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О Међународном савезу за сећање на холокауст - ИХРА
Међународни савез за сећање на холокауст - ИХРА уједињује владе и стручњаке у циљу јачања,
унапређења и промовисања образовања, истраживања и сећања на холокауст и одржавања обвеза
које произлазе из Стокхолмске декларације 2000. године.
ИХРА (раније знана као Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research - ITF) основана је 1998. године. Оснивање је покренуто на иницијативу бившега
шведског премијера Гурана Персона. Данас мрежа Савеза има више од 40 земаља, а у њу су
укључене и међународне партнерске организације које имају мандат за питања везана за холокауст.
Мрежа стручњака ИХРА укључује представнике водећих светских институција које су се
специјализоване за образовање, сећање и истраживање о холокаусту. Од 2019. до 2023. године
стручњаци и политички представници ИХРА предано раде на очувању историјских записа и
сузбијању изобличења истине о холокаусту.

О ОВОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ
Ова публикација се темељи на претходним смерницама за наставнике и доноситеље образовних
политика креирани са стране стручњака ИХРА и не би била могућа без многобројних доприноса
делегата широм ИХРА-е, која представља све делегације. Посебна захвалност следећим
стручњацима: Џенифер Цијардели (Jennifer Ciardelli - САД), Нилс Вајткамп (Niels Weitkamp Холандија), Андреа Сзониј (Andrea Szőnyi - Мађарска), Бенџамин Гајсерт (Benjamin Geissert Норвешка), Волф Кајсер (Wolf Kaiser - Немачка), Паула Каван (Paula Cowan - Велика Британија),
Лена Касиез (Lena Casiez - Француска) и Џесика Сан Рома (Yessica San Roman - Шпанија).

ПРЕДГОВОР
др Катрин Мејер
Извршна секретарица ИХРА

„Догодило се једном. Није се смело догодити,
али догодило се. Не сме се поново догодити,
а могло би. Због тога је образовање о
холокаусту врло важно.”
Управо је овим снажним речима Гуран Персон 2000. године отворио Међународни форум о
холокаусту у Стокхолму. За време тродневног трајања Форума, образовање је истакнуто као
значајан фактор у свим порукама државних врхова, просветних радника, историчара и
преживелих. Пола века након завршетка холокауста, свим учесницима у Стокхолму било је
јасно да је међународна заједница добила одговорност да подржи размишљање следеће
генерације о историји холокауста и његовим последицама. Образовање је било и остало камен
темељац ИХРА-иног рада - да се сећање на холокауст никада не заборави.
Гледајући око 300 делегата који чине ИХРА-ину мрежу, инспирирана сам страшћу и дубином
знања с којом сваки од делегата приступа савезу. Али током своје каријере, научила сам да
страст и знање нису довољни. Одличне иницијативе цивилног друштва нису довољне.
Потребна нам је и политички воља влада, које имају одговорност да омогуће шире образовање
у својим земљама. Наставници и васпитачи рачунају на ову политичку подршку како би
ојачали, подстакнули и наставили обављање свога одличног рада.
Широм наших земаља чланица, разне институције - укључујући и наше међународне
партнерске организације - неуморно раде на образовању студената, оспособљавању и
оснаживању учитеља и наставника. Захваљујући тим институцијама, у нашим државама
чланицама, али и шире створени су различити образовни ресурси врло високог квалитета.
Захваљујући нашим делегатима, драго ми је што могу представити ове ИХРА-ине Препоруке за
подучавање и учење о холокаусту које надопуњују остале ресурсе и заузимају своје међу
осталим ресурсима. Драго ми је што је ова публикација објављена у партнерству с УНЕСКО-ом
и надам се да ће и друге организације подржати наша настојања у ширењу ових информација.
Ове Препоруке означавају велико достигнуће свих наших стручњака и захваљујем се свима и
сваком од њих на њиховим експертизама и промишљеним смерницама.
Стокхолмска декларација наводи: „Ми ћемо промовисати образовање о холокаусту у нашим
школама и факултетима, у нашим заједницама, а охрабрујемо такво учење и у другим
институцијама.“
Ове Препоруке за подучавање и учење о холокаусту приближавају нас корак ближе ка
испуњавању ове обвезе.
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ХОЛОКАУСТ, ГЕНОЦИДИ И КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

РЕЗИМЕ
Холокауст је био системски прогон под покровитељством државе и убиство
Јевреја са стране Нацистичке Немачке и њених сарадника између 1933. и 1945.
Геноцид који се спроводио на целом континенту уништио је не само појединце и
породице већ и заједнице и културе које су се развијале вековима. Холокауст се
догодио у контексту нацистичких прогона и убиства чији циљ су биле и неке друге
групе. Настава и активности требали би да увек помогну ученицима да унапреде
своје знање о овом уништавању без преседана и да сачувају сећање на
прогоњене и убијене појединце и групе. Наставнике и ученике требало би
подстицати и оснаживати да размишљају о моралним, политичким и друштвеним
питањима која је поставио холокауст и о њиховој важности данас.
Користећи стручност делегата из више од 30 земаља чланица, ИХРА-ине
Препоруке за наставу и учење о холокаусту намењене су да буду основа
креаторима политика, практичарима и наставницима, која ће им помоћи у:
1. развоју знања о холокаусту, осигуравајући тачност у индивидуалном
разумевању и знање и подигнута свест о могућим последицама од
антисемитизма;
2. креирању ангажована наставних окружења за учење о холокаусту;
3. промовисању критичког и рефлексивног размишљања о
холокаусту, укључујући способност одбијања негирања и
искривљавања холокауста;
4. доприносу у образовању о људским правима и спречавању геноцида.

ЗАШТО ПОДУЧАВАТИ О ХОЛОКАУСТУ?
Уз то што омогућава ученицима знање о догађају који је фундаментално изазвао
људске вредности, настава и учење о холокаусту пружају ученицима могућност
разумевања неких механизма и процеса који воде према геноциду и избор људи
да убрзају, прихвате или се одупру процесу прогона и убиства, знајући да су ти
избори понекад донесени у екстремним околностима.
Одељак „Зашто подучавати о холокаусту“ артикулише велики број таквих
дубљих схватања. Радници у образовном систему могу употребити та схватања
као оквир за проучавање прошлог догађаја имајући у виду његов утицај на
садашњости. Подучавање и учење о холокаусту даје есенцијалну могућност да
се развије критичко размишљање, друштвена свест и лични раст.
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ШТА ПОДУЧАВАТИ О ХОЛОКАУСТУ?
Циљ Препорука је продубити разумевање холокауста постављањем важних питања
која се тичу историјског контекста холокауста, његовог опсега и размера и зашто и
како се он догодио. Овај одељак састоји се од низу критичних питања која
наставници могу искористити као оквир за своје испитивање о холокаусту.
Предложена су четири кључна питања:
● Какви су били историјски услови и које су кључне фазе у процесу овог геноцида?
● Зашто и како су људи учествовали или постали саучесници у овим злочинима?
● Како су Јевреји реаговали на прогоне и масовна убиства?
● Зашто и како су се неки људи успели одупрети тим злочинима?
Понуђена су и детаљнија питања која ће помоћи ученицима да кроз различите
перспективе истраже како и зашто се холокауст догодио. Питања подстичу
испитивање стања и понашања пре, за време и након Другог светског рата.
Подстичу проучавање односа између холокауста и осталих масовних злочина који
су починили нацисти и њихови сарадници, као што је геноцид над Ромима и
Синтима. Подстичу наставнике на истраживање одговорности и саучесништва, који
су разлози за понашање починилаца, сарадника, посматрача и спасилаца.
Наглашавају велику разноврсност у реакцијама жртава. Питања такође предлажу
разматрање важности историје холокауста у односу на савремена питања попут
политике према избеглицама, последицама кршења њихових људских права не
само у односу на споменуте појединце већ и на целокупна друштва, као и напоре
за спречавање геноцида.

КАКО ПОДУЧАВАТИ О ХОЛОКАУСТУ?
Пре свега, наставници треба да буду сигурни да се о холокаусту може ефикасно и
успешно подучавати уз пажљиву припрему и одговарајуће материјале. Одељак „Како
подучавати о холокаусту“ разматра могућности и изазове наставе и учења о
холокаусту представљањем практичних приступа и метода за примену у формалним
и неформалним образовним окружењима. Наглашена је важност тачности и
прецизности у односу на историјске чињенице, историјске упоредбе и употребу
језика. Одељак потиче употребу приступа који је усредоточен на ученика и на приступ
који подржава критичко размишљање и промишљање. Придаје се пажња важности
пажљивог одабира примарних и секундарних извора прикладних за ученике, са
којима се јасно изражавају индивидуалност и неовисност историјских актера. У овом
се делу такође расправља о важности укључивања нијансираног историјског
контекста и избегавање аисторијска упоређивања приликом истраживања холокауста
у контексту других подручја, као што је спречавање геноцида и људских права.
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УВОД
„Наша заједничка преданост односи се на подстицање
проучавања холокауста у свим његовим димензијама.
Промовисаћемо образовање о холокаусту у нашим
школама и на факултетима, у нашим заједницама и
охрабрити учење и у осталим институцијама.“
Чланак 5, Декларација из Стокхолма, 2000.

ОБЈАШЊЕЊЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Холокауст је био пресудан догађај у светској историји, прешао је географске границе и
утицао на све сегменте друштава које је обухватио. Друштва се и даље боре, деценијама
касније, са сећањем и историјским записима холокауста, који се уплићу у нашу савремену
стварност. Настава и учење о холокаусту кључна је прилика за подстицање критичког
мишљења, друштвене свести и личног раста. Па ипак, ова велика тема може представљати
изазов за наставнике због своје трауматичне природе, широког подручја које обухвата,
захтевне људске динамике укључујући расизам и антисемитизам.
Међународни савез за сећање на холокауст (ИХРА) окупља владе и стручњаке из више од
30 земаља чланица ради јачања, унапређења и промовисања образовања, истраживања и
сећања на холокауст широм света. ИХРА има јединствену улогу и може понудити
свеобухватне препоруке за наставу и учење о холокаусту на темељу стручности својих
међународних делегата. Опсег подучавања и учења о холокаусту проширио се у смислу
професионализације, институционализације и глобализације. Чланови ИХРА доносе нова
историјска открића и повећавају ангажман у образовању, сећању и истраживању о
холокаусту.
И поред тога, ИХРА-ин преглед емпиријског истраживања о Подучавању и учењу о
холокаусту, открио је низ бојазни. Као изазови за наставу и учењу о холокаусту,
идентификоване су значајне празнине у знању и разумевању холокауста, раширени митови
и заблуде, те тенденција избегавања тешких питања о националној историји. Додатно,
нације имају различиту историју и легитимне наративе о холокаусту, као и различите
образовне поставке, педагогије и традиције, а све се то мора узети у обзир.
На основу заједничких искустава и ставова стручњака, као и на повратним информацијама
наставника из земаља чланица ИХРА-е, следеће ажуриране Препоруке пружају креаторима
политика, практичарима и наставницима оквир за наставу и учење о холокаусту. Ове
Препоруке нису намењене да постану циљеви које треба одмах спроводити и постићи у
целости, већ као оквир и начин по којем би људи из праксе, наставници и креатори политика
могли радити заједно.
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ЦИЉЕВИ ПРЕПОРУКА
Ово су ревидиране оригиналне ИХРА-ине смернице за наставу о холокаусту. Овакве
побољшане Препоруке у данашње време доприносе непрекидној конверзацији о
релевантности и значају наставе и учења о холокаусту између академика, креатора
политика, практичара и ширег друштва. Препоруке су намењене да буду основа и као помоћ
за креаторе политика, практичаре и наставнике да би се постигло следеће:
1. развијање знања о холокаусту, обезбеђивање тачност у разумевању и
знању појединца и подизање свест о могућим последицама
антисемитизма;
2. креирање занимљивог наставног окружења за учење о холокаусту;
3. промовисање критичког и рефлексивног размишљања о холокаусту, укључујући
могућност сузбијања негирања и искривљавања холокауста;
4. допринос образовању о људским правима и спречавању геноцида.

ДЕФИНИСАЊЕ ХОЛОКАУСТА
Као што је утврђено у одељку 3.1, осмишљена настава о холокаусту захтева доследно
и тачно коришћење израза. У историји двадесетог века изрази „холокауст“ и „шоа“
односе се на специфични геноцидни догађај под покровитељством државе, системски
прогон и убиства Јевреја од стране Нацистичке Немачке и њених сарадника између
1933. и 1945. Највише прогона и убиства догодило се теком Другог светског рата. Тај се
геноцид догодио у контексту нацистички вођених прогона и убиства који су још били
усмерени на додатне групе, укључујући геноцид над Ромима и Синтима.
Настава и подучавање о холокаусту узимају за свој фокус дискриминацију, прогон,
убиства и геноцид над Јеврејима од стране националсоцијалистичког режима и
његових сарадника, те се разумевање нацистичких злочина над нејеврејским жртвама
сматра кључним за разумевање целог холокауста. Будући да се досег нацистичке
агресије и прогона проширио и преко континенталне Европе до северне Африке,
настава о холокаусту такође може укључивати разумевање поступања са
северноафричким Јеврејима.
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Уопштено, сљедеће препоруке се такође односе и на подучавању и учењу о
геноциду над Ромима и Синтима, и поред тога што оваква студија захтева
специфично знање о историји мањина и основама антиромизма, као и о
нацистичком прогону и политици уништења (политика која је укорењена у расној
идеологији). Важно је схватити да је став пун предрасуда и огорчења према
Синтима и Ромима дубоко укорењен у европској историји и да је геноцид над
Синтима и Ромима запостављен и негиран након рата, да би службено био
признат тек 1982. године. Циљ ИХРА-иног Одбора за геноцид над Ромима је
подизање свести о геноциду над Ромима под режимом националсоцијализма и да
се повећа оданост ИХРА-е да информише, образује, истражује и упамти геноцид
Ромима (погледајте додатне ресурсе).

НАСТАВА
Уопштено, настава и учење о холокаусту требали би:
● унапредити знање о овој деструкцији без преседана;
● сачувати сећање на оне појединце и специфичне групе које су биле
прогањане и убијане;
● наставнике и ученике подстакнути на размишљање о моралним,
политичким и духовним питањима која је поставио догађај
холокауста, као и која је његова важности за данашњицу.

ПРЕГЛЕД
Препоруке су подељене према сљедећим одељцима:
1. Објашњење и образложење: Зашто подучавати о холокаусту?
2. Садржај: Шта подучавати о холокаусту?
3. Педагогија: Како подучавати о холокаусту?
4. Додатни ресурси: Додатне информације од осталих организација
које доносе материјале за подучавање и учење о холокаусту и
списак кључних појмова.

КО МОЖЕ ИМАТИ КОРИСТ
ОД ОВИХ ПРЕПОРУКА?
Препоруке су намењене да буду подршка креаторима образовних политика,
школском руководству, наставницима и другим образовним радницима у
формалним и неформалним образовним окружењима. Професионалци имају
различите улоге у свом образовном окружењу, али сви могу имати користи од
критичког размишљања „зашто, шта и како“ подучавати о холокаусту.
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Наставницима се саветује да прочитају одељке 1 и 2 пре него што испланирају садржај
своје наставне јединице и да прочитају одељак 3 како би донели одлуку о свом
приступу/приступима подучавању. Наставницима би могло бити корисно коришћење одељка
3 као алат за подршку рефлексије и вредновања наставе након што су одржали наставну
јединицу. Ако се за то одлуче, Препоруке ће им бити корисне, како искусним подучивачима
холокауста тако и наставницима који су нови у настави и подучавању о холокаусту. Доња
слика представља модел поступака.

Како користити ове препоруке?
Планирање

Настава

Одељак 1: Зашто учити
о холокаусту?

Вредновање/Рефлексија

На основи чега ученици
могу артикулисати релевантност
ове студије?

Одељак 2: Шта учити
о холокаусту?

На који се начин ученицима повећало
знање и разумевање?

Одељак 3: Како подучавати
о холокаусту?

Како би моја настава могла
бити боља убудуће?

Примена вредновања и рефлексије на будуће контексте

Слика 1. Како користити ове препоруке
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1
ЗАШТО ПОДУЧАВАТИ О

ХОЛОКАУСТУ?

Јако је битно осмишљено и релевантно испитивање
ученика о холокаусту у њиховим националним
контекстима. Намена овог одломка је да помогне
креаторима политика, директорима, наставницима и
осталим радницима у образовању да формулишу
принципе за наставу и учење о холокаусту. Велики број
различитих циљева омогућава разне приступе
испитивању о холокаусту. Ово је посебно важно за
ИХРА-ине државе чланице које су се обавезале да
подучавају и уче о холокаусту у својим земљама.
Настава и учење о холокаусту пружају есенцијалну могућност да се инспиришу
критичко мишљење, свесност друштва и лични раст. Холокауст је био пресудан догађај
у светској историји, прешао је географске границе и утицао на све сегменте друштава,
догодио се у контексту Другог светског рата. Друштва се и даље боре, деценијама
касније, са сећањем и историјским записима холокауста усред савремених изазова,
што укључује и борбу против непопустљивог антисемитизма и ксенофобије, одвијање
геноцида у свету, актуелне избегличке кризе и претњи многим демократским нормама и
вредностима. Образовање је такође важно због успона влада ауторитарног утицаја, као
и популистичких или екстремних покрета унутар (либералних) демократија.

Наставници у формалним окружењима (као што су школе) и неформалним окружењима
(попут музеја и сличних субјеката) могу ангажовати ученике приступима који су
одговорни и утемељени на историјским чињеницама потврђене и од осталих
дисциплина. Иако је холокауст јединствен у времену и простору, то је ипак био људски
догађај који поставља изазовна питања о: индивидуалној и колективној одговорности,
смислу активног грађанства, као и о структурама и друштвеним нормама које могу
постати опасне за одређене групе и за друштво у целини.
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КЉУЧНИ АРГУМЕНТИ УЧЕЊА
О ХОЛОКАУСТУ
● Холокауст је био догађај без преседана, покушај убиства свих европских
Јевреја, а тиме и гашења њихове културе; он је из темеља оспорио људске
вредности.
● Проучавање холокауста наглашава да је геноцид процес који може бити
пре оспораван или можда заустављен, него спонтан или неизбежан
догађај. Холокауст је показао како нација може користити своје
бирократске структуре, процесе и техничку стручност док ангажује разне
сегмената друштва да спроводи политике током времена од искључивања и
дискриминације до геноцида.
● Испитивање историје холокауста може приказати које су улоге имали
историјски, социјални, верски, политички и економски фактори у
ерозији и распаду демократских вредности и људских права. Ова
студија може подстакнути ученике да схвате који механизми и процеси воде
до геноцида, шта заузврат води ка размишљању о важности владавине
закона и демократских институција. Студија може омогућити ученицима да
идентификују околности које могу угрозити или уништити демократске
структуре и да размисле о властитој улози и одговорности у заштити тих
начела како би се спречило кршење људских права које би могло
експлодирати у масовна зверства.
● Настава и учење о холокаусту је прилика да се отворе и анализирају
одлуке и радње које су подузете (или нису подузете) од низа људи у
кризним временима. То би требао бити подсетник како одлуке имају
последице, без обзира на сложеност ситуација у којима се доносе. Холокауст
је укључивао низ појединаца, институција, организација и владиних агенција
на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу. Анализа и
разумевање подузетих или неподузетих радњи на различитим нивоима током
холокауста поставља сложена питања која се односе на реакције појединца
или група на догађаје холокауста. Било да је фокус усмерен на политичке
калкулације народа или на свакодневне бриге појединаца (укључујући нпр.
страх, притисак вршњака, похлепу или равнодушност), јасно је да је динамика
која је изгледала познато и уобичајено довела до изванредних исхода.
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● Настава и учење о холокаусту могу оспособити ученике да с више критике тумаче и
процењују културне манифестације и излагања о овом догађају, те на тај начин
минимизирају ризик од манипулације. У многим је земљама холокауст постао тема или
мотив који се уобичајено очитује у популарној култури и у политичком дискурсу, често
путем медија. Настава и учење о холокаусту могу помоћи ученицима да препознају
изобличење и нетачност у случају када се холокауст користи као реторичко средство у
служби друштвених, политичких и моралних агенди.
● Проучавање антисемитизма у контексту нацистичке идеологије осветљава
манифестацију и ширење предрасуда, стереотипизацију, ксенофобију и
расизам. Антисемитизам и даље постоји након холокауста, а докази показују да је
у порасту. Настава и учење о холокаусту ствара форум да се испита историја и
еволуција антисемитизма - битног чинилаца који је омогућио холокауст.
Испитивање различитих алата који се користе за промовисање антисемитизма и
мржње, укључујући опасан говор, пропаганду, манипулацију медијима и насиље
усмерено на групе може помоћи ученицима да схвате механизме који се користе
за поделу заједница.
● Настава и учење о холокаусту такође могу помоћи ученицима код комеморације
жртвама холокауста, што је у многим земљама постало део културне праксе.
У склопу школског курикулума ученици су често позвани да суделују на
међународним и локалним данима сећања и комеморацијским догађањима.
Комеморација не може заменити учење, али проучавање холокауста је неопходно
како би се ученицима помогло у стицању потребног знања и разумевања за значајне
комеморације у данашње време и за наставак ове културне праксе убудуће. Слично
томе, комеморација може помоћи саучесницима да се упусте у емоционални напор
који је саставни део проучавања осетљиве или трауматичне историје, стварајући
простор за филозофско, религиозно или политичко размишљање о коме академски
курикулум може се суочити са проблемима прилагођавања.
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2
ШТА ПОДУЧАВАТИ О

ХОЛОКАУСТУ?

Настава и учење о холокаусту варираће у
зависности од националног и локалног
контекста. Тај ће контекст донети одлуке у
односи на које се нека питања дубље
истражују, а која се испитују краће.
Ипак, време потребно за наставу о холокаусту мора бити довољно да би
ученици могли одговорити на следећа питања на осмишљен, а не на
површни начин:
● Који су били историјски услови и кључне фазе у процесу овог геноцида?
● Зашто и како су људи суделовали или постали саучесници у овим злочинима?
● Како су Јевреји одговорили на прогоне и масовна убиства?
● Зашто и како су се неки људи одупирали овим злочинима?
Проблеми и питања која се постављају у овом одељку нису са
намером да буду исцрпна, већ више сет основних циљева учења и
садржаја. Имајте на памети да ће се недоумице везане за холокауст с
временом мењати; питања која се данас не чине релевантна могу
постати врло важна у будућности. Имајући у виду ове важне напомене,
наставници се подстичу да омогуће ученицима истраживање
проблема и питања која следе.
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Шта учити: основни историјски садржај
Држава је била покровитељ холокауста, био је то системски прогон и убиство Јевреја које је
спроводила Нацистичка Немачка и њени сарадници између 1933. и 1945. Геноцид се одвијао
на целом континенту, уништио је не само појединце и породице већ и заједнице и културе које
су се развијале вековима.
Које су биле кључне фазе, прекретнице и одлуке у процесу геноцида?
Како и зашто су људи починили/учествовали/постали саучесници у тим злочинима?
Како су Јевреји реаговали на прогоне и масовна убиства?

Претходници

Успон нациста

Други светски рат

– eвропски
антисемитизам

– Јевреји у нацистичкој
идеологији и пропаганди

– утицај рата на прогон
Јевреја

– развој
антисемитизма
и расизма

– одговор немачког
друштва на нацисте,
пре и након одузимања
власти

– отпор и спашавање

– одговор света на
нацистичку владавину
и политику

– време доношења
одлуке о истребљењу
европских Јевреја

– утицај Првог
светског рата

– утицај који је имао крај
Другог светског рата
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– ситуација
преживелих након
ослобођења
– транзицијска

– убилачке операције
Einsatzgruppen

– улога концентрационих
логора у „коначном решењу“

Слика 2. Шта учити: темељни историјски садржај

Након рата:
непосредно
иза рата

правда

2.1 ОБИМ И ОПСЕГ ХОЛОКАУСТА
Ученици треба да знају и разумеју да је холокауст био геноцид који се
одвијао на целом континенту, догађај који не само да је уништио појединце
и породице већ и читаве заједнице и културе које су се у Европи вековима развијале.

2.2 ЗАШТО И КАКО СЕ ДОГОДИО
Ученицима треба пружити прилику да истраже зашто и како се
холокауст догодио, укључујући:
● Које су биле кључне фазе, прекретнице и одлуке у процесу геноцида?
● Како су и зашто људи учествовали/починили/постали саучесници у овим злочинима?
● Како су Јевреји реаговали на прогоне и масовна убиства?

2.3 КОНТЕКСТ И РАЗВОЈИ
Да бисмо разумели како је холокауст био могућ, потребно га је размотрити из
више перспектива и у контексту различитих процеса, а сљедећа питања могу
послужити као полазиште. У целости је кључно укључивање веза и испитивање
националног и локалног контекста.

2.3.1 Претходници холокаусту
● Шта је био европски антисемитизам и како је био повезан с хришћанским учењима?
● Како су се у 19. веку развили антисемитизам и расно размишљање и у каквој су
вези с националистичким идеологијама?
● Какав су утицај, у међуратном раздобљу, имали Први светски рат и политички
развој у Европи на јеврејско/нејеврејске односе?
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2.3.2 Успон нациста, њихов поглед света, њихова расна идеологија
и политичка пракса
● Како су и зашто нацисти циљали на Јевреје и остале у својој пропаганди и политици?
● Како је успостављање националсоцијалистичке диктатуре, посебно укидање
основних права и изопачавање владавине закона, утрла пут холокаусту и како је
немачко друштво реаговало на тај процес?
● Како су у предратном раздобљу нацисти нарочито циљали на права и имовину Јевреја?
● Како је свет реаговао на нацистичку власт и политику?

2.3.3 Ток и развој холокауста у контексту Другог светског рата
● Како су нацисти радикализовали прогон Јевреја након што је Нацистичка
Немачка започела Други светски рат и како је на то утицао ток рата?
● Како су и зашто нацисти организовали експропријацију Јевреја и како је то
утицало на њихове шансе за преживљавање?
● Какве врсте гета су постојале и како су гета била кориштена приликом одвајања,
концентрисања и прогона заједнице?
● Како су мобилне трупе за убијање (Einsatzgruppen) могле убити стотине хиљада
Јевреја у року од пола године након немачке инвазије на Совјетски Савез?
● У којој су фази нацисти донели одлуку о покушају убијања свих европских Јевреја?
● Како је масовно убиство особа с инвалидитетом отворило пут системском
убијању Јевреја?
● Како су нацисти користили логоре смрти и друге логоре да би реализовали своју
намеру „коначног решења европског јеврејског питања“?
● Какав је утицај на прогон имала сарадња или отпор код савезничких земаља
с Немачком/окупираним земљама?
● Какву је улогу имао пораз нацистичке Немачке и њених савезника
у заустављању холокауста?
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2.3.4 Након рата: непосредно после рата
● С којим су се изазовима суочили преживели холокауста након ослобођења?
Како се ситуација преживелих Јевреја након ослобођења разликовала од ситуације
нејеврејских жртава прогона и ратовања?
● Који елементи транзицијске правде су обезбеђени након завршетка нацистичког режима
и рата у Европи? На који су начин били успешни? Шта није постигнуто?

2.4 КОНЦЕПТУАЛНО РАЗУМЕВАЊЕ
Требало би да ученици буду способни да разликују различите масовне злочине које су починили
нацисти и њихови сарадници, сваки злочин с властитим узроцима и исходима.
Питања која треба узети у обзир могу укључивати:
● Које су групе постале жртве нацистичког прогона и масовних убиства, због којих мотива
и с каквим исходима?
● У каквом је односу геноцид над Јеврејима у односу на друге злочине које су починили нацисти
и њихови сарадници, укључујући геноцид над Ромима и Синтима?

2.4.1 Одговорност
Ако ученици почињу схватати како је холокауст био могућ и почињу разматрати која се
то питања и данас могу поставити друштвима, тада треба да схвате да није довољно
ограничити одговорност за ове злочине на Хитлера и нацисте.
Питања која треба узети у обзир:
● Ко је био одговоран и саучесник, какви су им били мотиви? Које су разлике између
одговорности и саучесништва?
● Мушкарци су претежно били укључени у акције убиства, али какве су споредне
улоге имале жене, какву су оне одговорност сносиле за те злочине?
● Какву је улогу имало локално нејеврејско и јеврејско становништво (укључујући
спашавање и сарадњу)?
● Какве је ставове заузела већина становништва у окупираним земљама према
прогону и убиствима Јевреја?
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● Који појединци и групе су највише ризиковали како би помогли и спасили Јевреје?
Што их је мотивисало? Што је спречило или обесхрабрило друге да подузму
сличне акције?
● Шта се знало о прогону и убиства Јевреја и када?
● Како је свет реаговао на информације о прогону и убиства Јевреја?
● Што се знало о геноциду над Ромима и зашто то није привукло пажњу ван
региона којим су доминирали нацисти?
● Што су учинили савезници, неутралне земље, цркве и остали да би спасили
жртве нацистичких злочина, јесу ли могли учинити више?

2.4.2 Агенције жртава
Важно је да се холокауст не разматра само из перспективе починилаца, извора, дела или
приповедања. Јевреји и остале циљне жртве морају бити приказани на историјској сцени
као појединци и заједнице са својим контекстима и историјама пре него као пасивни
објекти за масовно убијање. Зато, наставници треба да упознају ученике да су жртве
имале агенције и да су на злочине који су се одвијали одговарали најбоље што су могли у
светлу њиховог претходно разумевање света и њиховог места у њему, као и тадашње
доступне информације. То може укључивати испитивање о:
Живот пре рата
● Како су Јевреји живели у својим матичним земљама и како су на њихов живот утицали
прогони који су покренули нацисти, њихови савезници и сарадници?

Одговори и отпор
● Како су нацисти изолирали Јевреје од остатка друштва? Како су Јевреји одговорили
на ову изолацију?
● Које су карактеристике јеврејског вођства, образовања, заједнице, верске праксе
и културе током холокауста?
● У којој су мери и на који начин Јевреји могли пружити отпор? До ког нивоа су то стварно
и учинили? Што их је ограничавало, а што оснаживало у одлукама и акцијама отпора?
● Је ли нацистички прогон различито утицао на мушкарце, жене и децу?
Како су они реаговали?
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2.4.3 Релевантност холокауста за савремена питања
Ученицима треба дати прилику да разговарају о важности историјског
искуства холокауста у односу на данашње време.
Питања која се могу поставити:
● Како проучавање прогона жртава нацистичке идеологије може унапредити
разумевање утицаја које кршење људских права има на друштва данас? Што нам
то посебно може рећи о везама између стереотипа, предрасуда, жртвовања,
дискриминације, прогона и геноцида?
● Како знање о јеврејским избеглицама пре, за време и након холокауста може
бити релевантно за разумевање савремених избегличких криза?
● Што нам учење о холокаусту може рећи о процесу геноцида, знаковима
упозорења који претходе геноциду и о могућностима интервенције које би
могле ојачати савремене напоре за спречавање геноцида?
● Постоје ли контексти у којима употреба слика и дискурса холокауста није корисна или је
заправо проблематична? Постоје ли прикази холокауста који су посебно проблематични?
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3
КАКО
ПОДУЧАВАТИ

О ХОЛОКАСТУ?

Не постоји само један „исправан“ начин подучавања,
нити постоји идеална методологија која одговара свим
наставницима и њиховим ученицима за било који
предмет. Овде предложене препоруке темеље се на
практичним искуствима и њихова намена је да користе
учитељима и наставницима и осталим подучивачима у
осмишљавању властитих шема рада, узимајући у обзир
потребе појединца за учењем.
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3.1 ПРЕГЛЕД ПРИНЦИПА
3.1.1 Холокауст се може успешно предавати; не бојте се
приступити овој теми
Неки учитељи и наставници устручавају се да истражују историју холокауста због перцепције
потешкоћа и осетљивости приликом предавања ове тематике. Неки се питају како пренети
размере трагедије, енормно велики број укључених те дубину у коју човечанство може
потонути. Неки се питају како ангажовати своје ученике да их притом не трауматизирају, а
неки се брину о свим могућим реакцијама на ову тему. Учитељи и наставници, на посебан
начин желе се припремити за низу понашања и реакција које могу бити подстакнуте
интензитетом садржаја.
Са историјом холокауста могу се упознати ученици различитих узраста уз методе и садржаје
који ће одговарати њиховом узрасту. Стављање фокуса на појединачне приче о жртвама, бег
и спасавање може бити прикладно за млађу публику. Од старијих се ученика може затражити
да се баве сложенијим и захтевнијим материјалом уз већу употребу одговарајућих примарних
извора. Одабир извора и уџбеника требао би бити у складу с овим препорукама, потребна је
и осетљивост за емоционалне потребе и посебне околности ученика.
Све у свему, не бојте се да приступите овом предмету. Иако се може чинити застрашујуће,
искуство је показало да се холокауст ученицима може предавати успешно и с позитивним
резултатима. Истражите и користите широк спектар материјала који описују методе, најбоље
праксе и посебне стратегије учења које се могу користити као помоћ у планирању, изради и
предавању теме.

3.1.2 Будите прецизни у коришћењу језика и дефинирајте појам холокауст
● Прецизност језика код описивање појмова и активности може помоћи ученицима да
избегну генерализације које замагљују разлике и разумевање. На пример, појам
„логор“ се користи за описивање широког распона места и локација. Иако су људи
умрли и били убијени у многим логорима које су створили нацисти и њихови
сарадници, нису сви логори изграђени с наменом да постану центри за убијање или
логори смрти. Различити логори функционирали су на различите начине у различито
време, а укључивали су концентрационе логоре, логоре за робовски рад и транзитне
логоре. Описивањем специфичности стварамо прецизне дефиниције које нам
помажу да избегнемо неспоразуме.

24

● Коришћење јасне дефиниције појма „холокауст“ (или „шоа“) може умањити недоумице од самог
почетка. ИХРА користи израз „холокауст“ за описивање догађаја који се догодио под
покровитељством државе, системски прогон и убиства Јевреја које је спроводила Нацистичка
Немачка и њени сарадници између 1933. и 1945. Највећи број прогона и убистава догодио се у
контексту Другог светског рата. Неке организације - чак и неке меродавне институције примењују израз „холокауст“ у врло широком смислу речи како би обухватиле све жртве
нацистичког прогона. Ипак, већина историчара тог раздобља користи прецизнију дефиницију
која признаје да су Јевреји били ти на које је био усмерен системски прогон и убиства на начин
који њихову судбину разликује од осталих, с могућим изузетком Синта и Рома (групе жртава које
су такође, од деце до старијих особа, биле предодређене за уништење). Будите свесни
различитих начина на које различити изворни материјали могу разумети и користити термин.
Осигурајте се да је употреба израза доследна и тачна.
● За многе је људе израз „холокауст“ проблематичан, поделите то с ученицима. Спајање две
грчке речи „холокауст“ сугерира приношење жртве паљењем. Израз може погрешно
имплицирати да су масовна убиства Јевреја била више облик мучеништва него последица
геноцида. Због тога многи рађе користе хебрејску реч „шоа“, која значи „катастрофа“.
● Омогућите ученицима прилику да критички расправљају о терминологији. Изричито
наведите, на пример, да су појмови попут „коначно решење“ или „јеврејски проблем“
били еуфемизми које су починиоци створили и користили у историјском тренутку како би
артикулисали свој поглед света, за разлику од постојећег, путем неутралног језика за
непристрано описивање прошлих догађаја. Слично томе, израз као што је „гето“ требало
би деконструисати како би се открила различита значења која су користили нацисти пре
и после нацистичке примене.
● Учитељи и наставници се охрабрују на разматрање начина на којима друштво и култура
говоре о холокаусту, јер те друштвене идеје могу утицати на разумевање ученика.
Популарна култура и дискурс могу овековечити митове и заблуде о историји.
Доследност, тачност и прецизност језика могу помоћи у оповргавању предрасуда.
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3.1.3 Омогућите широку обраду ове теме и контекстуализирајте
историју
Холокауст је био серија повезаних догађаја који су се јављали током времена у
контексту рата ван националних граница. Према томе, догађаји и даље
настављају бити део многих различитих европских и глобалних историја и
историјских процеса. Ученици би требали бити у стању препознати да се
холокауст спроводио на различите начине од земље до земље. Уз то су различити
краткорочни, средњорочни и дугорочни фактори у европској и глобалној историји,
омогућили геноцид. Дајте прилику ученицима да открију те факторе узимајући у
обзир шире околности унутар којих се догодио холокауст.
Истраживачи су опсежно истражили ове димензије. Покушајте искористити
ауторитативне и скорашње академске студије које обухваћају различите аспекте
геноцида и његов развој приликом осмишљавања шеме рада и планирања
појединих наставних јединица.
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3.2 АКТИВНОСТИ УЧЕЊА И СВЕОБУХВАТНИ ПРИСТУП
3.2.1 Створите позитивно окружење за учење уз активну педагогију
и приступ усредоточен на ученика
Покушајте створити отворено и сигурно окружење за учење у којем се ученицима пружа простор и
време за размишљање, где се може подстакнути постављање питања, расправа о њиховим
мислима и страховима, као и да деле идеје, мишљења и забринутости.
Холокауст доводи у питање многе претпоставке које млади људи могу имати о природи друштва,
напретку, цивилизацији и људском понашању. Ученици могу имати одбрамбене реакције,
негативна осећања или неспремност да иду дубље у историју нацистичког раздобља или
холокауста. Осим тога, алтернативни погледи и ставови могу бити део њихових реакција.
Позитивно и поуздано окружење за учење је јако важно да би се о таквим питањима могло
отворено расправљати и доносити решења.
Ученици претежно граде разумевање света путем властитог откривања и комуникације с другима,
а не само једноставним преношењем знања од наставника до ученика. Усвојите приступ који је
усредоточен на ученика, у коме је улога учитеља и наставника олакшати откривање, а не
искључиво преношење знања. Подстакните ученике на активну улогу у властитом учењу.

3.2.2 Будите осетљиви на порекло, емоције и недоумице ученика
Учионице су ретко хомогене, било да се ради о верској, културној, социјалној или етничкој
припадности. Сваки поједини ученик има своје властито порекло, предрасуде, личне емоције и
бриге. Додатно, јавна расправа и актуелна политичка питања утицаће на начин приступа теми са
стране ученика. Разнолика природа сваке учионице и текуће јавне расправе нуде прегршт
могућности да холокауст постане важна тема за ученике и да се они укључе у њу.
Имајте саосећање за осећаје и мишљења ученика, посебно у вези питања која се односе и на њих.
Створите могућности за отворену расправу о тим питањима. Будите спремни да истражити друге
историје геноцида, расизма, поробљавања, прогона или колонијализма у модерном свету.
Пазите да јасно разликујете различите случајеве, укључујући узроке и природу сваког. Расправите о
разлици између „упоређивања“ и „изједначавања“.
Неки ученици могу сматрати да историјска или савремена патња и прогон групе с којом се
поистовећују није размотрена, те могу пружити отпор учењу о прогону и убиству других. Будите
сигурни да ученици имају могућност упознавања и с другим таквим проблемима у различитим
контекстима учења и будите сигурни да таква разматрања неће постати вежба за вагање
релативне патње (види 3.5.2).
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3.2.3 Кад користите писане и визуалне материјале, размислите о
њиховој сврси и разлозима – посебно оних с графичким приказима
Слике и текст треба одабирати пажљиво и према васпитно-образовној намени.
Поштовање жртава холокауста и ученика у образовним установама захтева
обазрив приступ и пажљиво промишљање, као и од чега се састоји одговарајући
материјал. Коришћење графичких слика с намером шокирања и ужасавања значи
понижавање жртава и може појачати стереотипе о Јеврејима као жртвама. Слике
такође могу бити безосећајне у односу на сензибилитет ученика према људској
трауми или скромности. О холокаусту се може учинковито поучавати без
коришћења графичких фотографија или филмских снимака.
Обратите пажњу на извор одабраних материјала, као и употребу терминологије
(види 3.1.2). Починиоци су створили многобројне фотографије, филмове и
документе који могу бити корисни образовни ресурси, под условом да је контекст
јасан. Учитељи и наставници би треба да се стално упитују за изворе којима се
служе и питати се који се образовни исходи постижу употребом одређених
материјала.

3.2.4 Индивидуализирајте историју претварајући статистику
у личне приче
Омогућите ученицима да људе које су прогањали нацисти виде као појединце.
Учитељи и наставници могу наћи методе којима ће бројеве жртава холокауста
учинити стварним за своје ученике. Многим људима ће бити тешко да се повежу са
трагедијом холокауста ако им је она представљена само као статистички број.
Понављане референце „шест милиона“ је ризик претварања заједница и појединаца
у безличну масу, а покушаји замишљања огромног броја могу још више
деперсонализирати и дехуманизирати.
Уместо тога, где год је то могуће, за приказивање људског искуства користите студије
случаја, сведочења преживелих и писма и дневнике из тог раздобља. Ученици би
требали бити у могућности дати примере за сваки „статистички број“ који је био
стварна особа, која је имала живот пре холокауста, која постоји у контексту породице,
пријатеља и заједнице. У сваком тренутку нагласите достојанство и хуманост жртава.

3.2.5 Радије створите прилику за истраживање сложене
природе улога које су људи одиграли него да јачате
стереотипе
Ако се усредоточите на приче појединаца, на њихове моралне дилеме и донесене
одлуке, историју холокауста можете учинити непосредном и занимљивијом за
ученике, те релевантнијом за њихов данашњи живот.
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Омогућите историјске ресурсе који дозвољавају ученицима рашчлањавање сложених
фактора који утичу на људско деловање. Поразговарајте како су стварни људи доносили
одлуке које су допринеле догађајима који су се догодили, како је на рад људи утицао
широк распон фактора као што су друштвене структуре, економије, идеологије и лична
уверења и мотивација.
Појмови као што су „починилац“, „проматрач“, „жртва“ и „спасилац“ с временом су се развили
у студијама о холокаусту како би класификовали и анализирали одређене врсте историјских
актера. Покушајте објаснити ученицима да су те категорије наметнуте у прошлости, да не
произлазе директно из ње. Људско понашање је обично преплетено и течно: особа која је
описана као „проматрач“ у једном контексту можда је „починилац“ у другом, а у трећој
ситуацији можда чак и „жртва“. Водите рачуна о томе да одбегнете јачање стереотипа који
сугеришу да су сви спасиоци били хероји, добри и љубазни, сви проматрачи апатични, а сви
починиоци садисти. Изнад свега, нагласите да „жртве“ нису биле немоћне, већ да су
реаговале на тешке и стресне ситуације како су могле, овисно од доби, пореклу и контексту.
Посебно треба пазити на то да се избегну једноставне генерализације о „националном
карактеру“, а ако до њих дође, треба да се доведу у питање.

3.2.6 Не покушавајте објаснити починиоце као „нечовечна чудовишта“
Мотивацију починилаца потребно је темељито проучити. Ученици могу користити
примарне изворе, студије случаја и појединачне биографије како би одмерили релативну
важност фактора. Друштвене структуре, економија, идеологија, предрасуде, пропаганда,
ксенофобија, дехуманизација, притисак вршњака, криминална психопатологија и
мотивацијски фактори попут страха, моћи или похлепе имали су сваки своју улогу у
одлукама које су доносили појединци у учешћу или саучесништву у холокаусту. Намера
није нормализирати, већ схватити како су људи дошли до тога да учине оно што су
учинили. Разумевање није опраштање.
Холокауст је био људски догађај који је имао људски узрок. Чак и док су починиоци чинили
нељудска дела, већина њих нису били садистички психопати; њихово етикетирање као „зли“
није довољно објашњење холокауста. Уместо тога, учитељи и наставници би требали покушати
помоћи ученицима да поставе у целости другачије и изазовно питање. Како је људски могуће да
обични појединци који су починили окрутна дела и убиства над другима, укључујући жене и
децу, могу такође бити и брижни очеви и мужеви, предане супруге или мајке?

3.2.7 Будите опрезни приликом коришћења симулација и игре улога
Пазите на симулације, креативно писање или вежбе играња улога које потичу ученике на
замишљање да су директно укључени у холокауст. Покушаји „довођења у везу“ могу
направити лажне еквиваленције или тривијализације док ученици покушавају пронаћи
упоредбе са својим властитим животима. Неки се млади људи могу прекомерно поистоветити
с догађајима холокауста и могу се осећати узбуђено ради моћи, па чак и „гламура“ нациста.
Неки могу показати морбидну фасцинацију с патњама жртава. Ученици с трауматичним
животним искуствима или с историјом насиља у породици, такође могу доживети снажан
стрес док се поново повезују с тим епизодама путем историјских истраживања.
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Размислите о спровођењу активности које користе „позиције проматрача“. Такве
активности прецизније одражавају нашу позицију у односу на прошлост. На пример,
од ученика би се могло затражити да одиграју улогу неког из неутралне земље, неког
ко реагира на холокауст: можда новинара који пише чланак за своје новине о
прогону Јевреја; или улогу забринуте грађанке која пише својем политичком
представнику; или активисте који покушава мобилизовати јавно мишљење. Такве
активности могу бити добри покретачи учења и такође могу ученицима истакнути
могуће начине деловања које они могу подузети у вези догађаја који их данас
забрињавају у свету. Наставници могу подстакнути истинску емпатију путем личних
прича, студија случаја и сведочанстава преживелих.
Обавезно ученике укључите у дискусију након сваке игре улога, симулације или
вежбе замишљања. Важно је стећи разумевање ученикових реакција и
процесирања таквих материјала.

3.2.8 Подстакните проучавање локалне, регионалне,
националне и глобалне историје и сећања
У земљама у којима су се догодили догађаји холокауста, треба нагласити те
специфичне догађаје у контексту националне историје тога раздобља, без
занемаривања европске димензије холокауста. Ово претраживање може укључивати
искуства жртава, спасилаца, починилаца, сарадника, побуњеника и проматрача.
Учитељи и наставници би требали подстицати и олакшати преиспитивање
заједничких „националних“ наратива из тог раздобља.
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3.2.9 Интердисциплинарни приступ може обогатити разумевање
холокауста
Догађаји холокауста откривају крајности људског понашања које захвата разне
области људског искуства. Као резултат, тема је релевантна за наставнике кроз цео
ранг предметних дисциплина. Интердисциплинарни приступ може обогатити
разумевање ученика о холокаусту укључивањем различитих подручја стручности,
приступајући холокаусту из више перспектива и надограђујући идеје и знање стечено
из различитих подручја учења.
Подучавање о холокаусту кроз историју изазива снажне емоције. Поезија, уметност и
музика могу помоћи ученицима да се креативно и маштовито изразе. Холокауст
поставља важна морална, теолошка и етичка питања која ученици могу истражити у
својим верским предметима или у настави грађанског васпитања. Пројекти и
програми на националном и међународном нивоу који спајају ученике с вршњацима
из других делова земље или других земаља, могу допринети бољем разумевању
локалне, регионалне и глобалне историје холокауста.
То захтева дијалог и сарадњу између учитеља и наставника различитих предметних
подручја и можда места, како би се осмислили циљеви учења и комплементарне
активности према распореду који осигурава логичан развој знања и разумевања.
Дигиталне платформе за учење и комуникацијски алати могу подржати активности
учења за ученике на различитим подручјима и локацијама.
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3.3 КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И АУТО-РЕФЛЕКСИЈА
3.3.1 Нагласите да се холокауст могао избећи
Чињеница да се неки историјски догађај догодио и да је документован не значи да
се морао догодити. Холокауст се догодио зато што су појединци, групе и нације
донеле одлуке о томе да ли ће деловати или неће. Усредоточење на те одлуке
даје увид у историју и људску природу, а и боље помаже ученицима да критички
размишљају о теми.

3.3.2 Разговарајте о комплексности историје
Подсетите ученике да сложени догађаји попут холокауста често стварају више
питања него што дају једноставне одговоре. Жеља да се „науче лекције“ из
холокауста ризикује поједностављење које води до директних закључака о
исправном и погрешном - холокауст се догодио зато што људи нису успели
донети исправне моралне одлуке - и доводи до површног читања историје.
Уместо тога, преиспитивање холокауста поставља питања о природи избора
појединца, „проблему зла“ и начинима на који се појединци суочавају - или не
суочавају - с прошлошћу.
Омогућите ученицима прилику да дубље проучавају и истражују холокауст,
укључујући питања наведена у одељку „Што подучавати“ који се бави дилемама
жртава, спасиоца, прогониоца и проматрача.
Додатно, разговарајте с ученицима о привременој природи историјских „одговора“
нпр. због јављања нових или изгубљених изворних материјала. Подстакните
ученике да свој рад о холокаусту виде више као привремено разумевање, него као
коначан одговор.
За крај, иако би између обележавања и образовања требала остати разлика,
комеморативне праксе могу бити драгоцен начин за решавање емоционалних
потреба ученика након захтевног учења.

3.3.3 Помозите ученицима да развију свест о историји проучавањем
интерпретација и сећања на холокауст
● Охрабрите своје ученике да критички анализирају различите интерпретације
холокауста

32

Учење у учионици и наше разумевање прошлости увек су под утицајем ширег
културног контекста. Академско и популарно представљање холокауста путем
играних филмова, масовних медија, документарних филмова, уметности,
позоришта, романа, меморијала и музеја, обликују колективно памћење. На све
интерпретације или представљања утичу околности у којима су настале, као и
време и место где су настали догађаји које приказују.

Створите прилике за ученике да размисле како и зашто се стварају таква тумачења и
прикази прошлости, да одаберу доказе на којима се заснивају и схвате намере оних који
су их створили. Помозите ученицима разумети да иако постоје легитимна подручја
историјске расправе, нису све интерпретације једнако ваљане.
● Позовите ученике на суделовање и размишљање о националним и локалним
традицијама комеморације и сећања
Догађаји попут Дана сећања на холокауст пружају могућности за међугенерацијске
пројекте, потичу расправу унутар чланова породице о сродним савременим питањима и
олакшавају друге облике учења у заједници.
Осим што омогућују да се учење о холокаусту из учионице пресели у ширу заједницу,
такве ситуације и саме би могле бити предмет истраживања и учења. Од ученика би се
могло затражити да размотре како културни утицаји обликују сећање и споменобележја, како њихова локална заједница бира рефлексију о својој прошлости, како
различите групе одабиру делове историје за конструисање властитих наратива,
разматра ли њихова нација тешке аспекте своје националне историје и како се такве
комеморације разликују од оних у другим земљама.
● Створите прилику за размишљање, која је улога историје за конституисање
значења и идентитета у садашњости
„Свест о историји“ признаје да је сваки наратив о прошлим догађајима обликован
контекстом у којем је наратив настао. Свест о историји препознаје да наше разумевање
прошлости има значење за појединце и групе у садашњости и да ће обликовати
очекивања за будућност.
„Колективно памћење“ односи се на начин на који се група људи сећа историјског
искуства, често одражавајући вредности тог друштва и преноси сећање с генерације на
генерацију. Колективно сећање отеловљено је, на пример, данима јавног сећања,
музејима, споменицима и осталим врстама устаљених националних наратива. Омогућите
ученицима истраживање начина по којима су и они део колективног памћења путем
јавних институција и друштвених веза, попут школе, медија и породице.
Док се ученици сусрећу с различитим историјским наративима о холокаусту,
подстакните их да постављају питања попут:
1. Зашто се кључни аспекти ових наратива разликују?
2. Који су елементи присутни, а који су одсутни у различитим наративима холокауста?
3. Шта би могао бити разлог за разлике у стављању нагласка у различитим наративима?
Препознавање начина којима наше разумевање прошлости утиче на културни,
политички и временски контекст и идентитет данас, може охрабрити ученике за развој
њихове свести о историји.
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3.3.4 Представите јеврејски народ изван терминологије
о холокаусту
Јеврејски народ има дугу историју и богато културно насљеђе. Будите сигурни да
је јеврејско искуству током холокауста стављено у историјском контексту на
начин да прикаже живот пре и после. Омогућите ученицима да увиде Јевреје као
људе који су више од дехуманизираних и деградираних жртава нацистичких
прогона (види 2.4.2). Обезбедите ученицима разумевање огромног губитка за
савремену светску културу, који је последица уништења богатих и живописних
јеврејских заједница у Европи.

3.3.5 Избегавајте легитимирање искривљавања и негирања
прошлости
Директно негирање холокауста може бити ретко, али искривљавање је
раширенија појава. И искривљавање и порицање поткопавају критичко
размишљање игноришући и понижавајући историјске доказе и разумевање
историје на темељу чињеница. Негирање холокауста - које је ИХРА дефинисала
као: „дискурс и пропаганда који негирају историјску стварност и опсег
истребљења Јевреја“ - често је идеолошки мотивирано и део теорије завере
која је саставни део модерног антисемитизма.
Заверенички елемент у негирању холокауста окарактеризиран је тврдњом да
Јевреји претерују или чак осмишљавају холокауст као историјски догађај да би
стекли финансијску корист, утицај или моћ. Људи који негирају холокауст
покушавају сејати семе сумње намерним искривљавањем и погрешним
представљањем историјских доказа. Пазите да ненамерно не потврдите такве
људе укључујући се у лажним расправама. Морате бити пажљиви да не
осигуравате платформу онима који поричу холокауст из идеолошко мотивисаних
разлога. Не третирајте негирање холокауста као легитимни историјски аргумент
и не покушавајте оповргнути став порицатеља путем нормалне историјске
расправе и рационалним аргументима.
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Негирање холокауста, једнако као и многе друге теорије завере, може изазвати
занимање и радозналост међу ученицима јер те теорије оспоравају утврђене и широко
прихваћене чињеничне ставове перципиране као ставови који имају они на власти. У том
случају, критична питања о холокаусту не морају нужно бити утемељена на идеолошком
уверењу, већ могу бити мотивисана покушајем изазивања утврђених ставова и
тестирањем реакција учитеља или других ауторитета. У овом случају покушајте утврдити
мотивацију за коментаре који теже негирању холокауста, било у дискусији у учионици,
било у разговору очи у очи. Питајте ученике зашто су им ове перспективе важне, што
може бити врло корисно полазиште за вођење дискусије.
Искривљавање холокауста – „намерни напори да се оправда или умањи утицај
холокауста или његових главних елемената“ - могу бити мотивисани различитим
факторима. То укључује, али није ограничено, на минимизирање утицаја холокауста и
замрачивање одговорности Нацистичке Немачке за холокауст оптуживањем других
народа или група. Ово се такође односи на негирање и искривљавање у вези с
геноцидом над Ромима и Синтима, који групу жртава често приказују као злочиначки
елеменат који заслужује прогон.
Искривљавању се можете супротставити позивањем на историјске чињенице, на темељу
историјских доказа, наведених у примарним изворима и истраживачкој литератури.
Размишљање и знатижеља о месту на којем су ученици стекли дезинформације и оно
што их је мотивисало да то искористе, може помоћи наставницима да осмисле
одговарајућу реакцију и направе стратегију за учинковите начине решавања инцидената
због искривљавања у учионици.
Дубинско истраживање искривљавања и негирања холокауста може се и треба
третирати одвојено од историје холокауста. Може бити релевантно за засебну тему
која ће се бавити развијањем облика антисемитизма током времена или као пројект
који истражује манипулацију, лажно представљање и искривљавање које користе групе
за политичке, друштвене или економске циљеве. ИХРА-радна дефиниција за
негирање и искривљавање холокауста може се користити заједно с дефиницијама у
овом одељку и списком кључних појмова на крају овог документа.
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3.4 ИЗВОРИ И РЕСУРСИ ЗА УЧИНКОВИТО
ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
3.4.1 Омогућите ученицима приступ до примарних извора
Дајте ученицима прилику да критички анализирају оригинални изворни материјал и
да схвате да се анализа, тумачење и суд морају темељити на исправном читању
историјских доказа.
У писмима, дневницима, новинама, говорима, уметничким делима, заповедима и
службеним документима времена, могу се наћи починиоци, жртве, спасиоци и
проматрачи. Материјали из примарног извора кључни су за свако смислено
истраживање мотивације, мисли, осећаја и радњи људи у прошлости и сваки озбиљан
покушај разумевања зашто су људи изабрали то што су изабрали или зашто су се
догађаји догодили на начин на који су се догодили.

3.4.2 Искористите исказ сведока за стварање јединствене везе с прошлошћу
Као додатак учењу о историји, укључивање сведочења из прве руке помаже ученицима
да схвате како су догађаји утицали на појединца. Сећање на догађаје из личне
перспективе пружа могућност разликовања чињеница и размишљања, а такође даје
прилику ученицима да размисле о природи сећања.
У неким земљама још увек су живи људи који су преживели холокауст. Ако је могуће,
ступите у контакт с преживелима и позовите њу или њега на разговор. То може бити
посебно образовно искуство. Појединци који су били директно укључени у холокауст
или који су сведочили догађајима из прве руке (спасиоци, ослободиоци и други)
такође имају снажна сведочанства. Бити у присуству некога ко је из прве руке искусио
историјске догађаје, може донети разумевање историје које није увек могуће постићи
путем осталих извора.
Када позивате преживелог или сведока у окружење учионице, добро размислите о
припреми пре, за време и након искуства, како би се повећао потенцијал ученика за
позитиван дијалог с гостом. Осигурајте да ученици имају достатна знања о историјским
догађајима путем додатних примарних и секундарних ресурса. Запамтите да сусрет са
сведоцима постоји само као једно од средстава преношења историјског знања. Размислите
о проучавању животне приче појединца унапред како бисте осигурали довољно контекста
за разговор пун поштовања и прихваћања. Помозите ученицима да схвате да, иако је
прошло пуно времена од тих догађаја, говорник и даље може осећати бол када говори о
тако интензивним личним искуствима. Подстакните оне који учествују у сусрету с
преживелим да њега или њу питају не само о ономе што се њему или њој догодило током
холокауста већ и о његовом или њеном животу пре и после, тако да упознају особу у целини
и о томе како је преживели покушао живети са својим искуствима.
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Као што опада број преживелих и сведока који могу испричати своју причу широј публици,
видео сведочења постају све снажнија алтернатива. Због сложене природе видео сведочења
као извора, припремите наставне јединице у којима се сведочанства користе на
интерпретативни начин да би пре подржала разумевање, него једноставно да су сведена на
илустрацију историјских догађаја. Уместо свеобухватна сведочанстава, користите исечке
пажљиво одабраних сведочанстава која су прикладна васпитно-образовним исходима
подучавања. Посебно треба пазити на избор исечака који имају дубље слојеве значења, тако
да полазници могу истражити сведочанства као из когнитивне тако и из афективне
перспективе. Увек наведите историјски контекст и контекст интервјуа.
Једна од тачака испитивања могла би укључивати временски јаз између историјског искуства
и приповедања сведочанства. Ученици могу размишљати о томе како на запис сведочења
утиче сведочење особе која приповеда, како утичу процеси историзације и колективног
памћења, као и промењиве околности сведочења особе. ИХРА-ин документ „Подучавање о
холокаусту без преживелих“ има детаљније препоруке.

3.4.3 Будите свесни потенцијала и ограничења свих наставних материјала
Процените историјску тачност свих наставних материјала и контекстуализирајте све доказе.
Укључите особне приче, кад год је то могуће, с везама на локални контекст или догађаје.
Употреба дневника, писама, фотографија и других доказа код жртава и преживелих може нам
помоћи да чујемо њихов глас. Искористите студије случајева које изазивају и поткопавају
негативне стереотипе о групама жртава, стереотипе који би могли бити присутни у друштву или
међу групама за учење. Замолите ученике да поразговарају о садржају и фокусу уџбеника и
другог наставног материјала како би развили критичко мишљење.
Имајте у виду да су велики део доказа о холокаусту, писаних докумената, фотографија или
филмова, произвели сами нацисти. Будите свесни да репродуцирањем нацистичке
пропаганде, коришћењем фотографија или снимака злочина, неки наставни материјали могу
појачати негативне погледе на жртве и још једном их објективизирати, деградирати и
дехуманизирати.
Коначно, свакако узмите у обзир когнитивни и емоционални развој ученика. Будите сигурни да
су слике и текстови прикладни и да су полазници добро припремљени за емоционални учинак
који на њих може имати настава. Омогућите простор ученицима за размишљање након којег
могу расправљати о својим реакцијама.

3.4.4 Коришћење фиктивних и имагинарних извора
Романи, новеле, песме и играни филмови о холокаусту никада не могу заменити темељно
проучавање историјских догађаја, али могу понудити особни приступ и специфичан увид у
природу и последице злочина. Радови о холокаусту који имају високу естетску вредност
вероватно ће створити емпатију и разумевање усредоточењем на индивидуално искуство
жртава и олакшавањем разумевања догађаја. Међутим, они то могу постићи само ако
њихов језик и композиција избегавају сентиментализацију и кич.
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Фиктивни извори треба да поштују специфичне догађаје, чињенице и
услове холокауста, без аисторијске манипулације и промене. Овај се
принцип проширује на филмове који се темеље на биографској или
мемоарској литератури, који често прикривају значајне слободе иза фразе
„На основи истините приче“.
Међутим, фиктивни и имагинарни извори такође могу:
● развити критичко размишљање о историјским наративима и развити свест о историји;
● олакшати интердисциплинарно подучавање о холокаусту;
● помоћи ученицима код препознавања језика дискриминације и расизма.
Поред тога, фикција млађим ученицима може пружити „уређену“ верзију
прошлости која догађаје уоквирује на начин који одговара њиховом узрасту, а
притом задржава историјску тачност. Илустрације у сликовницама могу млађим
ученицима пружити визуални подстицај који одговара њиховом узрасту, а опет
подржава њихово учење.
Први изазов за учитеље и наставнике је пронаћи и користити фиктивне изворе који
испуњавају горе наведене услове, што значи да учитељи и наставници морају бити
довољно сигурни у своје знање о историји и свесно разликовати нетачне
информације или искривљавање (фикција) од тачних или реалних историјских
чињеница (истина). Фиктивни извори су додаци, а не замена за стварне, архивске
изворе. Учитељи и наставници би се требали посаветовати с колегама који
предавају историју за помоћ у проналажењу историјског истраживања и
одговарајућих информативних текстова које би приложили уз фиктивне изворе.
Одговорност сваког образовног радника је спречити дезинформације о холокаусту.
То неизбежно значи да су неки фиктивни извори, упркос својој репутацији,
привлачности или доступности, проблематични, те их не би требало користити у
подучавању и учењу о холокаусту.

Роман и филм Дечак у пругастој пиџами, често се користе у настави енглеског
језика. Иако прича може побудити занимање ученика, детаљи и приповедање
књиге и филма нису верни историјским чињеницама, те стварају лажне дојмове
о жртвама, починиоцима и кључним местима. Истраживање ових проблема те
упоредба с историјским изворима и доказима може бити основа за подстицање
критичког осврта код напредних ученика, али је вероватно да ће ученици с мало
или без претходног знања стећи дезинформације о холокаусту које никад неће
бити изазване, а још мање одучене.

38

3.4.5 Подржите ученике у критичком раду с изворима на Интернету
Интернет је незаменљив медијски извор који утиче на знање, перцепције и мишљења многих
ученика. Иако може бити вредан алат за образовање и истраживање, наставници и ученици
морају бити опрезни и критични у коришћењу интернетских страница и друштвених медија.
Имајући у виду ове препоруке, најбоља стратегија је препоручити проверене интернетстранице. Употребите ИХРА-ин међународни именик организација о холокауст како бисте
пронашли корисне веб-портале. ИХРА-ин документ „Геноцид над Ромима: преглед
међународних организација које раде на историјска и савремена питања“ може пружити
подршку у истраживању геноцида над Ромима и Синтима.
Нагласите потребу критичке евалуације свих извора информација. Ученици треба да разумеју
важност разматрања контекста у којем су информације настале. Такође, ученицима треба
омогућити алате и обуку за критичку процену свих извора. Подстакните ученике у постављају
питања, попут ових на слици доле:

Постоји ли агенда?

Слажем ли се с
њиховим избором и
употребом извора?

Јесу ли важне тачке
повезане са службеним
препорукама?

Дали се претплаћујем на
вредностима и веровањима
аутора/ веб-портала?

Јесам ли део циљане публике?

Колико је транспарентан
избор извора, информација
и препорука?

Ко је написао ове податке?

Постоји ли разноликост у
коришћеним препорукама?

Која је сврха веб-портала или
канала на друштвеним мрежама?

За коју публику су намењене
информације?

Слика 3. Узорак питања за критички осврт на интернетске изворе
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Други важан елемент критичке процене интернетских извора је расправа о
пореклу, оригиналности и сврси визуалног материјала, попут фотографија и
филма. Медијску писменост треба оцењивати и јачати, а не претпостављати њену
истинитост. Младе људе треба информисати да неке интернет-странице и канале
на друштвеним мрежама производе порицатељи холокауста, антисемити и
расисти с изричитом сврхом ширења дезинформација и обмана. Треба их
оспособити за уочавање и испитивање односа између власника извора и његових
сарадника или испитаника.
Такође, може бити корисно идентификовати различите категорије друштвених
медија и поразговарати о томе како делују, која је њихова публика и зашто их
људи користе. Друштвени медији укључују:

Друштвене мреже
(Facebook, Twitter)

Мреже за дељење медија
(Instagram, YouTube,
Snapchat)

Издавачке мреже и
блогове
(Wordpress, Tumblr)

Анонимне друштвене мреже
(Whisper, AskFM)

Слика 4. Неки примери друштвених медија
Треба, међутим, имати у виду да популарност и продор на тржиште појединих
веб-портала или апликација треба пратити, јер они подлежу брзим и
екстремним променама. Бити свестан (унутар професионалних граница)
начина на који ученици користе друштвене медије, може бити важан део
савременог образовања.
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3.5 ПОВЕЗАНОСТ ИСТОРИЈЕ И САДАШЊОСТИ:
ХОЛОКАУСТ, ГЕНОЦИДИ И КРШЕЊЕ
ЉУДСКИХ ПРАВА
3.5.1 Димензије образовања о људским правима и њихов
однос на подучавање и учење о холокаусту

Декларација и обука Уједињених нација о образовању о људским правима (2011. године) дефинише три
димензије образовања о људским правима. Те су димензије приказане на слици 5 испод, заједно с
оквиром за повезивање с подучавањем и учењем о холокаусту.

Димензија 1

Подучавање о људским
правима: разумевање
норми и начела људских
права.

Утицај холокауста на формулацију,
кодификацију и јачање људских права,
посебно у Декларацију о људским правима
Уједињених нација и Конвенцији о геноциду
Уједињених нација.

Димензија 2

Подучавање преко људских
права: коришћење метода
које су засноване на
приступима људским
правима.

Коришћење активних метода усмерених на
ученика које оснажују и побољшавају
откривање, начине који поштују, подржавају и
унапређују права ученика и наставника.

Димензија 3

Подучавање за људска права:
оснаживање ученика за
примену и подржавање
начела људских права.

Настава и учење о холокаусту могу показати
студије случајева о механизмима и
процесима који воде до кршења људских
права, што може ескалирати у циљано
насиље великих размера, попут геноцида.
Перспективе са становишта мира,
спречавања геноцида или демократског
образовања о грађанству могу се такође
користити за анализе догађаја холокауста.

Слика 5. Димензије образовања о људским правима које се примењују на наставу и учење о холокаусту
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3.5.2 Важне тачке на које треба обратити пажњу приликом
комбиновања подучавања и учења о холокаусту и образовања
о људским правима
Иако подучавање и учење о холокаусту може бити моћан и доступан алат за образовање
о људским правима, учитељи и наставници би требали запамтити следеће:
a) сви предлози у овим препорукама о прецизности и тачности језика и дискурса,
као и употреба метода усредоточених на ученика, примењују се на лекције које
садрже елементе образовања о људским правима.
б) треба поштовати специфичности холокауста и других кршења људских права, а
поређења треба радити опрезно. Упоређење догађаја захтева детаљно
познавање сваког елемента за који се ради поређење или се ризикују аисторијске
упоредбе које ометају разумевање и спречавају критичко размишљање и анализу.
Наставници треба да буду искрени и јасни у погледу нивоа своје стручности у
вези с холокаустом и свим осталим догађајима који се испитивају.
ц) треба јасно разликовати холокауст од лекција које из њега произлазе. Прошлост
се догодила на посебан начин из одређених разлога и поједностављење
историјских чињеница или ширих концепта како би се нагласила одређена
„лекција“ не служи нити ученицима, нити учитељима и наставницима. Учитељи и
наставници треба да буду посебно опрезни у наметању савремених знања или
вредности онима из прошлости. Примарни извори и хуманизација жртава требали
би истакнути разлике, али и сличности између различитих догађаја.
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д) учитељи и наставници би требали јасно разликовати починиоце из прошлих и
данашњих друштава. Треба избегавати суђење о „националном карактеру“. На
пример, важне су могућности за проучавање различитих реакција немачког
народа на нацистичке политике, укључујући ентузијастичку подршку, сарадњу,
незадовољство, апатију и активни отпор. Исто се примењује код испитивања
сарадње. Избегавајте коришћење анализа о прошлом понашању како би дали
једноставна објашњења за данашња понашања.
e) настојите објаснити да упоређење геноцида или кршења људских права не води ка
хијерархији патњи, било прошлих или садашњих. Патња оних који су били мета
нациста и њихових сарадника била је снажна и стварна, не би се требала
користити само зато да потакне саосећање у садашњости. Исто тако, патња коју су
људска бића доживела у различитим контекстима, такође заслужује признање.
Мотиви, политике и поступци за стварање услова дискриминације, економског
искоришћавања, прогона и убистава често су разнолики и сложени - и у прошлости
и у садашњости. Учитељи и наставници дугују жртвама прошлост и садашњост,
тачно разумевање патње жртава према њиховим властитим условима, а не у
односу према другима.
Пре свега, важно је запамтити да је настава и учење о холокаусту дискретна тема сама
по себи. Иако постоје разне могућности код пажљивог и разборитог спајања
перспектива, приликом примене приступа који се усредоточује на људска права у
предавањима о холокаусту, едукатори треба да свесно избегавају поједностављивање
историјског контекста или препуштање аисторијским упоредбама.
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СПИСАК КЉУЧНИХ
ПОЈМОВА
Антиромизам: расизам против људи који се сматрају „циганима“, иако су
главне мете најчешће Синти
. и Роми.
Антијудаизам: мржња и презир према Јеврејима, који се темеље на верским предрасудама.
Антисемитизам: необвезујућа ИХРА-ина Радна дефиниција антисемитизма која каже:
„Антисемитизам је одређено поимање Јевреја, које се може исказивати као мржња
према њима. Усмена, писмена и физичка изражавања антисемитизма која су усмерена
према Јеврејима или нејеврејима и/или према њиховој имовини, установама јеврејске
заједнице и јеврејским верским објектима,” укључује једанаест примера за неке од
начина на који се антисемитизам данас појављује. У раздобљу пре и за време холокауста
нацисти и остали циљали су на Јевреје различитим облицима антисемитизма. Учинци
таквог антисемитизма ескалирали су од друштвених предрасуда до законских ограничења,
масовног затварања, гетоизације, депортације и убистава.
Проматрачи: државе и појединци који су били свесни нацистичких злочина и одлучили су
да не интервенишу упркос поседовању слободе деловања, што потенцијално појачава
одлучност починиоца да почине своје злочине.
Сарадници: ненемачки режими и особе које су сарађивале с нацистима и активно
подржавале њихову политику и проводиле акције под нацистичким наредбама и на
властиту иницијативу.
Концентрациони логори: установе створене у Нацистичкој Немачкој ради затварања
политичких непријатеља и противника. Логори су често били смештени у предграђима
већих градова и били су врло видљив показатељ спремности нацистичког режима за
употребу насиља и терора. Затвореници у концентрационим логорима држани су у
нељудским условима, подвргнути мучењу, изгладњивању и у неким логорима
медицинским експериментима. Након избијања Другог светског рата, немачке власти
прошириле су мрежу својих концентрационих логора. До краја рата мрежа логора
укључивала је радне логоре намењене искоришћавању присилног рада затвореника;
транзитне логоре за окупљање великог броја жртава пре депортације, као и логоре
типа од пре 1939. године. Логори смрти основани су крајем 1941./почетком 1942. с
посебном наменом масовних убистава.
Злочини против човечанства: дефиниција из члана 6. Нирнбершке повеље је и
употпуњена Римским статутом Међународног криминалног суда, усвојена од Уједињених
нација 1998. Према члану 7, убиства, истребљење, поробљавање, депортација или
присилно премештање становништва, затварање супротно правилима међународног
права, мучења, силовања и друга тешка дела која намерно узрокују велике патње,
озбиљне озледе тела на ментално или физичко здравље, сматрају се злочинима против
човечанства ако су почињени као део широког или системског напада усмереног против
било којег дела цивилног становништва, са знањем о нападу.
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Логори смрти/центри убијања: логори који су били успостављени за системска убиства
Јевреја и Рома. Искључиво у ту сврху користили су се кампови Кулмхоф (Челмно)
мобилне плинске коморе и Белзец, Собибор и Треблинка. Аушвиц, Мајданек и Мали
Тростинец садржавали су објекте сличне онима у камповима смрти, а служили су и као
концентрациони логори, радни логори или транзитни логори.
Einsatzgruppen: покретне јединице Безбедносне полиције и Службе сигурности СС-а за убијање.
Након немачке инвазије на Совјетски Савез 1941. године, те су јединице - потпомогнуте
јединицама Полиције за спровођење закона и локалним сарадницима - почеле системски убијати
Јевреје пуцањем у њих и употребом комбија са гасом.
Холокауст: под покровитељством државе, системски прогон и убиства Јевреја са стране
Нацистичке Немачке и њезиних сарадника између 1933. и 1945.
Негирање холокауста: необвезујућа ИХРА-ина Радна дефиниција негирања и
искривљавања холокауста гласи: „Негирање холокауста је дискурс и пропаганда који
негирају историјску стварност и опсег истребљења Јевреја од стране нациста и њихових
помагача током Другог светског рата, познатог као холокауст или шоа. Негирање холокауста
посебно се односи на сваки покушај тврдње да се холокауст/шоа није догодио. Негирање
холокауста може укључивати јавно негирање или довођење у сумњу коришћење главних
механизама уништења (попут гасних комора, масовних убијања, глади и мучења) или
намеру геноцида над јеврејским народом."
Искривљавање холокауста: необвезујућа ИХРА-ина Радна дефиниција негирања и
искривљавање холокауста односи се на низ примера покушаја довођења у сумњу чињеница
холокауста, које укључују (али не ограничавају) минимизирање укупног броја жртава
холокауста; покушаје окривљавања Јевреја за изазивање властитог геноцида; и изјаве које
постављају холокауст као позитиван историјски догађај.
Геноцид: члана 2 Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида (1948) дефинира
геноцид као: „било које од следећих дела почињени с намером да се у целости или делимично
уништи национална, етничка, расна или верска група, као што су:
(a) убијање чланова групе;
(б) наношење тешких телесних или душевних повреда члановима групе;
(в) намерно наметање групи таквих животних услова за које је предвиђено да ће
довести до њеног физичког уништења у целости или делимично;
(г) доношење намерних мера за спречавање рађања унутар групе;
(д) присилно премештање деце из једне групе у другу.“
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Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је конвенцију 9. децембра 1948. године.
Она је ступила на снагу 12. јануара 1951. године чиме је дефиниција геноцида постала правно
примењива. Из различитих разлога, стручњаци су предлагали различите дефиниције.
Гето: подручје на коме су Јевреји били присиљени живети, одвојени од ширег друштва током
Другог светског рата. Већина гета била је у средњој и источној Европи, али неколико их је
успостављено на територију припојеном директно Трећем Рајху између 1939. и 1941. године.
Људска права: права својствена свим људским бићима, без обзира на расу, пол, националност,
етничку припадност, језик, религију или било који други статус. Универзалном декларацијом о
људским правима, коју је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила 10. децембра
1948., људска права су постала важан елеменат у међународном праву.
Међутим, људска права нису само производ двадесетог века. Она су видљива у правним и
верским кодексима који наглашавају индивидуалност и достојанство појединца, а датирају
још из антике. Људска права су била неизоставан елеменат демократских идеја и
институција у Европи, барем од Декларације о правима човека и грађанина, састављене
1789. године током Француске револуције.
Јевреји: ортодоксни и реформаторски јудаизам дефинирају Јевреја као појединце чија мајка
је/била Јеврејка, или појединца који је прешао на јеврејску веру; либерални јудаизам
додатно у дефиницију укључује појединца који има Јевреја за оца. Нацисти су Јевреје
дефинирали као појединце с три или четири јеврејских дедова и бака, без обзира на верска
уверења или припадност појединаца или њихових предака. Такође треба напоменути да су
се закони о расама примењивали у различито време и на различите начине на разним
местима која су окупирали и контролирали нацисти и њихови сарадници.
Како би додатно закомпликовали дефиниције, било је и људи који су живели у Немачкој, који су
према Нирнбершким законима били дефинирани ни као Немци ни као Јевреји, односно људи
који имају само једног или двоје деде и баке рођене у јеврејској верској заједници. Ти појединци
„мешане расе“ били су познати као „мишлинге“ (пола расе). Они су уживали иста права као и
„расни“ Немци, али та су се права континуирано умањивала каснијим законодавствима.
Ослободиоци: појединци који су учествовали у ослобађању и олакшавању патњи оних
које су нацисти и њихови помагачи држали у заробљеништву или су били присиљени на
сакривање. Израз се посебно примењује на војнике, лечнике и верске службенике који су
ушли у заробљене концентрационе логоре 1944.-45.
Нацисти: Немци и Аустријци који су били чланови националсоцијалистичке немачке
радничке странке или су активно подржавали Хитлеров режим.
Починиоци: појединци који су планирали, организирали, активно промовисали
и/или спроводили дела прогона и убистава.
Расизам: институционалне и/или појединачне предрасуде, дискриминација или
антагонизам усмерени против некога ко је друге расе на темељу веровања да је
властита раса надмоћна (супериорна).
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Спасиоци: појединци који су помагали жртвама нациста на разне начине у намери да им спасе
живот. Спасиоци Јевреја који су им помагали без себичних разлога често се називају
„Праведници (међу народима)", насловом који им је доделио Јад Вашем, Израелски музеј и
меморијал холокауста, на основу анализе сведочанстава и докумената који потврђују да је
спашавање спровођено у алтруистичке сврхе, а не ради личне користи.
Отпор: активности усмерене на ометање или сузбијање нацистичке криминалне политике и
програма. Будући да су нацисти били усмерени на убиство свих европских Јевреја, помагање и
спашавање Јевреја може се сматрати обликом отпора, најмање од почетка 1942. године па
надаље. Упућивање на посебне локалне услове битно је за разумевање овог појма.
Особе које су пружале отпор: појединци који су се активно супротставили нацистичким
политикама и програмима путем различитих средстава.
Роми и Синти: Роми и Синти населили су се у земљама модерне Европе пре више векова. Израз
„Синти“ означава припаднике етничке мањине која се настанила у Немачкој и суседним земљама у
раном 15. веку. Израз „Ром“" односи се на етничку мањину која је живела у источној и југоисточној
Европи од средњег века. У раном раздобљу 18. века Роми су мигрирали у западну Европу и ту се
настанили. Изван земаља које говоре немачки језик, термин „Роми“ користи се и као колективни
термин за етничку мањину у целини. Попут Јевреја, Синти и Роми проглашени су „страним
расама“ и због тога су искључени из „заједнице људи“. Нацисти су прогонили као „цигане“ оне
људе који су барем једног прадеда идентификовали као „цигана“. Тај прогон је ескалирао до
геноцида над Ромима који су живели у земљама под нацистичком влашћу.
Шоа: хебрејска реч која значи „катастрофа“ или уништење. Реч која се користи у израелској
култури за означавање холокауста; избегава се сугестија да су жртве „жртвоване“ или „учињене
мученицима“. Често се израз шоа користи у Француској и другим деловима континенталне
Европе, где је постао уврстан након филма Шоа из 1985. у режији Клауда Ланзмана.
Преживели: појединци који су преживели догађаје холокауста, који је био системски прогон и
убиства Јевреја са стране Нацистичке Немачке и њених сарадника између 1933. и 1945. године.
Појединци који су преживели концентрационе логоре, гета и стрељачке акције Einsatzgruppen, у
ову категорију спадају јеврејске избеглице из Немачке и Аустрије из 1930-их и они који су спашени
у операцијама као што је Киндертранспорт. Категорија такође укључује децу која су била
сакривена или предана на посвајање како би прикрила свој идентитет. Друга генерација и трећа
генерација односе се на децу и унуке преживелих.
Транзицијска правда: правосудне и неправосудне мере које су спроведене како би се
надокнадила штета од наслеђа репресије, кршења људских права и масовних зверстава у
времену политичких транзиција, од диктаторских режима или од грађанских сукоба до
демократије, владавине закона и мирних односа. Осим криминалистичке истраге и прогона
починиоца, транзицијска правда укључује документовање злочина, накнаду штете и одредбе
којима се јамчи непонављање.
Жртве: појединци које су убили нацисти или њихови сарадници, или они који су
претрпели велике губитке због прогона.
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СТОКХОЛМСКА
ДЕКЛАРАЦИЈА И ИХРА
ОПЕРАТИВНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ
СТОКХОЛМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
Декларација из Стокхолмског међународног форума о холокаусту (или
„Стокхолмска декларација“) темељни је документ Међународног савеза за
сећање на холокауст, која наставља служити као стална потврда опредељења
према заједничким начелима за све државе чланице ИХРА-е.
1. Холокауст (Шоа) је потресао из темеља основе цивилизације. Обележја
холокауста као јединствене појаве имају универзално значење. Након
пола века то је и даље догађај који нам је временски довољно близу да
преживели могу сведочити о страхотама које су снашле јеврејски народ.
Страшне патње многих милиона других жртава нацизма оставиле су
неизбрисив ожиљак широм Европе.
2. Јачина холокауста којег су нацисти планирали и провели мора бити заувек
уписана у нашем колективном сећању. Несебична пожртвованост оних који
су се супротставили нацистима те дали и живот да заштите или спасе
жртве холокауста, такође нам мора остати записана у срцима. Размери те
страхоте и узвишеност њиховог херојства могу нам бити мерило у
схватању људског потенцијала за чињење зла и добра.
3. Човечанство и даље носи ожиљке геноцида, етничког чишћења, расизма,
антисемитизма и ксенофобије, те међународна заједница има велику
одговорност у спречавању тих зала. Заједно морамо бранити страшну
истину о холокаусту пред онима који је негирају. Морамо ојачати моралну
обвезу наших народа и политичку обвезу наших влада да будућим
генерацијама пруже могућност да разумеју узроке холокауста и
размишљају о његовим последицама.
4. Присежемо да ћемо појачати наше напоре у промовисању образовања,
сећања и истраживања о холокаусту у земљама које су већ учиниле
много и у онима које се одлуче придружити се овим напорима.
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5. Обвезујемо се да ћемо подстицати проучавање холокауста у свим
његовим димензијама. Промовисаћемо образовање о холокаусту у
нашим школама и на факултетима, у нашим заједницама и на то
подстицати друге институције.
6. Обвезујемо се да ћемо се сећати жртава холокауста и одавати почаст
онима који су му се супротставили. Подржаваћемо у својим земљама
примерене начине сећања на холокауст, укључујући обележавање
Дана сећања на холокауст.
7. Обвезујемо се да ћемо расветљивати још скривене сене холокауста.
Подузимаћемо потребне кораке да се омогући отварање архива,
тако да сви документи који се односе на холокауст буду доступни
истраживачима.
8. Примерено је да ова прва велика међународна конференција у новом
веку објави своју посвећеност томе да посеје семе боље будућности
у тло горке прошлости. Саосећамо с патњама жртава и налазимо
надахнуће у њиховој борби. Наша обвеза мора бити сећање на
преминуле жртве, поштовање преживелих који су још увек с нама и
потврђивање заједничких тежњи човечанства за међусобним
разумевањем и правдом.
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РАДНА ДЕФИНИЦИЈА АНТИСЕМИТИЗМА
Правно необавезујућу Радну дефиницију антисемитизма ИХРА је
усвојила 2016. године и од тада су дефиницију усвојиле или одобриле
бројне земље и владина тела.
26. маја 2016. на Пленарној седници у Букурешту одлучено је:
Усвајање сљедеће правно необвезујуће Радне дефиниције
антисемитизма:
„Антисемитизам је одређено поимање Јевреја које се може исказивати као мржња
према њима. Постоје усмена, писмена и физичка изражавања антисемитизма која
су усмерена према Јеврејима или нејеврејима и/или према њиховој имовини,
установама јеврејске заједнице и јеврејским верским објектима.”
За усмеравање ИХРА-е у њеном раду, сљедећи примери могу послужити као илустрација:
Манифестације могу бити усмерене и против државе Израела, која се сматра јеврејским
колективитетом. Међутим, критизирање државе Израела слично ономе какво се упућује
било којој другој држави, не може се сматрати антисемитизмом. У антисемитским
нападима често се оптужују Јевреји за уроту с циљем да се наштети човечанству и често
се такви напади користе како би се Јевреји оптужили због тога „што ствари иду лоше”.
Антисемитизам се исказује у говору, писању, сликовним облицима и делима, а користи се
погрешно постављеним стереотипима, као и негативним карактерним обележјима.
Савремени примери антисемитизма у јавноме животу, медијима, школама, радним
срединама и верскоме животу могу бити следећи, узевши у обзир свеобухватан контекст,
али се не морају сводити само на:
● позивање, помагање или оправдавање убијања или угрожавања Јевреја у име
радикалне идеологије или екстремистичких верских стајалишта;
● стварање лажних, дехуманизираних, демонизирајућих или стереотипних оптужби
против Јевреја као таквих или Јевреја као друштвене групе. Оптужбе таквога типа
су особито (али нису и једине!) мит о светској јеврејској уроти или тврдње да
Јевреји владају медијима, економијом, структурама власти или другим
друштвеним институцијама;
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● оптуживање Јевреја као народа да су одговорни за стварна или измишљена недела
које је починио неки Јевреј као појединац или нека група Јевреја, или чак за дела
које су починили нејевреји;
● оспоравање чињенице, размера, механизама (пример гасних комора) или организираности
геноцида над јеврејским народом који су починили националсоцијалистичка Немачка и
њени савезници током Другога светскога рата (холокауст);
● оптуживање Јевреја као народа или Израела као државе да измишљају или
преувеличавају размере холокауста;
● оптуживање јеврејских грађана неке земље да су лојалнији Израелу него властитој држави
или да постоје наводни приоритети Јевреја широм света који су им важнији него интереси
њихових властитих држава;
● оспоравање Јеврејима право на самоопредељење тврдњом да је постојање државе
Израел расистичко по свом карактеру;
● примењивање двоструких мера захтевима да се Израел истиче понашањем које
се не очекује ни од једне друге демократске државе;
● коришћење симбола и слика који се повезују с класичним антисемитизмом (пример
тврдње да су Јевреји убили Исуса или оптужбе за ритуална убиства) како би се
окарактеризирали Израел или Израелци;
● упоређивање данашње израелске политике с нацистичком;
● сматрање да су Јевреји колективно одговорни за дела државе Израела.
Антисемитска дела су казнена дела када су тако дефинисана законом (пример, у неким
земљама порицање холокауста или дељење антисемитских материјала).
Казнена дела су антисемитска када су мете напада, било да се ради о људима или
имовини - као што су зграде, школе, места молитве и гробља - који су изабрани зато што су
јеврејска или се сматра да су јеврејска или су на било који начин повезани са Јеврејима.
Антисемитска дискриминација значи ускраћивање Јеврејима могућности или услуга
које су доступне за остале што је у многим земљама супротно закону.
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РАДНА ДЕФИНИЦИЈА НЕГИРАЊА И
ИСКРИВЉАВАЊА ХОЛОКАУСТА
Правно необвезујућа Радна дефиниција негирања и искривљавање холокауста усвојена је
на ИХРА-ином пленарном састанку у Торонту 2013. године.
Негирање холокауста означава дискурс и пропаганду која негира историјску стварност и
опсег истребљења Јевреја од стране нациста и њихових саучесника током Другог светског
рата, истребљење познато под називом холокауст или шоа. Негирање холокауста посебно
се односи на сваки покушај тврдње да се холокауст/шоа није догодио.
Негирање холокауста може укључивати јавно негирање или довођење у сумњу
коришћење главних механизама уништавања (попут гасних комора, масовних убијања,
глади и мучења) или намеру геноцида над јеврејским народом.
Негирање холокауста у различитим његовим облицима израз је антисемитизма. Негирање
геноцида над Јеврејима покушај је националсоцијализма и антисемитизма да се ослободе
кривице или одговорности за геноцид над јеврејским народом. Облици негирања
холокауста укључују и окривљавање Јевреја за претеривање или стварање шое за
политички или финансијски добитак, као да је сама шоа последица уроте коју су сковали
Јевреји. Свему томе је циљ да се Јевреји прогласе кривима и да антисемитизам још
једном постане легитиман.
Циљеви негирања холокауста често су везани за рехабилитацију експлицитног
антисемитизма и промовисање политичких идеологија и услова погодних за долазак саме
врсте догађаја које циљеви негирају.
Искривљавање холокауста односи се између осталог на:
1. намерне покушаје оправдавања или умањивања утицаја холокауста или његових
главних елемената, укључујући помагаче и савезнике Нацистичке Немачке;
2. смањивање укупног броја жртава холокауста у супротности с поузданим
изворима;
3. покушаје окривљавања Јевреја за изазивање властитог геноцида;
4. изјаве које холокауст сматрају позитивним историјским догађајем. Те изјаве не
значе негирање холокауста, већ су уско повезане с њим, оне су радикални
облици антисемитизма. Оне могу сугерирати да холокауст није довољно
напредовао у остварењу свог циља „коначног решења јеврејског питања“;
5. покушаји замагљивања одговорности за успоставу концентрационих логора и
логора смрти које је осмислила и којима је управљала Нацистичка Немачка,
стављајући кривицу на друге народе или етничке групе.
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ДОДАТНИ РЕСУРСИ
Уз ИХРА Препоруке за подучавање и учење о холокаусту постоје и други алати и
ресурси који подржавају овај рад. Попис у наставку означава само неке ...
За више информација о томе како истражити холокауст у контексту спречавања
геноцида, образовања о људским правима или испитивања о насилној прошлости,
размислите о прегледу водича који је издао УНЕСКО, Образовање о холокаусту и
спречавање геноцида: Водич за политику. Објављен у 2017. години, водич је тренутно
доступно на енглеском, француском, шпанском, арапском и португалском.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071
Да бисте ојачали контекст и знање о холокаусту, посетите он-лајн странице
Енциклопедије холокауста, којима руководи Меморијални музеј о холокасуту, САД.
Енциколпедија садржи стотине чланака који доносе кључне чињенице, садржај,
примарне изворе и питања за критичко размишљање.
https://encyclopedia.ushmm.org/
За историјски контекст о кључним темама истражите образовне видео записе Јад Вашема.
https://www.yadvashem.org/education/educational-videos.html
Више о подучавању и учењу о антисемитизму, холокауст је укључен као кључна
тема подучавања, посетите ОДИХР и УНЕСКО Бављење с антисемитизмом кроз
образовање: смернице за креаторе политика. Објављено маја 2018. године,
доступно је на најмање седам језика.
https://www.osce.org/odihr/383089
За више информација о геноциду над Ромима и Синтима, два интернетска
извора пружају добар увод: romasintigenocide.eu и romasinti.eu.
Додатне идеје о упознавању ученика основних школа с холокаустом потражите у
Педагошким белешкама Меморијала Де ла Шоах:
http://www.memorialdelashoah.org/en/education-training/pedagogical-notes/primary-school.html
Више о образовању о људским правима на спомен-локацијама холокауста потражите у
публикацији Европске агенција за основна права, 2010. публикација Излет у прошлост
- подучавање за будућност: Приручник за учитеље доступан у ПДФ формату на девет
различитих језика.
https://fra.europa.eu/en/publication/2010/excursion-past-teaching-future-handbook-teachers
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