimin e të drejtave të njeriut, veçanërisht në
Deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të
drejtat e njeriut dhe Konventën e Kombeve të
Bashkuara mbi gjenocidin.

Dimensioni 2

Mësimdhënia përmes të të
drejtave të njeriut: përdorimi
i metodave bazuar në qasjet
e të drejtave të njeriut.

Përdorimi i metodave aktive që e kanë
nxënësin në qendër, të cilat e inkurajojnë dhe
fuqizojnë zbulimin, në mënyrë që të
respektohen, përkrahen dhe avancohen të
drejtat e nxënësve dhe edukatorëve.

Dimensioni 3

Mësimdhënia për të drejtat
e njeriut: inkurajimi i
nxënësve për aplikimin dhe
mbështetjen e parimeve të
të drejtave të njeriut.

Mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi Holokaustin
mund të ofrojë studime rasti të mekanizmave dhe
proceseve që shpijnë në shkelje të të drejtave të
njeriut, të cilat mund të përshkallëzohen në
dhunë të synuar në shkallë të gjerë, siç është
gjenocidi. Perspektivat nga paqja, parandalimi i
gjenocidit ose edukimi demokratik i qytetarisë
gjithashtu mund të përdoren për t'i analizuar
ngjarjet e Holokaustit.

Figura 5. Aplikimi i dimensioneve të edukimit për të drejtat e njeriut në mësimdhënien dhe mësimnxënien mbi Holokaustin
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3.5.2 Pikat e rëndësishme që duhet mbajtur mend kur e kombinoni
mësimdhënien dhe mësimnxënien mbi Holokaustin me edukimin
për të drejtat e njeriut
Përderisa mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi Holokaustin mund të jetë një mjet i fuqishëm
dhe i arritshëm për edukimin e të drejtave të njeriut, edukatorët duhet t'i kenë parasysh pikat
e rëndësishme të dhëna më poshtë:
a) Të gjitha sugjerimet në këto Rekomandime lidhur me precizitetin dhe saktësinë e gjuhës
e të diskursit, si dhe përdorimi i metodave që e kanë nxënësin në qendër, aplikohen në
sesionet që përfshijnë elemente të edukimit për të drejtat e njeriut.
b) Duhet të respektohet speciﬁka e Holokaustit dhe e shkeljeve të tjera të të drejtave të
njeriut dhe krahasimet duhet të bëhen me kujdes. Krahasimi i ngjarjeve kërkon njohuri
të hollësishme të secilit element krahasues. Në të kundërtën ndeshemi me krahasime
ahistorike, që e vështirësojnë të kuptuarit dhe e pengojnë të menduarit kritik dhe
analizën. Edukatorët duhet të jenë të sinqertë dhe të qartë në lidhje me nivelin e tyre të
ekspertizës për Holokaustin dhe për çdo ngjarje shtesë që shqyrtohet.
c) Duhet bërë dallim i qartë midis Holokaustit dhe mësimeve që mund të nxirren prej tij.
E kaluara ka ndodhur në një mënyrë të veçantë për arsye të veçanta, andaj
tejthjeshtëzimi i fakteve historike ose koncepteve më të gjera, për t'i theksuar
"mësimet" e veçanta, nuk u shërben as nxënësve dhe as edukatorëve. Edukatorët
duhet të jenë të kujdesshëm veçanërisht në imponimin e njohurive ose vlerave
bashkëkohore në ngjarjet e së kaluarës. Burimet parësore dhe humanizimi i viktimave
duhet t'i nxjerrë në pah dallimet dhe ngjashmëritë midis ngjarjeve të ndryshme.
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ç) Edukatorët duhet të bëjnë një dallim të qartë midis “ekzekutuesve” të shoqërive të
kaluara dhe atyre të ditëve të sotme. Edhe gjykimet lidhur me "karakterin kombëtar"
duhet të shmangen. Për shembull, janë shumë të rëndësishme për t'i studiuar përgjigjet
e ndryshme të popullit gjerman ndaj politikave naziste, duke përfshirë mbështetjen
entuziaste, bashkëpunimin, pakënaqësinë, apatinë dhe rezistencën aktive. E njëjta gjë
vlen edhe kur studiohet bashkëpunimi. Shmanguni nga përdorimi i analizave të sjelljes
së kaluar për të dhënë shpjegime të thjeshta për sjelljet e ditëve të sotme.
d) Siguroni që krahasimi i gjenocideve ose keqpërdorimit të të drejtave të njeriut të mos
çojë në një hierarki vuajtjesh, qoftë në të kaluarën ose në të tashmen. Vuajtja e atyre që
u vunë në shënjestër nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre ishte e fuqishme dhe e
vërtetë, por ajo nuk duhet të përdoret thjesht për të ngjallur mëshirën në të tashmen.
Ngjashëm me të, edhe vuajtjet që i përjetojnë qeniet njerëzore në kontekste të ndryshme
gjithashtu meritojnë mirënjohje. Motivet, politikat dhe procedurat për krijimin e kushteve
të diskriminimit, shfrytëzimit ekonomik, persekutimit dhe vrasjeve shpesh janë të
larmishme dhe komplekse – si në të kaluarën, ashtu edhe në të tashmen. Edukatorët u
detyrohen viktimave të së kaluarës dhe prandaj duhet të prezantojnë një kuptim të saktë
të vuajtjeve të tyre në kushtet e tyre dhe jo në lidhje me të tjerët.
Mbi të gjitha, është e rëndësishme të mbani mend se mësimdhënia dhe mësimnxënia mbi
Holokaustin është një fushë e veçantë. Megjithëse ekzistojnë mundësi për integrimin e
kujdesshëm dhe të arsyeshëm të perspektivave, kur gjatë mësimit për Holokaustin adaptohet
qasje që i vënë në qendër të drejtat e njeriut, edukatorët duhet të jenë të vëmendshëm që t'i
ikin thjeshtëzimit të kontekstit historik ose zhvendosjes në krahasime ahistorike.
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LISTA E TERMAVE
THEMELORË
Anticiganizmi: racizmi kundër njerëzve që konsiderohen si “ciganë”, edhe pse
kryesisht synohen sintët dhe
. romët.
Antijudaizmi: urrejtja dhe përbuzja ndaj hebrenjve bazuar në paragjykime fetare.
Antisemitizmi: Deﬁnicioni i Punës për Antisemitizmin i IHRA-s, ligjërisht jodetyrues, thotë:
“Antisemitizmi është perceptim i caktuar për hebrenjtë që mund të shprehet si urrejtje
ndaj hebrenjve. Manifestimet retorike dhe fizike të antisemitizmit janë të drejtuara drejt
individëve hebrenj ose johebrenj dhe/ose pronës së tyre, drejt institucioneve të
komunitetit hebraik dhe objekteve të tyre fetare". Ky deﬁnicion përfshin njëmbëdhjetë
shembuj të disa prej mënyrave se si shfaqet antisemitizmi sot. Gjatë periudhës para dhe
gjatë Holokaustit, nazistët dhe të tjerët i shënjestruan hebrenjtë me forma të ndryshme të
antisemitizmit. Efektet e një antisemitizmi të tillë u përshkallëzuan nga paragjykime sociale,
në kuﬁzime ligjore, deri në burgosje masive, getoizim, deportim dhe vrasje.
Vëzhguesit pasivë: shtete dhe individë që ishin të vetëdijshëm për krimet naziste dhe
vendosën të mos ndërhynin, pavarësisht se kishin njëfarë lirie veprimi, duke forcuar kështu
potencialisht përcaktimin e ekzekutuesve për të kryer krimet e tyre.
Bashkëpunëtorët: regjime dhe persona jogjermanë, që bashkëpunuan me nazistët, që i
mbështetën në mënyrë aktive politikat e tyre dhe kryenin veprime nën urdhrat naziste, si
dhe me iniciativën e tyre.
Kampet e përqendrimit: institucione që u krijuan në Gjermaninë naziste për të burgosur
armiq dhe kundërshtarë politikë. Shpesh të vendosura në periferi të qyteteve të mëdha,
kampet ishin një tregues shumë i dukshëm i gatishmërisë së regjimit nazist për të ushtruar
dhunë dhe terror. Të burgosurit në kampe përqendrimi u mbajtën në kushte çnjerëzore dhe iu
nënshtruan torturave, urisë dhe, në disa kampe, edhe eksperimenteve mjekësore. Pas
shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore, autoritetet gjermane e zgjeruan rrjetin e kampeve të
përqendrimit. Në fund të Luftës, rrjeti i kampeve përfshinte kampe pune për qëllim shfrytëzimi
të punës së detyruar të të burgosurve; kampe kalimtare, për të mbledhur një numër të madh
viktimash para dëbimit, si dhe kampe të llojit të para vitit 1939. Kampet e vdekjes u krijuan në
fund të vitit 1941/ në ﬁllim të vitit 1942 me funksion të specializuar për vrasje masive.
Krimet kundër njerëzimit: përkuﬁzimi në nenin 6 të Kartës së Nurenbergut është korrigjuar dhe
përfunduar nga Statuti i Romës i Gjykatës Penale Ndërkombëtare, i miratuar nga Kombet e
Bashkuara në vitin 1998. Sipas nenit 7, vrasja, shfarosja, skllavërimi, dëbimi ose transferimi me
forcë i popullatës, burgosja në kundërshtim me rregullat themelore të së drejtës ndërkombëtare,
tortura, përdhunimi dhe akte të tjera mizore, që kanë për qëllim të shkaktojnë vuajtje të mëdha ose
dëmtim serioz të trupit ose shëndetit mendor ose ﬁzik, konsiderohen si krime kundër njerëzimit kur
kryhen si pjesë e një sulmi të gjerë ose sistematik të drejtuar kundër çdo popullate civile, duke
pasur njohuri për sulmin.
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Kampet e vdekjes/qendrat e vrasjes: kampe që u krijuan për vrasjen sistematike të hebrenjve
dhe romëve. Kampi me furgonë gazi në Kulmhof (Chelmno) dhe kampet Belzec, Sobibor dhe
Treblinka kanë shërbyer ekskluzivisht për këtë qëllim. Aushvic, Majdanek dhe MalyTrostinets
kishin pajisje të ngjashme me ato të kampeve të vdekjes dhe e luanin rolin e kampeve të
përqendrimit, si kampe pune ose kampe kalimtare.
Einsatzgruppen: skuadrat lëvizëse vrasëse të Policisë së Sigurisë dhe Shërbimit të Sigurimit
SS. Pas pushtimit gjerman të Bashkimit Sovjetik në vitin 1941, këto njësi – të mbështetura nga
njësitë e Policisë së Rendit dhe bashkëpunëtorët lokalë – ﬁlluan t'i vrisnin sistematikisht
hebrenjtë, duke i pushkatuar dhe vrarë në furgonë gazi.
Holokausti: persekutimi dhe vrasja sistematike e hebrenjve e sponsorizuar nga shteti nazist
gjerman dhe bashkëpunëtorët e tij ndërmjet viteve 1933 dhe 1945.
Mohimi i Holokaustit: Deﬁnicioni i IHRA-s i Punës për Mohimin dhe Shtrembërimin e Holokaustit,
ligjërisht jodetyrues, thotë: "Mohimi i Holokaustit është diskurs dhe propagandë që mohon realitetin
historik dhe shtrirjen e shfarosjes së hebrenjve nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë
Luftës së Dytë Botërore, të njohur si Holokaust ose Shoah. Mohimi i Holokaustit i referohet
posaçërisht çdo përpjekjeje për të pohuar se Holokausti/Shoah nuk ka ndodhur. Mohimi i
Holokaustit mund të përfshijë mohimin publik ose vënien në dyshim të përdorimit të mekanizmave
kryesorë të shkatërrimit (si dhomat e gazit, pushkatimet masive, urinë dhe torturat) ose gjenocidin
e qëllimtë ndaj popullit hebre."
Shtrembërimi i Holokaustit: Deﬁnicioni i IHRA-s i Punës për Mohimin dhe Shtrembërimin e
Holokaustit, ligjërisht jodetyrues, i referohet një numri shembujsh të përpjekjeve për të hedhur
dyshime mbi gjendjen faktike të Holokaustit. Ato përfshijnë (pa ndonjë kuﬁzim) minimizimin e
plotë të numrit të viktimave të Holokaustit; përpjekjet për t'i fajësuar hebrenjtë për shkaktimin e
gjenocidit të tyre dhe deklarata që Holokausti ka qenë një ngjarje historike pozitive.
Gjenocidi: Neni 2 i Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit (1948)
e përkuﬁzon gjenocidin si "çfarëdo prej veprimeve të mëposhtme, të kryer me synim të
asgjësimit të plotë apo të pjesshëm të një grupi kombëtar, etnik, racor ose fetar, si:
(a) Vrasja e anëtarëve të grupit;
(b) Shkaktimi i lëndimit trupor ose mendor të anëtarëve të grupit;
(c) Imponimi i kushteve të jetës, që kanë për synim asgjësimin e plotë ose të pjesshëm ﬁzik të grupit;
(ç) Imponimi i masave që synojnë parandalimin e lindjeve brenda grupit;
(d) Transferim i dhunshëm i fëmijëve të grupit te një grup tjetër.”
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Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, më 9 dhjetor të vitit 1948, e miratoi Konventën.
Ajo hyri në fuqi më 12 janar të vitit 1951, duke e bërë kështu ligjërisht të zbatueshëm përkuﬁzimin e
gjenocidit. Studiuesit, për arsye të ndryshme, kanë sugjeruar përkuﬁzime të ndryshme.
Geto: mjedis në të cilin hebrenjtë, gjatë Luftës së Dytë Botërore, u detyruan të jetonin të ndarë nga
shoqëria më e gjerë. Shumica e getove ishin në Europën Qendrore dhe Lindore, por disa u krijuan
edhe në territorin e aneksuar drejtpërdrejt prej Rajhut të Tretë midis viteve 1939 dhe 1941.
Të drejtat e njeriut: të drejta të qenësishme për të gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht racës,
gjinisë, kombit, përkatësisë etnike, gjuhës, fesë ose ndonjë statusi tjetër. Deklarata Universale
e të Drejtave të Njeriut, e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më
10 dhjetor 1948, i bëri të drejtat e njeriut një element të rëndësishëm të ligjit ndërkombëtar.
Sidoqoftë, të drejtat e njeriut nuk janë thjesht prodhim i shekullit të njëzet, por janë të
dukshme edhe në kodet ligjore dhe fetare, ku theksohet individualiteti dhe dinjiteti i individit,
që daton që nga lashtësia. Të drejtat e njeriut kanë qenë një element i domosdoshëm i ideve
dhe institucioneve demokratike në Europë të paktën që nga Deklarata e të Drejtave të Njeriut
dhe e Qytetarit, e hartuar në vitin 1789 gjatë Revolucionit Francez.
Hebrenjtë: Judaizmi dhe Reforma Ortodokse e përcakton hebreun si një individ, nëna e të
cilit është hebreje ose një individ që është kthyer në Judaizëm. Judaizmi Liberal, në
përkuﬁzimin e tij, e përfshin edhe një individ që ka një baba hebre. Nazistët i përcaktuan
hebrenjtë si individë me tre ose katër gjyshër hebrenjë, pavarësisht nga besimi fetar ose
përkatësia e individëve ose e paraardhësve të tyre. Duhet të theksohet gjithashtu se ligjet e
racave u zbatuan në periudha të ndryshme, në mënyra të ndryshme dhe në vende të
ndryshme të okupuara dhe të kontrolluara nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre.
Për t'i komplikuar më tej përkuﬁzimet, në Gjermani jetonin individë të cilët sipas Ligjeve
të Nurenbergut përcaktoheshin as si gjermanë, as si hebrenj, d.m.th. individë që kanë
vetëm një ose dy gjyshër të lindur në bashkësinë fetare hebraike. Këta individë "me racë
të përzier" njiheshin si Mischlinge. Ata i gëzonin të drejtat e njëjtat si gjermanët "racorë",
por këto të drejta vazhdimisht kuﬁzoheshin përmes legjislacionit pasues.
Çlirimtarët: individë që morën pjesë në lirimin dhe lehtësimin e vuajtjeve të atyre që
mbaheshin robër ose që ishin të detyruar të fshiheshin nga nazistët dhe bashkëpunëtorët
e tyre. Termi vlen veçanërisht për ata ushtarë, mjekë dhe zyrtarë fetarë që u futën në
kampet e përqendrimit në vitet 1944-45.
Nazistët: gjermanë dhe austriakë që ishin anëtarë të Partisë Kombëtare të Punëtorëve
të Gjermanisë nacional-socialiste ose që e mbështesnin aktivisht regjimin e Hitlerit.
Ekzekutuesit: individë që planiﬁkuan, organizuan, promovuan në mënyrë aktive dhe/ose
zbatuan akte të persekutimit dhe vrasjes.
Racizmi: paragjykimet institucionale dhe/ose individuale, si dhe diskriminimi ose antagonizmi
i drejtuar ndaj dikujt të një race tjetër, bazuar në besimin se raca e tij është superiore.
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Shpëtimtarët: individë që i ndihmuan viktimat e nazistëve në mënyra të ndryshme, me qëllim
të shpëtimit të jetës së tyre. Shpëtimtarët e hebrenjve, që ndihmuan pa motive egoiste, shpesh
quhen "të drejtët (midis kombeve)", një titull i dhënë nga Yad Vashem, Muzeu dhe Memoriali i
Holokaustit në Izrael. Ky titull jepet duke u bazuar në analizën e dëshmive dhe dokumenteve
që vërtetojnë se shpëtimi është bërë për qëllime altruiste e jo për përﬁtime personale.
Rezistenca: aktivitete që synonin t'i pengojnë ose frenojnë politikat dhe programet kriminele
naziste. Meqenëse nazistët kishin për qëllim vrasjen e të gjithë hebrenjve europianë, ndihma dhe
shpëtimi i hebrenjve mund të konsiderohet një formë e rezistencës, të paktën, që nga ﬁllimi i vitit
1942 e tutje. Për ta kuptuar këtë term është fundamentale referenca ndaj kushteve speciﬁke lokale.
Rezistuesit: individë që, përmes mjeteve të ndryshme, i kundërshtuan në mënyrë aktive politikat
dhe programet naziste.
Romët dhe Sintët: romët dhe sintët u vendosën në vendet e Europës moderne shekuj më parë. Termi
"sint" i përcakton anëtarët e një pakice etnike që u vendosën në Gjermani dhe në vendet fqinje të saj në
ﬁllim të shekullit të pesëmbëdhjetë. Termi "rom" i referohet pakicës etnike që ka jetuar në Europën
Lindore dhe atë Juglindore që nga mesjeta. Që në ﬁllim të shekullit të tetëmbëdhjetë, romët migruan në
Europën Perëndimore dhe u vendosën aty. Jashtë vendeve gjermano-folëse, termi "rom" përdoret
gjithashtu si një term kolektiv për pakicën etnike në tërësi. Ashtu si hebrenjtë, sintët dhe romët u shpallën
"racë e huaj" dhe, për këtë arsye, u përjashtuan nga "komuniteti i njerëzve". Nazistët i persekutuan
njerëzit si "ciganë", duke i apostrofuar ata/ato që kishin të paktën një stërgjysh të identiﬁkuar si "cigan".
Ky persekutim u përshkallëzua në gjenocid kundër romëve që jetonin në vendet e sundimit nazist.
Shoah: një fjalë hebraike që do të thotë "katastrofë" ose shkatërrim. Fjala është përdorur në kulturën
izraelite për ta shënuar Holokaustin. Ajo e shmang sugjerimin që viktimat janë "ﬂijuar" ose "martirizuar".
Kjo shprehje, gjithashtu, përdoret në Francë dhe në pjesë të tjera të Europës kontinentale, ku hyri në
përdorim pas ﬁlmit Shoah të vitit 1985 me regji nga Claude Lanzmann-it.
Të mbijetuarit: individë që e kanë mbijetuar Holokaustin që është “persekutimi dhe vrasja sistematike
e hebrenjve e sponsorizuar nga shteti nazist gjerman dhe bashkëpunëtorët e tij ndërmjet viteve 1933
dhe 1945”. Së bashku me ata që mbijetuan në kampet të përqendrimit, në getot dhe operacionet
vrasëse – Einsatzgruppen, kjo kategori përfshin refugjatë hebrenj nga Gjermania dhe Austria në vitet
1930-të dhe ata që kanë shpëtuar në operacionet e tilla si Kindertransport. Ky grup, gjithashtu, përfshin
fëmijë të fshehur ose të dhënë për birësim me qëllim të fshehjes së identitetit të tyre. Brezi i dytë dhe i
tretë u referohet fëmijëve dhe nipave/mbesave të të mbijetuarve.
Drejtësia kalimtare: masa gjyqësore dhe jogjyqësore të zbatuara me qëllim të korrigjimit të
trashëgimisë së represionit, keqpërdorimit të të drejtave të njeriut dhe mizorive masive në
periudhën e tranzicioneve politike, e kryer kjo nga regjimet diktatoriale ose nga konﬂiktet civile
në demokraci, shtet ligjor dhe marrëdhënie paqësore. Përveç hetimit dhe ndjekjes penale të
ekzekutuesve, drejtësia kalimtare përfshin dokumentacionin e krimeve, dëmshpërblimet dhe
dispozitat për të garantuar mospërsëritje.
Viktimat: individë që u vranë nga nazistët ose bashkëpunëtorët e tyre ose që pësuan humbje
të rënda për shkak të veprimeve të persekutimit.
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DEKLARATA E STOKHOLMIT
DHE DEFINICIONET
E PUNËS SË IHRA-s
DEKLARATA E STOKHOLMIT
Deklarata e Forumit Ndërkombëtar të Stokholmit për Holokaustin (ose “Deklarata
e Stokholmit”) është dokument themelues i Aleancës Ndërkombëtare të
Përkujtimit të Holokaustit dhe vazhdon të shërbejë si një afirmim i vazhdueshëm
i angazhimit të secilit vend anëtar i IHRA-s për parimet e përbashkëta.
1. Holokausti (Shoah) i sﬁdoi në mënyrë fundamentale themelet e civilizimit. Karakteri i
pashembullt i Holokaustit gjithmonë do të ketë kuptim universal. Edhe pas gjysmë
shekulli ajo mbetet një ngjarje jo fort e largët dhe të mbijetuarit ende mund të
dëshmojnë për terrorin që e përfshiu popullin hebre. Vuajtjet e tmerrshme të miliona
viktimave të tjera të nazistëve kanë lënë vragë të pashlyeshme edhe në Europë.
2. Përmasat e Holokaustit (i planiﬁkuar dhe i realizuar nga nazistët) duhet të gdhenden
përgjithmonë në kujtesën tonë kolektive. Sakriﬁcat vetëmohuese të atyre që i
kundërshtuan nazistët dhe, nganjëherë, dhanë jetën e tyre për të mbrojtur ose
shpëtuar viktimat e Holokaustit, gjithashtu duhet të shkruhen në zemrat tona.
Thellësitë e këtij terrori dhe madhështia e heroizmit të shpëtimtarëve mund të jenë
pikë kthyese në të kuptuarit tonë për aftësitë njerëzore për të keqen dhe për të mirën.
3. Meqë njerëzimi ende po lëndohet nga gjenocidi, spastrimi etnik, racizmi,
antisemitizmi dhe ksenofobia, bashkësia ndërkombëtare ndan një përgjegjësi
solemne për t'i luftuar këto të këqija. Ne së bashku duhet ta mbështesim të vërtetën
e tmerrshme për Holokaustin kundrejt atyre që e mohojnë atë. Ne duhet ta forcojmë
angazhimin moral të popujve tanë dhe angazhimin politik të qeverive tona, për të
siguruar kështu që gjeneratat e ardhshme të mund t'i kuptojnë shkaqet e Holokaustit
dhe të reﬂektojnë mbi pasojat e tij.
4. Ne zotohemi për përforcimin e përpjekjeve tona për ta promovuar edukimin,
përkujtimin dhe hulumtimin për Holokaustin, si në vendet që kanë bërë tashmë
shumë në këtë drejtim, ashtu edhe në vende që kanë zgjedhur t'i bashkohen kësaj
përpjekjeje.
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5. Ne zotohemi për inkurajimin e studimit të Holokaustit me të gjitha dimensionet e tij. Ne do
të promovojmë edukimin mbi Holokaustin në shkolla dhe në universitete, në komunitetet
tona dhe do ta inkurajojmë atë edhe në institucionet e tjera.
6. Ne zotohemi për përkujtimin e viktimave të Holokaustit dhe për t'i nderuar ata/ato që ishin
kundër tij. Ne do t'i inkurajojmë format e duhura të përkujtimit të Holokaustit, përfshirë një
Ditë të Përkujtimit të Holokaustit në vendet tona.
7. Ne zotohemi për të hedhur dritë mbi hijet ende të errëta të Holokaustit. Ne do t'i
ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshëm për ta lehtësuar hapjen e arkivave, në mënyrë
që studiuesit të kenë qasje në të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me Holokaustin.
8. Është moment i përshtatshëm që konferenca e parë e madhe ndërkombëtare e
mijëvjeçarit të ri ta deklarojë zotimin e saj për ta mbjellë farën e një të ardhmeje më të
mirë në tokën e një të kaluare të hidhur. Ne e ndajmë dhimbjen me vuajtjet e viktimave
dhe frymëzohemi nga lufta e tyre. Zotimi ynë duhet bërë që t'i kujtojmë viktimat që e
kanë humbur jetën, t'i respektojmë të mbijetuarit që janë ende me ne dhe ta riaﬁrmojmë
aspiratën e përbashkët të njerëzimit për mirëkuptim dhe drejtësi.
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DEFINICIONI I ANTISEMITIZMIT
Deﬁnicioni i Punës për Antisemitizëm, ligjërisht jodetyrues, është miratuar nga IHRA në vitin 2016,
ndërkohë që është miratuar ose mbështetur edhe nga një numër vendesh dhe organesh
të tjera qeveritare.
Më 26 maj të vitit 2016 takimi Plenar në Bukuresht vendosi ta miratojë:

Definicionin e Punës për Antisemitizmin, ligjërisht jodetyrues:
“Antisemitizmi është perceptim i caktuar për hebrenjtë, që mund të shprehet si
urrejtje ndaj hebrenjve. Manifestimet retorike dhe ﬁzike të antisemitizmit janë të
drejtuara drejt individëve hebrenj ose johebrenj dhe/ose pronës së tyre, drejt
institucioneve të komunitetit hebraik dhe objekteve të tyre fetare".

Për të udhëhequr punën e IHRA-s, shembujt e mëposhtëm mund të shërbejnë si ilustrime:
Manifestimet mund të përfshijnë shënjestrimin e shtetit të Izraelit, të konceptuar si një
kolektivitet hebre. Sidoqoftë, kritikat ndaj vendeve të tjera, të ngjashme me ato kundër
Izraelit, nuk mund të konsiderohen si antisemite. Antisemitizmi shpesh i akuzon hebrenjtë
se kanë komplotuar për ta dëmtuar njerëzimin dhe në shumicën e rasteve përdoret për t'i
trajtuar hebrenjtë si fajtorë kujdestarë dhe përgjegjës "që gjërat shkojnë keq". Antisemitizmi
shprehet në të folur, në shkrime, përmes formave vizuale dhe veprimeve, ndërsa përdor
stereotipa të këqij dhe tipare negative të karakterit.
Shembuj bashkëkohorë të antisemitizmit nga jeta publike, media, shkolla, vende të
punës dhe sfera fetare, duke marrë parasysh kontekstin e përgjithshëm, mund të jenë
këto (por nuk kuﬁzohen vetën kaq):
● Thirrja, kërkimi i ndihmës ose arsyetimi për vrasjen ose lëndimin e hebrenjve në
emër të ideologjisë radikale ose të një pikëpamjeje fetare ekstremiste.
● Miratimi i deklaratave të rrejshme, çnjerëzore, demonizuese dhe stereotipike për
hebrenjtë si individë ose për fuqinë e hebrenjve si kolektiv, siç janë, në veçanti, por jo
ekskluzivisht, miti për komplotin botëror hebre ose për kontrollin që e kanë hebrenjtë në
media, në ekonomi, qeveri ose në institucione të tjera shoqërore.
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● Akuza ndaj hebrenjve si popull përgjegjës për veprime të vërteta ose të imagjinuara,
të kryera nga një person ose grup hebre ose edhe për veprime të kryera nga johebrenjtë.
● Mohimi i fakteve, përmasave, mekanizmave (p.sh. dhomat e gazit) ose qëllimeve të
gjenocidit ndaj popullit hebre nga duart e Gjermanisë nacional-socialiste dhe mbështetësve
e bashkëpunëtorëve të saj gjatë Luftës së Dytë Botërore (Holokausti).
● Akuza ndaj hebrenjve si popull ose ndaj Izraelit si shtet për shpikjen ose ekzagjerimin
e Holokaustit.
● Akuza ndaj qytetarëve hebrenj për besnikëri ndaj Izraelit ose për përparësitë e supozuara
të hebrenjve në botë më shumë sesa për interesat e kombit të tyre.
● Mohimi i së drejtës së popullit hebre për vetëvendosje, si për shembull, duke pretenduar
se ekzistenca e Shtetit të Izraelit është një akt racist.
● Aplikimi i standardeve të dyﬁshta duke kërkuar prej tij sjellje që nuk pritet ose nuk
kërkohet nga ndonjë komb tjetër demokratik.
● Përdorimi i simboleve dhe imazheve të lidhura me antisemitizmin klasik (p.sh., pretendimet
se hebrenjtë e kanë vrarë Jezusin ose “shpifjet e gjakut”) për ta karakterizuar Izraelin ose izraelitët.
● Krahasimet e politikës bashkëkohore izraelite me atë të nazistëve.
● Fajësimi i të gjithë hebrenjve si përgjegjës për veprimet e shtetit të Izraelit.

Aktet antisemite janë kriminale kur ato përcaktohen si të tilla me ligj (për shembull,
mohimi i Holokaustit ose shpërndarja nëpër disa shtete e materialeve antisemite).
Aktet kriminale janë antisemite kur shënjestrat e sulmeve, qofshin ata njerëz
ose prona, siç janë ndërtesat, shkollat, vendet e adhurimit dhe varrezat, përcaktohen
si të tilla sepse janë ose perceptohen si hebraike ose të lidhura me hebrenjtë.
Diskriminimi antisemit është mohimi që u bëhet hebrenjve për mundësi ose
shërbime të disponueshme për të tjerët dhe në shumë vende është i paligjshëm.
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DEFINICIONI I PUNËS PËR MOHIMIN
DHE SHTREMBËRIMIN E HOLOKAUSTIT
Deﬁnicioni i Punës, ligjërisht jodetyrues, mbi mohimin dhe shtrembërimin e Holokaustit u miratua
në mbledhjen plenare të IHRA-s në Toronto në vitin 2013.
Mohimi i Holokaustit është diskurs dhe propagandë që e mohon realitetin historik dhe shtrirjen e
shfarosjes së hebrenjve nga nazistët dhe bashkëpunëtorët e tyre gjatë Luftës së Dytë Botërore, të
njohur si Holokaust ose Shoah. Mohimi i Holokaustit i referohet posaçërisht çdo përpjekjeje për të
pretenduar se Holokausti/Shoah nuk ka ndodhur.
Mohimi i Holokaustit mund të përfshijë mohimin publik ose vënien në dyshim të përdorimit të
mekanizmave kryesorë të shkatërrimit (si dhomat e gazit, pushkatimet masive, urinë dhe torturat)
ose gjenocidin e qëllimtë të popullit hebre.
Mohimi i Holokaustit, në format e tij të ndryshme, është shprehje e antisemitizmit. Përpjekja për ta
mohuar gjenocidin ndaj hebrenjve është një përpjekje për të shkarkuar nacionalizmin socialist dhe
antisemitizmin nga faji ose përgjegjësia për gjenocidin ndaj popullit hebre. Format e mohimit të
Holokaustit, gjithashtu, përfshijnë fajësimin e hebrenjve për ekzagjerimin ose krijimin e Shoah-s
për përﬁtime politike ose ﬁnanciare sikur Shoah të ishte rezultat i një komploti të orkestruar nga
vetë hebrenjtë. Kjo ka për qëllim që t'i bëjë hebrenjtë fajtorë dhe antisemitizmin ta bëjë edhe një
herë të ligjshëm.
Qëllimet e mohimit të Holokaustit shpesh janë rehabilitim i një antisemitizmi të qartë dhe
promovim i ideologjive politike dhe rrethanave të përshtatshme për lindjen e ngjarjes që mohohet.
Shtrembërimi i Holokaustit, ndër të tjera, përfshin:
1. Përpjekjet e qëllimshme për ta shfajësuar ose minimizuar ndikimin e Holokaustit ose
elementeve kryesore të tij, përfshirë edhe bashkëpunëtorët dhe aleatët e Gjermanisë naziste;
2. Minimizimin e numrit të përgjithshëm të viktimave të Holokaustit, kjo në kundërshtim
me burimet e besueshme;
3. Përpjekjet për t'i fajësuar hebrenjtë për shkaktimin e gjenocidit;
4. Deklarata që e paraqesin Holokaustin si një ngjarje historike pozitive. Këto deklarata
nuk e mohojnë Holokaustin, por janë të lidhura ngushtë me to si një formë radikale e
antisemitizmit dhe mund të sugjerojnë që Holokausti nuk e kreu misionin në
përmbushjen e qëllimit të tij – "zgjidhja përfundimtare e çështjes hebraike";
5. Përpjekjet për ta mjegulluar përgjegjësinë për kampet e përqendrimit dhe vdekjet e
krijuara dhe të operuara nga Gjermania naziste, duke fajësuar kombe ose
grupe të tjera etnike.
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BURIMET SHTESË
Përveç Rekomandimeve të IHRA-s për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie mbi Holokaustin,
ekzistojnë edhe një varg mjetesh dhe burimesh për ta mbështetur këtë punë.
Lista e mëposhtme i identifikon vetëm disa prej tyre…
Për më shumë informacion se si ta hulumtoni Holokaustin në kontekstin e parandalimit të gjenocidit,
edukimit të të drejtave të njeriut ose ekzaminimit të së kaluarës së dhunshme, shqyrtoni rishikimin e
dokumentit UNESCO-s: Education about the Holocaust and preventing genocide: A policy guide
(Edukimi mbi Holokaustin dhe parandalimin e gjenocidit: Një udhëzues politikash). Botuar në vitin
2017, aktualisht në dispozicion në gjuhën angleze, frënge, spanjolle, arabe dhe portugeze.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071
Me qëllim të përforcimit të kontekstit dhe njohurive për Holokaustin, vizitojeni në internet
Enciklopedinë e Holokaustit të Muzeut Përkujtimor të Holokaustit në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, i cili posedon qindra artikuj që përmbajnë fakte kyçe, tema përmbajtjesore, burime
parësore dhe çështje të mendimit kritik. https://encyclopedia.ushmm.org/
Për kontekstet historike lidhur me temat kryesore për adresim, hulumtoni videot edukative të Yad Vashem-it.
https://www.yadvashem.org/education/educational-videos.html
Për më shumë informacion rreth mësimdhënies dhe mësimnxënies lidhur me antisemitizmin, ku
Holokausti është përfshirë si një temë e domosdoshme për mësimdhënie, ju lutemi vizitojeni
dokumentin e ODIHR-it dhe UNESCO-s: Addresing Anti-Semitism through Education: Guidlines for
Policymakers (Adresimi i antisemitizmit përmes edukimit: Udhëzime për Politikëbërësit). Botuar në
maj të vitit 2018, në dispozicion në të paktën shtatë gjuhë. https://www.osce.org/odihr/383089
Për më shumë informacion në lidhje me gjenocidin ndaj romëve dhe sintëve, janë dy burime
në internet që ofrojnë një prezantim të mirë: romasintigenocide.eu dhe romasinti.eu.
Për më shumë ide se si t'i angazhoni nxënësit e shkollave ﬁllore me Holokaustin vizitoni Shënimet
Pedagogjike të Memorial de la Shoah: http://www.memorialdelashoah.org/en/education-training/
pedagogical-notes/primary-school.html
Për më shumë rreth edukimit për të drejtat e njeriut në vendet përkujtimore të Holokaustit,
eksploroni botimin e Agjencisë Europiane për të Drejtat Themelore 2010: Excursion to the past –
teaching for the future: Handbook for teachers (Ekskursion në të kaluarën – mësimdhënie për të
ardhmen: Doracak për arsimtarë) e që mund të merret në format PDF në nëntë gjuhë të ndryshme.
https://fra.europa.eu/en/publication/2010/excursion-past-teaching-future-handbook-teachers
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