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УВОД

Зашто образовање о Холокаусту?

Почетком XXI века једна од најважнијих тенденција је развој образо- 
вања о Холокаусту, његовој превенцији и меморијализацији на свим ниво- 
има школовања.

Може се поставити питање зашто се баш сада, после толико година, 
после Другог светског рата, покрећу питања наставе о Холокаусту?

Холокауст је јединствен догађај, без преседана у људској историји. 
Он има универзалан карактер у истраживању и учењу о другим геноци- 
дима и свим осталим облицима кршења људских права, јер у себи носи све 
елементе оваквог злочина, од предрасуде до масовног истребљења других 
само зато што су други. Зато развијање образовања о Холокаусту може 
помоћи у стварању и развијању основних људских вредности. Ово обра- 
зовање може дати знање како стваралачки превазићи трагично наслеђе, 
како разумети себе и друге, што је претпоставка за свако помирење, тако 
потребно на Балкану.

Образовање о Холокаусту и његовој превенцији се данас сматра 
важним мерилом за процену степена демократизације државе и друштва у 
целини, како земаља Европске уније, тако и друштава у транзицији.

Циљ и сврха образовања о Холокаусту је, поред, познавања чиње- 
ница из опште и локалне историје, ближе и даље прошлости, да ученици 
развијају свест о томе да се такви злочини, које чине људи против других 
људи, могу поновити свима и да треба да израсту у друштвено одговорна 
бића, која ће се гласно томе супротставити и зауставити, где год на свету 
да се појаве.

Холокауст - појам

Холокауст је било систематско, бирократско, од државе одобрено 
прогањање и убијање приближно шест милиона Јевреја од стране наци- 
стичког режима и њихових колаборациониста. Холокауст је најекстрем- 
нији пример геноцида. Термин „Холокауст” потиче од старих Грка и значи 
„жртва ватре”- односи се на жртве приношене боговима, а у пренесеном 
значењу подразумева уништење нечега или некога. Јевреји употребљавају 
за Холокауст израз Шоа. Ha-Shoah Ve-Hagevurah (хебрејски) дословно пре- 
ведено значи Дан сећања на мученике и јунаке Холокауста.

Савет Европе је 2002. године установио 27. јануар (дан ослобођења 
Аушвица) као Дан сећања на Холокауст и превенцију злочина против



човечности. Уједињене нације су 2007. године прогласиле 27. јануар Међу- 
народним даном сећања на жртве Холокауста.

Међународне институције 
које се баве образовањем о Холокусту

У развоју овог образовања кључна је улога следећих међународних 
институција:

1. ОЕБС је највећа свеевропска регионална организација за сигур- 
ност и њихова Канцеларија за демократске институције и људска 
права (ОДИХР) је једна од неколико институција основаних да промо- 
вишу и подрже провођење обавеза на плану људских права, основних 
слобода, демократије и владавине права. С обзиром на присутност анти- 
семитизма и његовог оживљавања у деловима региона земаља ОЕБС-а 
последњих година, ОЕБС је потврдио одговорност земаља учесница за 
промовисање толеранције и недискриминације, борећи се против анти- 
семитизма и јачајући активности у области образовања о Холокаусту. 
www.osce.or^odihr

2. Јад Вашем, Спомен-иституција за сећање на жртве и хероје Холо- 
кауста (Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority), утемељен 
je 1953. године. Назив Јад Башем потиче из Књиге пророка Исаије, глава 
56, стих 5: „Њима ћу дати у дому свом и међу зидовима својим споменик 
(место) и име (Јад Вашем)... које се неће затрти.” Смештеном у Јерусалиму, 
Јад Вашему је поверено документовање историје јеврејског народа за време 
Холокауста. Од 1993. формирана је Међународна школа, која омогућује и 
развија интердисциплинарни прилаз Холокаусту кроз уметност, музику, 
литературу, теологију, драму... www.yadvashem.org

3. Меморијални музеј Холокауста САД у Вашингтону, институ- 
ција основана 1993. године од стране државне администрације САД. 
http://www.ushmm.org

4. Међународна радна група за проучавање, меморијализа- 
цију и образовање о Холокаусту, позната као ИТФ (Task Force for 
International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research) je у Европи најзначајнија организација за образовање о Холо- 
каусту и геноциду. Основана је 1998. године и њене активности су 
усмерене на истраживање, музејске поставке и образовање о Холокаусту. 
http://www.holocausttaskforce.org/

Институције у Србији које се баве Холокаусгом

1. Музеј жртава геноцида у Београду, основан 1992, а почео са радом 
1995. Његова делатност је трајно сећање на жртве геноцида над Србима, 
прикупљање, обрада и коришћење података о њима и остваривању оба- 
веза из Међународне конвенције о спречавању и кажњавању злочина 
геноцида. Музеј се бави прикупљањем, обрадом и коришћењем података 
и о геноциду над Јеврејима, Ромима и припадницима других народа и 
националних мањина.

I’Ч 11pi ipyч11 ј 1 к :м уч м bi. < > х()Л()i<ау( : гу

http://www.osce.org/odihr
http://www.yadvashem.org
http://www.ushmm.org
http://www.holocausttaskforce.org/


2. Савез Јеврејских општина Србије формиран 'е у 'улу 1919. од 
раније оостојећих јеврејсанх ооштиаа на тернторијн новоосноване 
држаре у Осијеку сао Савез јеврејсанх веронсооведннх ооштина Краље- 
вине Срба, Хррата н Словенаца. Оргаинзација оод тнм назнром, орет- 
ходник је неаадашњег Сареза С^г^Ј^е^ј^^кнх оиштнна ЈугославиЈе и садашњег 
Сареза jевреjскнх оиштина Србије и била је
облиа удруживања јoвреJCннх ооштина у јужнoсловенскнм зомљнмк. Јодни 
од оенорннх цнљовк оро овгкнизкциjе је очурање сећања иа Хoлoккует■.

3. Јеврејски историјски музеј у Београду, осноркн 1948. годнио. 
http://www.jimbeograd.org

Место Приручника о Холокаусту 
у нашим наставним плановима и програмима

У наставинм олкновнмн и пвoгвамнма у Србији, о оитању Хoлoкауста 
ие ооетоје ооеебно нздвојене лекције за миоге оредмете, час и зк оредмет 
историјк. Углавиом су ннсовповиване у долоро носих већнх целниа ско 
иор. кроз обраду развоја нацизма, Друаег светскок рата уоиште или неког 
сииск из ероснoг језика.... Днроктно или инднвектно можемо их се доти- 
цкти сад со обрађују теме ^0^^^ за иксиље и жртре, али
јо вншо оетављено да у сслкду ск својим личним афиинтетнма
и могућиоетнма вазвадн ове теме.

сојп се ннлнзи иред ркма, треба да будо сродство зк иомоћ 
у нксткви о орој тешкој, н уједно астуелној и свепрнсутиој теми, соја тасо 
може дк будо олккшанк. Тeopиjекн су у кратким цртама обрађени исто- 
рнјнтн ркзвојк Холоккуста у Европн и ^00^1^, ск оосебннм освртом ик 
Србијр Орнмерн часора из рнзних оредметк и иа рнзлнчнтс икчнне треба 
дк буду оодршкк каетнвкнцимк да их ковисте нк или да буду
подетиIнaj дк оии скми оркре часоре, корнстoћи облнке, методе,
нсторнjеке изворе, још бољо, ксо оостоје ^^4^^^^ локалии и оида
ће танва нкстара бити жнвотка и кктнвик. Корелацнјом између разиих 
оредмета у шсоли сао што су: истовнjа, гркђкиско васпнтање, филозо- 
фија, веронауск, сроекн језис, етранн језнк, лнковио, соцнологнјк, може ее 
оостићи инрнк и свеобухвктки пвиступ теми.

Еудући дк јо добро дoкументoваи, оида ее могу корнстнти
разлнчнте ррсте нстоpнjскнх нзворк и маторнЈклк ик разне икчние у раду 
ск учоннцнмн. Иитериет икм омоаућквк дк икм мноае бкзо оодкткка и ркз- 
новвсног мултаднсцнолннариог и матернјкла буду
достуонн, иа су зкто ооиуђене ннстнвннцнмн и разне нитериет кдресе.

Соћкње ик Холоккуст обликуjе будућност, орожима јо смислом, усмо- 
рара са моралним еpедностима и моралној акцнjн, погoтоео ондк скдк со 
људсск прква и скдк су нсзаштићсна државннм ннстнтуцнјнмн.
На тај начин сећкње ик ору поjаву учеструје у развоју људссог живета и 
друштра у XXI реку и њоговом трагању за смислом. Због евоак тогк уркђеи 
је евај пвиручкис за ско оомоћ и оодстрек зк ункоређoње
ннстнрс о ором феномеку и људссог друштра.

http://www.jimbeograd.org

