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WPROWADZENIE  
Tworząc międzynarodową sieć HANNAH przeciwko antysemityzmowi, dążymy do 
podniesienia świadomości na temat dyskryminacji, lepszego zrozumienia tradycji i 
historii żydowskiej, a także postrzegania wielkiego wkładu społeczności żydowskich 
na poziomie lokalnym i w całej Europie. 

Do zbudowania skutecznego i trwałego ponadnarodowego programu zwalczającego 
antysemityzm również na poziomie lokalnym potrzebny jest cały szereg czynników. 

Poniższe zalecenia HANNAH mają na celu zapewnienie decydentom i edukatorom 
konkretnych wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 
antysemityzmem i zwalczania go poprzez kwestionowanie i obalanie antysemickich 
mitów, wzmacnianie pamięci o Holokauście i podnoszenie świadomości na temat 
historii Żydów europejskich. Nasze rekomendacje składają się z doświadczeń i 
przykładów najlepszych praktyk uzyskanych przez konsorcjum projektu HANNAH w 
ich praktyce edukacyjnej oraz obserwacji poczynionych przez partnerów podczas 
pracy z wynikami projektu HANNAH. 

Ponadto do napisania tych rekomendacji wykorzystano zalecenia dotyczące polityki z 
sieci ENCATE (której członkami są dwaj partnerzy konsorcjum HANNAH) – patrz 
również tutaj: 

https://encate.eu/nct/wp-
content/uploads/2022/04/220331_ENCATE_Report_engl.pdf  

Dziesięć poniższych zaleceń stanowi ramy dla tego raportu. Oprócz bardziej ogólnych 
zaleceń dotyczących polityki, każdy partner konsorcjum HANNAH przedstawia w 
punkcie 2, swoje konkretne uwagi dotyczące poszczególnych krajów. 

 

1.1. ZALECENIA OGÓLNE 
Wieloperspektywiczność: konieczne jest utworzenie ponadnarodowej sieci 
ekspertów, aby odzwierciedlić europejskie kultury pamięci oraz różne narodowe 
narracje i przejawy antysemityzmu. 

Wymiar cyfrowy: opracowanie i wykorzystanie innowacyjnych, wielojęzycznych 
cyfrowych narzędzi uczenia się, takich jak wirtualne platformy edukacyjne, filmy 
krótkometrażowe i edukacyjne powieści graficzne online, pomoże dotrzeć do 
młodych docelowych odbiorców – tzw. „cyfrowych tubylców”. Wielojęzyczne 
wytyczne dotyczące skutecznego reagowania na narracje antysemickie dostępne 
online będą stanowić wsparcie dla nauczycieli w różnych krajach. 

Poziom lokalny: włączanie lokalnych podmiotów, takich jak społeczności żydowskie, i 
lokalnych historii, aby zaangażować odbiorców docelowych; kiedy zajmujemy się 

https://encate.eu/nct/wp-content/uploads/2022/04/220331_ENCATE_Report_engl.pdf
https://encate.eu/nct/wp-content/uploads/2022/04/220331_ENCATE_Report_engl.pdf
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antysemityzmem, historią Żydów i Holokaustem, niezwykle ważne jest uwzględnienie 
miejscowej historii, ponieważ zarówno nauczyciele, jak i uczniowie rozwiną poczucie 
sprawczości, gdy będą angażować się w lokalne projekty. Innym ważnym aspektem 
jest nauczanie poza klasą: korzystanie z pozaszkolnych placówek edukacyjnych, 
takich jak cmentarze, synagogi, miejsca pamięci i muzea, wzmacnia pamięć o życiu 
Żydów i Holokauście oraz pomaga zmienić postawy wśród edukatorów i uczniów 

Budowanie potencjału: konieczne jest oferowanie regularnych osobistych 
programów szkoleniowych dla specjalistów zajmujących się edukacją zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich, w celu podniesienia świadomości i poszerzenia 
wiedzy wśród odbiorców docelowych. Osobiste spotkania z kolegami i 
interesariuszami, a nie tylko spotkania online, są ważne dla rozwoju zawodowego i 
indywidualnego zaangażowania. 

Aktywne obywatelstwo: angażujące metody, takie jak konkursy wideo dla młodzieży, 
aby zmienić nastolatków w aktywnych członków społeczeństwa, którzy wykorzystują 
cyfrowe narzędzia do opowiadania historii – i dowiadują się o Holokauście, historii 
europejskich Żydów, antysemityzmie i znaczeniu praw człowieka dla wszystkich 
obywateli, w tym mniejszości. 

Dialog ponadnarodowy: wspieranie wymiany między edukatorami z różnych krajów 
pomaga zrozumieć europejski, ponadnarodowy wymiar Holokaustu i współczesnego 
antysemityzmu. 

Reforma programów nauczania: często nauczyciele mają ograniczony czas na 
nauczanie o Holokauście, a zwłaszcza historii Żydów i muszą być kreatywni, aby 
uwzględnić te tematy, a także moduły dotyczące zwalczania antysemityzmu, w 
swoich zajęciach lekcyjnych. Krajowe ministerstwa edukacji muszą zapewnić 
lokalnym edukatorom większą swobodę w wyborze materiałów i metod pracy, a 
także muszą włączyć nauczycieli w opracowywanie tych bardzo potrzebnych reform. 

Trwałe finansowanie zmian systemowych: aby umożliwić długofalowy rozwój i ocenę 
krajowych programów edukacyjnych, które koncentrują się na promowaniu pamięci 
o Holokauście i historii Żydów oraz na zwalczaniu antysemityzmu, rządy krajowe 
muszą zapewnić długoterminowe finansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

REKOMENDACJE 
 

2.1 Zalecenia Centropy (Niemcy)  

 

Działania Centropy na rzecz zwalczania antysemityzmu 

Centropa wierzy w moc osobistych historii. Dlatego wszystkie nasze projekty 
edukacyjne – od filmów, przez wystawy i podcasty po spacery audio – są oparte na 
biografiach i zdjęciach zebranych od 1200 żydowskich ocalonych z Holokaustu, z 
którymi przeprowadziliśmy wywiady w 15 krajach europejskich. Nasze 
doświadczenie pokazuje, że antysemityzm i antyżydowskie stereotypy można 
najlepiej zwalczać i obalać wykorzystując osobiste historie, aby pokazać naszym 
grupom docelowym – zarówno nauczycielom, jak i uczniom – jak XX wiek wpłynął na 
życie naszych żydowskich rozmówców. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod 
cyfrowego opowiadania historii nasze materiały stają się bardziej namacalne i trafiają 
do młodszych odbiorców. Prosząc nastolatków o prowadzenie własnych małych 
projektów badawczych obejmujących krótkie filmy i oferując konkursy, udaje nam się 
zmienić ich w aktywnych uczniów – i aktywnych obywateli Europy. 

Pracując głównie poza granicami Niemiec, osiągnęliśmy najlepsze wyniki wtedy, gdy 
połączyliśmy siły z silnymi lokalnymi partnerami — organizacjami pozarządowymi lub 
muzeami — którzy mogą rekrutować uczestników seminariów z szerokiej sieci 
nauczycieli. Najważniejsze dla naszego sukcesu w każdym kraju jest włączenie do 
programu lokalnych historii – co oznacza, że filmy i inne materiały edukacyjne, które 
tworzymy, mają osobisty wpływ na odbiorców docelowych. 

Zwalczanie antysemityzmu w Niemczech 

W 2018 r. niemieckie „Federalne Stowarzyszenie Departamentów Badań i Informacji 
o Antysemityzmie” (Bundesverband der Recherche-und Informationsstellen 
Antisemitismus e.V., RIAS) założyło portal sprawozdawczy www.report-
antisemitism.de w celu zapewnienia spójnego rejestrowania i dokumentowania 
incydentów antysemickich przez społeczeństwo obywatelskie w całych Niemczech 
oraz zachęcanie Żydów i społeczności żydowskiej do korzystania z możliwości 
zgłaszania i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, co jest znaczącym zyskiem w 
zakresie rozpoznawania i rejestrowania incydentów antysemickich. 

RIAS współpracuje również z Centralną Radą Żydów w Niemczech, lokalnymi 
gminami żydowskimi, Centrum Kompetencyjnym ds. Prewencji przy Centralnym 

http://www.report-antisemitism.de/
http://www.report-antisemitism.de/
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Urzędzie Opieki Społecznej Żydów w Niemczech (ZWSt e.V.) i innymi organizacjami 
żydowskimi, co oznacza, że są one dobrze przystosowane do potrzeb ludności 
żydowskiej w Niemczech. 

Wiele innych organizacji lokalnych z powodzeniem przyczynia się do zwalczania 
antysemityzmu poprzez edukację, z których trzy zostały wyróżnione tutaj: 

- Anne Frank Zentrum ma nie tylko stałą wystawę w Berlinie, która oferuje 
praktyczne warsztaty dla klas szkolnych na temat zwalczania stereotypów i 
antysemityzmu; organizuje również programy szkoleniowe dla nauczycieli i wystawy 
objazdowe po całych Niemczech. 

- Kompetenzzentrum Zentralwohlfahrtsstelle (https://zwst-kompetenzzentrum.de) 
promuje wzmacnianie pozycji nauczycieli poprzez regularne programy szkoleniowe i 
materiały do nauki na temat antysemityzmu i teorii spiskowych. 

- Berlińska wystawa artystyczna „7xjung – Your Training Ground for Solidarity and 
Respect” organizacji pozarządowej “Show your face! Gesicht Zeigen! For an open-
minded Germany!” oferuje interaktywne podejścia do walki z antysemityzmem, 
rasizmem i wykluczeniem mniejszości. Organizacja pozarządowa oferuje 
interaktywne warsztaty dla klas szkolnych, nauczycieli i multiplikatorów. Każdy 
czterogodzinny warsztat jest skomponowany tematycznie od podstaw i dostosowany 
do konkretnej sytuacji grupy, wykorzystując odpowiednie dla wieku metody pracy z 
uczestnikami. 

 

Wkład w projekt HANNAH 

Dzięki wielonarodowej strukturze konsorcjum i różnym europejskim narracjom 
wykorzystanym podczas seminariów szkoleniowych HANNAH, projektowi udaje się 
promować wieloperspektywiczne podejście do podnoszenia świadomości na temat 
życia żydowskiego i zwalczania antysemityzmu. Jak wskazał w ankiecie ewaluacyjnej 
jeden z uczestników: „Poznawanie przejawów antysemityzmu, ale także społeczności 
żydowskich w Serbii, Polsce i Grecji pozwoliło mi spojrzeć na historię z szerszej 
perspektywy – coś, z czego skorzystam w mojej karierze nauczycielskiej”. 

Proponowanie praktycznych warsztatów na temat zwalczania antysemityzmu było 
również przydatne dla wielu uczestników, co ilustruje poniższa wypowiedź: „Jako 
nauczyciel w Niemczech spotykam się z antysemityzmem uczniów muzułmańskich, 
którzy utożsamiają Żydów z Izraelem. Twój warsztat pomógł mi obalić antyizraelskie i 
antysemickie stereotypy”. 

Korzystanie z Cyfrowego Repozytorium Narracji Antysemickich (DRAN) podczas 
seminariów również okazało się pomocne dla uczestników, ponieważ wymieniali się i 
omawiali możliwe reakcje na antysemickie wypowiedzi uczniów i studentów. 

Jak stwierdził jeden z uczestników seminarium: „Nauczyłem się, że niezwykle ważne 
jest jak najwcześniejsze zwalczanie tych [teorii spiskowych]. Wymiana z 
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nauczycielami z różnych szkół, zwłaszcza w Niemczech […] nie jest czymś, co można 
robić na co dzień. […] Dla mnie bardzo interesujące było dowiedzieć się, jak inne 
landy niemieckie radzą sobie z wyzwaniem nauczania o antysemityzmie, jak to robią i 
to jest coś, co naprawdę doceniam”. 

 

Dalsze zalecenia na poziomie europejskim 

Zaleca się uwzględnienie wiedzy fachowej zgromadzonej w ponadnarodowych 
sieciach, takich jak ENCATE (European Network to Counter Antisemitism Through 
Education), która została założona przez berlińską organizację pozarządową KIgA e.V. 
przy finansowym wsparciu rządu niemieckiego. Członkowie ENCATE, do których 
należą Centropa i Terraforming, są europejskimi organizacjami non-profit, które 
działają w dziedzinie edukacji i są aktywne w walce ze współczesnymi i historycznymi 
aspektami antysemityzmu. 

ENCATE przyjmuje i stosuje roboczą definicję antysemityzmu IHRA oraz przekazuje 
praktyczne doświadczenia i codzienne potrzeby w pracy edukacyjnej 
przeciwdziałającej antysemityzmowi. 

Więcej informacji na www.encate.eu 

 

 

 

2.2 REKOMENDACJE JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V. (NIEMCY) – 

KOORDYNATORA PROJEKTU HANNAH 
 

Działania Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV na rzecz zwalczania antysemityzmu 

W ramach działań przeciwko antysemityzmowi, JKPeV przystąpiła w 2021 r. do 
„Bündnis gegen Antisemitismus Dresden und Ostsachsen” („Sojusz przeciwko 
Antysemityzmowi Drezno i Wschodnia Saksonia”) i połączyła siły z innymi 
organizacjami, specjalistami i instytucjami, które zwalczają antysemityzm poprzez 
edukację, a dokładniej poprzez konferencje, warsztaty i kampanie uświadamiające. 
Uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach, jak również wnieśliśmy w nie swój wkład, 
starając się sprawić, by takie wysiłki były bardziej zrównoważone przy wsparciu 
finansowania i wykorzystaniu multimediów, a także aby kontynuować prace Sojuszu 
przeciwko Antysemityzmowi także w następnych latach. Udział w wydarzeniach 
publicznych, takich jak upamiętnienie deportacji drezdeńskich Żydów, był 
promowany na naszych kanałach społecznościowych i dzięki temu szeroko 
udostępniany głównej grupie docelowej JKPeV: młodzieży, trenerom, edukatorom, 
artystom i osobom pracującym w dziedzinie edukacji młodzieży. 

https://www.holocaustremembrance.com/node/196
http://www.encate.eu/


 

10 
 

W dwóch projektach „HANNAH” i „Jüdisches Leben in Dresden” – „Żydowskie życie 
w Dreźnie” doświadczenie, jakie JKPeV posiada w produkcji filmów dokumentalnych i 
zeznań ustnych nagranych na wideo, zostało wykorzystane do poszerzenia wiedzy o 
żydowskiej historii, tradycji i współczesnych wyzwaniach lokalnej społeczności 
żydowskiej, a także przeciwdziałaniu antysemityzmowi poprzez zachęcanie 
współczesnych świadków do dzielenia się swoimi historiami i doświadczeniami. 
Lokalni eksperci, tacy jak historycy, pedagodzy, decydenci polityczni czy aktywiści 
społeczeństwa obywatelskiego, są również proszeni o dzielenie się swoją wiedzą, 
punktami widzenia i doświadczeniami. Te nagrane na wideo historie i filmy 
dokumentalne obejmują współpracę z lokalnymi instytucjami publicznymi, takimi jak 
Wolne Państwo Saksonia, gmina Drezno, Muzeum Miasta Drezna, a także 
społeczeństwo obywatelskie, w tym społeczności żydowskie Drezna i organizacje 
działające w obszarze edukacji historycznej i kulturalnej. 

 

Strategie walki z antysemityzmem w Niemczech 

Kraj związkowy Saksonia oferuje zestaw dobrych praktyk w reagowaniu na 
przestępstwa o charakterze antysemickim i ataki na społeczność żydowską. We 
współpracy ze społecznością żydowską i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
z odpowiednimi ministerstwami, policją i prokuraturą w celu zapewnienia zarówno 
władzom policji, jak i prokuraturom jeszcze bardziej ukierunkowanych informacji i 
wsparcia w ich codziennej pracy w zakresie uznawania i ścigania przestępstw 
antysemickich, a także w celu zwiększenia ochrony ofiar, opracowano „Wspólne 
wytyczne Prokuratury w Dreźnie i Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii – 
Rozpoznawanie i konsekwentne ściganie przestępstw antysemickich”. W celu dalszej 
poprawy spójnej walki z antysemityzmem w Saksonii, trwa współpraca społeczności 
żydowskiej z ministerstwami, władzami i instytucjami saskimi. Podobne środki 
polecamy również w innych krajach niemieckich oraz krajach europejskich. 

OFEK e.V. jest stowarzyszeniem non-profit i poradnią specjalizującą się w 
antysemickiej przemocy i dyskryminacji. OFEK doradza, towarzyszy i wspiera 
poszkodowanych, ich bliskich oraz świadków incydentów antysemickich i aktów 
przemocy. OFEK stoi u boku tych, którzy szukają porady i widzi swoje zadanie we 
wprowadzaniu żydowskiej perspektywy do debaty społecznej i politycznej. 
Doradztwo OFEK opiera się na standardach jakości profesjonalnego doradztwa dla 
ofiar i dotyczy wszystkich spraw - z przestępstwami i bez przestępstw. OFEK oferuje 
doradztwo indywidualne, formaty grupowe, ogólnokrajową infolinię oraz wsparcie 
regionalne w Berlinie, Hesji, Badenii-Wirtembergii, Saksonii-Anhalt i Saksonii 
(obecnie w budowie). 

 

Wkład w Projekt HANNAH 

Rejestrując na wideo jedno ze świadectw ustnych w ramach projektu HANNAH, 
zdaliśmy sobie sprawę z siły filmów w edukacji o Holokauście, gdy rozmówca, ocalały 
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z Holokaustu w drugim pokoleniu, powiedział nam, że filmy o Holokauście, które 
powstały i były pokazywane w NRD miały znaczną wartość edukacyjną i artystyczną 
(jak „Jakob der Lügner” czy „Sterne”), zwłaszcza w porównaniu z filmami z USA. 
Dlatego zalecamy wykorzystanie filmów fabularnych, także historycznych i 
pochodzących z różnych krajów europejskich, do nauczania różnych aspektów 
Holokaustu, które są często pomijane, takich jak sposób przedstawiania Holokaustu 
w różnych społeczeństwach europejskich po wojnie. Otwiera to nowe perspektywy 
poznawania Holokaustu. Zalecane jest tworzenie napisów, narracji lub dubbingu w 
różnych językach europejskich, jeśli nie są one jeszcze dostępne, a także stworzenie 
internetowej platformy wideo lub kanału, na którym można by je oglądać. Filmy te 
wymagają krótkiego wprowadzenia historyczno-krytycznego. Można by organizować 
wydarzenia, takie jak festiwale filmowe/dokumentalne, na których takie 
filmy/dokumenty mogłyby być pokazywane i omawiane. Zalecane jest finansowanie 
takich przedsięwzięć ze środków publicznych. 

JKPeV wyprodukowało serial dokumentalny o historii, współczesnym życiu 
społeczności żydowskich i antysemityzmie, a także o innowacyjnych sposobach walki 
z antysemityzmem poprzez edukację w pięciu miastach: Atenach, Dreźnie, 
Hamburgu, Krakowie i Nowym Sadzie. Te odcinki dokumentalne są dostępne online 
za darmo. JKPeV rekomenduje Ministerstwu Edukacji Saksonii włączenie ich do 
programu nauczania szkół/instytucji oświatowych w celu podniesienia świadomości 
młodych ludzi na temat historii i obecnego życia Żydów europejskich, zrozumienia, 
co oznacza antysemityzm, oraz zwalczania go poprzez edukację, kulturę, sztukę i 
sport. 

Jugend- & Kulturprojekt e.V. skupiony na kulturze, sztuce i edukacji, we współpracy z 
Centropą, w dniach 13-14 czerwca w KulturCentrale w Dreźnie w Niemczech 
zrealizował krajową konferencję HANNAH „Jewish Life Today“. Ponad 150 gości 
wzięło udział w różnorodnych działaniach kulturalnych i artystycznych, w tym 
warsztatach historii mówionej prowadzonych przez Centropę, pokazie odcinków 
dokumentalnych o Hamburgu i Dreźnie wyprodukowanych przez Jugend- & 
Kulturprojekt e.V., dyskusjach przy okrągłym stole na temat wykorzystania 
innowacyjnych narzędzi i źródeł ikonograficznych w celu zwalczania antysemityzmu, 
aby dyskutować i uczyć się o antysemityzmie i Holokauście. Zaprezentowano 
wszystkie rezultaty projektu HANNAH, takie jak kurs online HANNAH, świadectwa 
ustne, cyfrowe repozytorium narracji antysemickich itp., dając gościom możliwość 
lepszego poznania projektu HANNAH, żydowskiej historii, kultury i tradycji oraz 
współczesnego antysemityzmu. Występ muzyczny tria TROjKA ze świeżą mieszanką 
muzyki świata, polki, muzyki klezmerskiej i rocka oraz wystawa sztuki żydowskiej 
artystki Marion Kahnemann, BEGEGNUNGEN – TEXTE ALS FUNDSTÜCKE przybliżają 
miejscowej ludności żydowską historię, kulturę i sztukę, skłaniają do przemyślenia i 
zachęcają do dialogu. Takie wydarzenia promują żydowską historię, kulturę i sztukę 
oraz dają możliwość poznania i uświadomienia lokalnej społeczności. 
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Dalsze zalecenia na poziomie europejskim 

W przypadku niektórych wydarzeń, takich jak konferencje, uroczystości 
upamiętniające, sympozja i inne wydarzenia publiczne, które były organizowane 
przez JKPeV lub inne organizacje, sieci i sojusze, w których uczestniczył JKPeV, 
zdecydowanie zaleca się, aby decydenci i władze wspierali takie wydarzenia poprzez 
swój aktywny udział, w celu omówienia aktualnych problemów, z jakimi muszą się 
zmierzyć organizacje, sieci i sojusze w związku z antysemityzmem i brakiem wiedzy 
na temat historii, kultury i tradycji żydowskich. Ponadto potrzebne jest finansowanie, 
aby wdrażać i utrzymywać projekty, które rzucają wyzwanie antysemityzmowi 
poprzez edukację, kulturę, sztukę i sport. Fundusze europejskie, lokalne, regionalne i 
krajowe powinny wspierać projekty i inicjatywy takie jak HANNAH, aby mieć silny 
wpływ na społeczeństwo na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim oraz zwielokrotnić efekt projektu po jego zakończeniu. „Sojusz 
przeciwko antysemityzmowi w Dreźnie i Wschodniej Saksonii” powstał dzięki 
wsparciu projektowemu fundacji federalnej - (EVZ) Fundacja Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość. Sojusz ponownie ubiega się o finansowanie, aby 
kontynuować swoją pracę w przyszłym roku. 

Sport może również oferować niewerbalną formę wspólnego doświadczenia. Aby 
sprzyjać akceptacji życia żydowskiego w jego obecnym kształcie, należy wspierać 
imprezy sportowe, w których biorą udział żydowskie organizacje sportowe. 

Ponadto innym celem powinno być pielęgnowanie życia żydowskiego. Życie 
żydowskie zasługuje na uwagę publiczną także poza tematem edukacji o 
Holokauście. Należy docenić wkład dawnych i współczesnych artystów żydowskich, 
znaleźć przestrzeń i finansowanie. Żydowskie festiwale muzyczne i teatralne lub 
wydarzenia związane z kinem lub kuchnią powinny otrzymać publiczne wsparcie. 
Tydzień Muzyki i Teatru Jidysz (Jüdische Musik und Theaterwoche Dresden) odbywa 
się corocznie w październiku/listopadzie od 1995 roku w niemieckim Dreźnie. 
Festiwal prezentuje nową współczesną kulturę żydowską w Europie według dwóch 
kryteriów: kultura żydowska ponownie rozkwita w Europie i nie należy jej zawsze 
mylić z kulturą izraelską, a tematyka żydowska jest punktem wyjścia do tworzenia 
nowatorskich spektakli, wykorzystujących ciekawe środki artystyczne i 
podejmujących bardziej ogólne zagadnienia kulturowe, skierowane także do 
odbiorców nieżydowskich. Festiwal chce stworzyć nowe spojrzenie na problematykę 
żydowską. 

 

2.3 REKOMENDACJE MUZEUM ŻYDOWSKIEGO W GRECJI (JEWISH MUSEUM 

GREECE) 
Działania Muzeum na rzecz zwalczania antysemityzmu 

Muzeum Żydowskie Grecji, założone w 1977 roku, wykorzystuje przedmioty ze 
swoich kolekcji do wspierania i zachęcania do lepszego poznania społeczności 
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religijnej poprzez eksplorację i odkrywanie wspólnych historii i praktyk. Muzeum 
mocno wierzy w opowiadanie konkretnych historii w oparciu o zbiory muzealne, tj. 
obiekty trójwymiarowe (m.in. modlitewniki, psalmy, Tora, komentarze do tekstów 
świętych, księgi kabalistyczne, tkaniny synagogalne, przedmioty gospodarstwa 
domowego), fotografie, dokumenty i ustne świadectwa. W ciągu ostatnich 20 lat 
Muzeum zorganizowało dla nauczycieli ponad 35 seminariów szkoleniowych na 
temat kultury żydowskiej i Holokaustu, które stanowią istotną podstawę do walki z 
antysemityzmem. Muzeum realizowało te seminaria w całej Grecji pod auspicjami 
Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych.  

 

Strategie walki z antysemityzmem w Grecji 

Sieć na rzecz praw dziecka zachęca do podejmowania inicjatyw i działań mających na 
celu wdrożenie w Grecji Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka ONZ, 
zagwarantowanie poszanowania różnorodności i położenie kresu dyskryminacji. Jej 
członkami są nauczyciele, rodzice, wykładowcy uniwersyteccy, autorzy, artyści i 
dzieci, które pracują na zasadzie wolontariatu zarówno w społeczności szkolnej, jak i 
poza nią. 

Działalność sieci obejmuje stworzenie radia internetowego (radio internetowe) 
„Dmuchawiec”, a także gazety „Ptaki wędrowne”, które mają na celu zarówno 
integrację uchodźców i migrantów, jak i walkę z ksenofobią. Internetowe audycje 
radiowe są produkowane wyłącznie przez młodych uchodźców, imigrantów i 
Greków. Dzięki tym inicjatywom Sieć ma na celu przekazywanie zasad i wartości 
dziennikarstwa, promowanie dialogu międzykulturowego i pomaganie dzieciom w 
korzystaniu z ich podstawowych praw, takich jak prawo do wolności opinii i 
wypowiedzi. 

https://ddp.gr/gia-to-webradio-pikralida/  

Program jest inicjatywą Sieci na rzecz Praw Dziecka przy wsparciu UNHCR, Fundacji 
Róży Luksemburg – Biuro w Grecji, Fundacji Społeczeństwa Otwartego, Fundacji 
Pożytku Publicznego Johna S. Latsisa oraz Ambasady Holandii w Atenach. 

 

Wkład w Projekt HANNAH  

Wielonarodowy charakter konsorcjum podkreślił europejskie aspekty kultury 
żydowskiej podczas seminariów szkoleniowych HANNAH. Dlatego projekt z 
powodzeniem promuje wieloperspektywiczne podejście do podnoszenia 
świadomości na temat życia żydowskiego i walki z antysemityzmem. 

https://ddp.gr/gia-to-webradio-pikralida/
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Ponadto dzięki ewaluacji MOOC i kwestionariuszom ewaluacyjnym seminariów 
szkoleniowych zdaliśmy sobie sprawę, że największy wpływ mają osobiste 
świadectwa. Jednym z najpotężniejszych sposobów upamiętniania Holokaustu i 
przeciwdziałania antysemityzmowi jest wsłuchiwanie się w głosy tych, którzy 
rzeczywiście doświadczyli Holokaustu i/lub powojennego antysemityzmu. Te 
osobiste historie dają nam natychmiastowy sposób nie tylko na zrozumienie 
złożoności Holokaustu, ale także na ocenę różnych rodzajów i aspektów 
antysemityzmu. 

 

Dalsze zalecenia na poziomie europejskim 

W ostatnim ćwierćwieczu muzea jako instytucje kultury odgrywają znacznie bardziej 
aktywną rolę w edukacji nieformalnej. W erze cyfrowej, w której szybko 
rozpowszechniają się fałszywe wiadomości, które często promują antysemityzm i 
zniekształcanie Holokaustu, muzea odgrywają istotną rolę jako instytucje zwalczające 
antysemityzm, ksenofobię, rasizm i wszelkie inne formy dyskryminacji. Wzmocnienie 
tej roli w dostosowaniu do nowych form technologii, a zwłaszcza do mediów 
społecznościowych jest konieczne. 

 

 
 

2.4 REKOMENDACJE ŻYDOWSKIEGO MUZEUM GALICJA (POLSKA) 
Działania Żydowskiego Muzeum Galicja na rzecz zwalczania antysemityzmu 

Jeden z najszerszych programów Żydowskiego Muzeum Galicja związany z 
antysemickimi mitami i narracjami, nosi tytuł „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w 
relacjach polsko-żydowskich”. Celem tego projektu, realizowanego w partnerstwie z 
Fundacją Evens, było przeanalizowanie i przełamanie kluczowych stereotypów i 
nieporozumień związanych z relacjami polsko-żydowskimi. W ramach serii debat 
panelowych niektórzy z najbardziej rozpoznawalnych polskich historyków, badaczy i 
ekspertów zgłębiali trudne tematy w stosunkach polsko-żydowskich i skonfrontowali 
się z najbardziej uderzającymi mitami. Muzeum podjęło tę inicjatywę w 2019 roku w 
celu zwalczania nieporozumień i antysemickich uprzedzeń, które determinują sposób 
postrzegania Żydów i Holokaustu w Polsce. 

W pierwszej edycji projektu od marca do listopada 2019 r. w Żydowskim Muzeum 
Galicja odbyło się siedem debat: 

1. Sprawiedliwi czy Szmalcownicy? Polskie postawy wobec Żydów w czasie II wojny 
światowej 
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2. Strategie przetrwania: losy Żydów w okupowanej Polsce 

3. Żydzi i Izrael. Postawy Żydów z diaspory wobec Izraela 

4. Polski antysemityzm. Źródła i skala antysemityzmu w polskim społeczeństwie 

5. Kościół katolicki i Żydzi 

6. Czy Żydzi rządzą światem? Teorie spiskowe 

7. Żydzi i komunizm 

W związku z dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem tej inicjatywy, w 2020 
roku odbyła się druga seria „(Nie)rozłącznych”, poświęcona szczególnie emocjom, 
jakie budzą relacje polsko-żydowskie: 

1. Zdrada? Antypolskie postawy w Izraelu 

2. Krzywda? O rywalizacji w cierpieniu, upamiętnianiu i żałobie 

3. Miłość? Filosemityzm w Polsce 

4. Odpowiedzialność? Dziedzictwo żydowskie w Polsce 

Pandemia zmusiła Muzeum do przeniesienia wydarzeń do sieci, ale okazało się, że w 
formie internetowej liczba widzów wzrosła, a debaty obejrzało ponad 3800 widzów. 

W 2021 roku odbyła się trzecia edycja projektu. Każda dyskusja odnosiła się do 
konkretnych przykładów wizualnych, m.in. wycinków prasowych lub zdjęć, którym 
towarzyszyły informacje o ich kontekście społecznym lub historycznym. W 2021 roku 
debaty zostały przetłumaczone na język angielski, co pozwoliło projektowi dotrzeć do 
odbiorców na całym świecie. 

Lista tematów w III edycji obejmowała: 

1. Między fascynacją a nienawiścią. Obraz Żydów we współczesnej Polsce. 

2. Między Auschwitz a Oświęcimiem. Sprzeczne narracje o Polsce. 

3. Między milczeniem a propagandą. Ewolucja narracji o Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w powojennej Polsce. 

4. Między zabytkiem a produktem. Procesy upamiętniania i komercjalizacji 
przestrzeni pożydowskich. 

5. Między tradycją a nowoczesnością. Współczesna społeczność polsko-żydowska. 

6. Między pożądaniem a pogardą. Historyczne i współczesne obrazy kobiet 
żydowskich. 

7. Między nami. Polskie lęki w mediach i kulturze masowej. 
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Czwarta edycja tego projektu, która odbywa się w 2022 r., oferuje inne podejście do 
tematu – prezentuje filmy dotyczące historii i relacji polsko-żydowskich. Przed 
każdym pokazem filmowym następuje krótkie wprowadzenie eksperta, 
przedstawiające kontekst historyczny i społeczny, a po projekcjach dyskusja z 
publicznością. 

Ważnym elementem strategii walki z antysemityzmem podejmowanych przez 
Muzeum są także warsztaty antydyskryminacyjne znajdujące się w ofercie 
edukacyjnej, dostępne dla młodzieży i dorosłych. Działania te skupiają się na 
stereotypach, uprzedzeniach, ksenofobicznych mitach i mechanizmach za nimi 
stojących. Wyjaśnienie, dlaczego ludzie posługują się stereotypami, wierzą w mity, są 
podatni na teorie spiskowe itp., jest kluczem do obalania antysemickich mitów. 
Podczas warsztatów antydyskryminacyjnych edukatorzy ŻMG wykorzystują nie tylko 
wiedzę historyczną, ale także odnoszą się do aspektów socjologicznych i 
psychologicznych. Innymi ciekawymi przykładami w programie edukacyjnym 
Muzeum są warsztaty dotyczące mowy nienawiści oraz te skupiające się na fake 
newsach i propagandzie w mediach. Jest to sposób na przekazanie uczestnikom 
narzędzi i wiedzy, które pomogą im rozpoznawać i krytycznie dekonstruować 
stereotypy, mity, teorie spiskowe oraz narracje antysemickie i ksenofobiczne. 

Poza tym od 2008 roku w ofercie edukacyjnej GJM dla szkół znajdują się wykłady i 
warsztaty na temat antysemityzmu i Holokaustu. 

Muzeum współpracuje nie tylko z uczniami, ale także z nauczycielami i edukatorami. 
Sztandarowym projektem Działu Edukacji GJM jest seminarium dla nauczycieli 
„Kontekst nauczania o Holokauście”, odbywające się cyklicznie od 2010 roku 
(corocznie z wyjątkiem 2020). Ponad 600 nauczycieli z Polski, a także Ukrainy i 
Białorusi wzięło udział w tym programie, który zajmuje się historią Żydów, 
antysemityzmem i Holokaustem, zapewniając nauczycielom obiektywną wiedzę, 
narzędzia i metody umożliwiające im nauczanie na te tematy i obalanie 
antysemickich mitów w ich lokalnym środowisku. 

 

Strategie walki z antysemityzmem w Polsce 

Fundacja ‘NIGDY WIĘCEJ’  

Organizacja istnieje po to, aby promować zrozumienie wielokulturowe i przyczyniać 
się do rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w 
szerszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. „NIGDY WIĘCEJ” jest szczególnie 
zainteresowane problemem wychowania młodzieży przeciwko uprzedzeniom 
rasowym i etnicznym. „NIGDY WIĘCEJ” założył Marcin Kornak (1968-2014), żyjący z 
niepełnosprawnością ruchową działacz społeczny, komentator życia publicznego, 
poeta i autor tekstów. „NIGDY WIĘCEJ” istniało jako nieformalna grupa od 1992 roku 
i zostało oficjalnie zarejestrowane w 1996 roku. 

Do głównych celów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” należą: 
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- podnoszenie świadomości problemu rasizmu i ksenofobii; 

- budowanie szerokiego i integracyjnego ruchu przeciwko rasizmowi i 
dyskryminacji, na rzecz szacunku, inkluzywności i różnorodności; 

- eliminowanie lub marginalizowanie tendencji rasistowskich, ksenofobicznych i 
antysemickich w różnych sferach życia. 

Szeroko zakrojona działalność „NIGDY WIĘCEJ” zyskała szerokie uznanie krajowe i 
międzynarodowe. 

Od 1994 roku „NIGDY WIĘCEJ” wydaje cykliczną publikację w postaci magazynu 
„NIGDY WIĘCEJ”, dostarczającego rzetelnych informacji i dogłębnych analiz 
dotyczących przestępstw z nienawiści oraz grup ekstremistycznych i 
rasistowskich działających w Polsce i na reszta Europy. 

Źródło: https://www.nigdywiecej.org/en/  

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej AJCF: 

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (AJC) regularnie organizuje kurs doskonalenia 
zawodowego, który wyposaża nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do 
nauczania o różnorodności i szacunku i do konfrontacji z nienawiścią. Podczas 6-
tygodniowych sesji uczestnicy uczą się identyfikować i reagować na uprzedzenia, w 
tym między innymi na antysemityzm, homofobię i rasizm. 

Źródło: https://ajcf.pl/en/programy/academy/  

 

Wkład w Projekt HANNAH 

Porównując pierwsze i drugie seminarium HANNAH w Polsce oraz sposób, w jaki 
zostało przeprowadzone, można stwierdzić, że druga edycja była znacznie bardziej 
udana na wielu płaszczyznach i może być wykorzystana jako przykład dobrej praktyki. 
Poleganie w mniejszym stopniu na gotowych prezentacjach, a bardziej na wiedzy i 
umiejętnościach uczestników, przynosi znacznie lepsze rezultaty. Umożliwienie im 
samodzielnego odkrywania historii na podstawie dostarczonych materiałów i 
refleksji nad nią oraz danie większej przestrzeni do dyskusji przyniosło znacznie 
lepszy efekt niż prowadzenie seminariów stricte zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy 
drugiej edycji byli znacznie bardziej zainteresowani, aktywni i otwarci na dyskusję o 
problemach narracji antysemickich w swoich lokalnych społecznościach, a także na 
poznanie szerszego kontekstu europejskiego, dzięki wprowadzonym podczas tego 
seminarium metodom partycypacyjnego uczenia się. 

Połączenie treści programu szkoleniowego HANNAH, zaadaptowanie i 
wkomponowanie go w konkretne podejście GJM okazało się dobrym pomysłem i 
może być rekomendacją dla innych – materiały i wskazówki stworzone w tym 
projekcie mają na celu wsparcie i pomoc w edukacji . Na pierwszy rzut oka ilość 
wypracowanych w projekcie materiałów może wydawać się przytłaczająca, dlatego 

https://www.nigdywiecej.org/en/
https://ajcf.pl/en/programy/academy/
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warto zauważyć, że oferują one możliwość wyboru, adaptacji, skrótów, selekcji 
treści, dostosowania do lokalnych warunków. Zgodnie z zasadą „mniej znaczy 
więcej”, czasem jedna fotografia i jedna wypowiedź może wywołać ożywioną 
dyskusję i pomóc w zrozumieniu problemu antysemityzmu. 

 

Dalsze zalecenia na poziomie europejskim 

Zob. rekomendacje zawarte powyżej. 

 

2.5 REKOMENDACJE TERRAFORMING (SERBIA) 
 

Działania Terraforming na rzecz zwalczania antysemityzmu 

Pomysł międzynarodowego formatu angażującego infrastrukturę biblioteczną w 
edukację o antysemityzmie oraz nauczanie o Holokauście powstał po kilku latach 
współpracy Terraforming z sieciami bibliotecznymi w Serbii. W tym czasie badaliśmy 
sposoby wykorzystania wiedzy bibliotekarzy, dostępnej literatury, zapisów 
historycznych (zdjęć historycznych, gazet itp.) oraz innych zbiorów. Istnieje 
niezbadany i niewykorzystany potencjał zaangażowania bibliotek w edukację, 
zwłaszcza w nowym środowisku cyfrowej transformacji muzeów i kultury pamięci. 
We współpracy z Europeaną, Biblioteką Narodową Serbii i innymi ekspertami 
zaproponowaliśmy Międzynarodową Platformę Biblioteczną na rzecz Edukacji o 
Holokauście, która wspierałaby bibliotekarzy i archiwistów w nowej aktywnej roli w 
edukacji o Holokauście i antysemityzmie, wykorzystując ich specyficzną wiedzę i 
odpowiednie materiały, do których mają dostęp. 
 
W ramach wspólnego projektu Domu Anny Frank z Amsterdamu, ODIHR, serbskich 
ministerstw Spraw Zagranicznych oraz Edukacji i Młodzieży, Terraforming kierował 
zespołem, który stworzył materiały dydaktyczne do walki z antysemityzmem do 
użytku w serbskich szkołach. Materiały są podzielone na trzy książki, obejmujące 
historię i kulturę Żydów, Holokaust oraz współczesne wyzwania, takie jak 
współczesny antysemityzm, mowa nienawiści, antysemityzm, media 
społecznościowe, wypaczanie Holokaustu, antysemityzm w edukacji itp. Materiały 
edukacyjne są dystrybuowane do wszystkich szkół w Serbii, a grupa nauczycieli 
zostało przeszkolona do ich używania. Terraforming kontynuuje szkolenie 
nauczycieli, koncentrując się na promowaniu tych materiałów edukacyjnych. 
 
Strategie walki z antysemityzmem w Serbii 
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Niestety nie ma systematycznych, centralnie zorganizowanych ani skoordynowanych 
prac nad przeciwdziałaniem antysemityzmowi w Serbii ze strony państwa. W 
edukacji nauczanie i uczenie się o Holokauście jest zwykle mylnie uznawane za 
wystarczający substytut nauczania o antysemityzmie. Istnieje kilka organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które wnoszą znakomite projekty, materiały i 
szkolenia dotyczące Holokaustu, które tylko częściowo zajmują się antysemityzmem, 
a zwykle antysemityzmem historycznym z przeszłości. Jednak poszczególne 
organizacje pozarządowe są aktywne w walce z antysemityzmem. Na przykład Haver 
Serbia to organizacja pozarządowa, która pracuje głównie z młodzieżą, promuje 
zróżnicowane i zintegrowane społeczeństwo poprzez prezentowanie kultury i historii 
żydowskiej oraz ułatwianie dialogu międzykulturowego, w tym dialogu między 
społecznością żydowską a większością ludności. 
 
Wkład w Projekt HANNAH 

Terraforming docenił pracę nad wywiadami historycznymi w ramach projektu 
HANNAH. W komunikacji ze społecznością żydowską Nowego Sadu 
skontaktowaliśmy się z kilkoma seniorami, którzy mogli opowiedzieć nam więcej o 
swoich rodzicach, którzy przeżyli Holokaust. Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
ich osobiste doświadczenia jako ocalonych z Holokaustu drugiego pokolenia mają 
znaczną wartość i duży potencjał do wykorzystania w edukacji. Kontynuowaliśmy 
kręcenie wywiadów z drugim pokoleniem, aby uchwycić i zachować te narracje. 
Ponadto rozmówcy uczestniczą w naszych seminariach edukacyjnych z 
nauczycielami, archiwistami i bibliotekarzami. W bezpośrednim dialogu z 
uczestnikami omawiają swoje życiowe doświadczenia i odpowiadają na pytania. 
 
Kiedy ocaleni z pierwszego pokolenia odejdą, zalecamy skupienie się bardziej na 
drugim pokoleniu, szczególnie poprzez bezpośrednie spotkania w placówkach 
edukacyjnych. Polecamy również filmowanie wywiadów, aby zachować świadectwa 
życia po Holokauście i życia z ocalonymi. 
 
Dalsze zalecenia na poziomie europejskim 

Przekłamania o Holokauście oraz antysemickie mity i propaganda są przedstawiane 
młodym ludziom głównie w Internecie za pośrednictwem różnych kanałów mediów 
społecznościowych. Aby rozwiązać ten narastający problem, zalecamy tworzenie 
interdyscyplinarnych zasobów dydaktycznych, które połączą umiejętność korzystania 
z mediów z nauczaniem o antysemityzmie i projektowaniu treści w nowych mediach. 
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KONKLUZJE  
 

Antysemityzm oraz szerzenie antysemickich mitów i stereotypów pozostają 
wyzwaniem dla dzisiejszego społeczeństwa europejskiego. Wszyscy partnerzy 
projektu HANNAH byli wcześniej aktywni w zwiększaniu świadomości życia, kultury i 
historii Żydów w swojej pracy, co ich zdaniem jest pierwszym krokiem w walce z 
antysemityzmem. Jednak świadomość i edukacja mające na celu zwrócenie uwagi na 
życie Żydów i wkład w kulturę europejską nie mogą być osamotnionymi działaniami – 
decydenci na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim są zachęcani do zwrócenia 
uwagi na narzędzia i środki do walki z antysemityzmem i włączenia ich jako 
standardowej praktyki . 
 
W szczególności działania mające na celu podnoszenie świadomości i zwalczanie 
antysemityzmu muszą uwzględniać współczesny krajobraz medialny, w którym w 
sferze cyfrowej zachodzi wiele form dzielenia się opiniami i interakcji społecznych. To 
sprawia, że konieczne jest zarówno cyfrowe podejście do śledzenia i rejestrowania 
wypowiedzi antysemickich, jak i wprowadzenie środków przeciwdziałających mowie 
nienawiści w Internecie. 
 
Podejmowane środki muszą również konsekwentnie angażować wszystkie sektory 
społeczeństwa, niezależnie od środowisk społeczno-ekonomicznych i grup 
wiekowych. Edukacja przez różne instytucje i organizacje (na przykład szkoły, muzea, 
biblioteki i archiwa) dotrze, miejmy nadzieję, do wielu segmentów społeczeństwa. 
 
Aby skutecznie walczyć z antysemityzmem, działania muszą być podejmowane na 
poziomie lokalnym (lub krajowym), z uwzględnieniem konkretnej sytuacji w terenie. 
Jednakże, aby zbudować silną wspólnotę europejską, w której życie żydowskie, jego 
uznanie i świadomość są niezbędne, należy również wzmocnić ponadnarodowe sieci i 
partnerstwa, które mają ten sam cel, jakim jest zwalczanie antysemityzmu. Jednym 
ze środków służących do tego jest zapewnienie długoterminowego finansowania, 
aby umożliwić ciągłe monitorowanie i oddziaływanie. 
 
Ponadto sieć, taka jak konsorcjum projektu Hannah, może połączyć swoją wiedzę 
fachową w celu opracowania przydatnych wyników w celu rozpoznawania, 
podnoszenia świadomości i zwalczania antysemityzmu. Takie produkty tworzone w 
ramach konsorcjum obejmują konkretne materiały: kurs online, filmy dokumentalne, 
historię mówioną i edukacyjne powieści graficzne, ale także narzędzia, takie jak 
Cyfrowe Repozytorium Narracji Antysemickich i wirtualna społeczność w mediach 
społecznościowych. Mamy nadzieję, że te zasoby zostaną zauważone i wierzymy, że 
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mogą być korzystne dla decydentów w tworzeniu silnych, wyraźnych strategii 
przeciwko antysemityzmowi. 
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