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Koks su Holokaustu susijusių vietų vaidmuo 
šiuolaikinėje visuomenėje? Ką jos gali duoti 
jaunimui? Ką reikia apsvarstyti mokykloms 
ir pedagogams planuojant apsilankymą tokioje 
vietoje? Kaip pedagogai gali pasinaudoti tokiais 
apsilankymais mokymui apie Holokaustą 
ir žmogaus teises?

Vadove pateikiama nemažai pavyzdžių, patarimų 
ir istorinės infromacijos, kuri padės pedagogams 
ir moksleiviams apsilankymus Holokausto atminties 
vietose ir parodose paversti reikšmingais 
ir suteikiančiais praturtinančios patirties.
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PRATARMĖ

Holokaustas parodė, kad negerbiant ir netaikant pagrindinių 
žmogaus teisių, tikrovė gali būti neapsakomai baisi. Todėl tarp 
Holokausto ir tolesnės žmogaus teisių raidos yra glaudus ryšys. 1948 
m. priėmus Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, o po to – Europos 
regionines žmogaus teisių priemones, buvo palaipsniui susitaikyta su 
Holokausto pamokomis ir jų reikšme Europos Sąjungą šiandien 
stiprinančioms vertybėms. Europos Sąjunga pripažįsta, kad 
Holokaustas yra esminis ir reikšmingas įvykis, giliai įsirėžęs 
į Europos istoriją ir paveldą.

Tiek Holokausto atminimui skirtos Europos Parlamento priimtos 
rezoliucijos, tiek ir 2000 m. sausį pasirašyta Stokholmo deklaracija 
yra įrodymas, kad Holokaustas pripažįstamas ypatingu istoriniu 
nusikaltimu. Todėl gyvybiškai svarbu, kad šiandieninių iššūkių 
kontekste nekartotume praeities klaidų. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūra nori pagerbti Holokausto pamokas ir 
panaudoti jas kaip švietimo priemones ateities kartoms, ypač 
pasinaudojant su žmogaus teisėmis susijusiu Holokausto kontekstu, 
kuris padeda perteikti, kaip svarbu gerbti žmogaus teises, įvairovę ir 
saugoti mažumas.

Holokausto metu prarastos žmogiškosios įvairovės ir kultūrinio 
paveldo neįmanoma atstatyti. Mokydami apie Holokaustą, galime 
nagrinėti žmogaus teisių pažeidimus ir nusikaltimus, toks ugdymas 
taip pat padeda didinti sąmoningumą ir leidžia geriau suprasti šį 
istorinį įvykį. Tačiau ne visuomet pavyksta nutiesti patikimą ir 
reikšmingą tiltą tarp praeities ir dabarties. Daugelis mokytojų, 
kalbintų FRA tyrimų projekto „Atraskite praeitį ateičiai – istorinių 
vietų ir muziejų reikšmė švietimui apie Holokaustą ir žmogaus teisių 
ugdymui Europos Sąjungoje“ kontekste, teigė, kad jiems svarbu 
susieti Holokaustą ir žmogaus teises ir kad jie norėtų daugiau 
patarimų, kaip tai padaryti. 

Apsilankymai su Holokaustu susijusiose vietose ir parodos gali būti 
veiksmingos priemonės, mokantis apie Holokaustą ir žmogaus teises. 
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Viena vertus, tokie apsilankymai padeda sužinoti apie istorinio 
įvykio, kaip pvz., Holokausto, detales. Kita vertus, tai yra svarbus 
žinių pagrindas, norint apmąstyti žmogaus teisių klausimus ir 
dabartines problemas. Dauguma šiame vadove minimų vietų liudija 
apie nacionalsocialistų nusikaltimus ir rasistinės bei antisemitinės 
ideologijos bei praktikos padarinius, vedančius stigmatizmo, 
diskriminacijos ir nužmoginimo link, o galiausiai atimančias 
žmogaus teisę į gyvenimą. Mokymasis apie Holokaustą, siekiant 
atspindėti šių dienų visuomenę, taip pat reiškia, kad tenka susidurti 
su skirtingais, o kartais priešingais visų susijusių pusių (aukų, 
nusikaltėlių, liudininkų ir gelbėtojų) požiūriais.

Šis vadovas sukurtas siekiant įkvėpti mokytojus ir patarti, ką reikėtų 
apsvarstyti, lankantis Holokausto atminimo vietose ir muziejuose. 
Vadove daug dėmesio skiriama pavyzdžiams ir pratimams, kurie 
per apsilankymus Holokausto atminimo vietose ir muziejuose gali 
padėti mokiniams suprasti, kokios gali būti pasekmės jei nepaisoma 
žmogaus teisių. Vadove pateikiama ir aptariama nemažai klausimų 
ir priemonių, kurios gali būti naudingos kūrybingai ir kritiškai 
ugdant mokinių žinias apie žmogaus teises, remiantis žiniomis 
apie Holokaustą.

FRA tikisi, kad šis vadovas įkvėps mokytojus pasiruošti 
apsilankymams su Holokaustu susijusiose vietose ir muziejuose. 
Tikimasi, kad vadovas padės paskatinti diskusijas, kaip išsaugoti 
Holokausto atminimą ir kaip, remiantis Holokausto pavyzdžiu, 
padaryti žmogaus teisių požiūriu svarbias išvadas. 

Norime padėkoti Anna-Karin Johansson ir Christeriui Mattssonui iš 
Gyvosios istorijos forumo už vadovo projekto parengimą ir visiems, 
kurie jiems padėjo tai padaryti: Jolantai Ambrosewicz-Jacobs iš 
Krokuvos Jogailos universiteto; Wolfui Kaiseriui iš Wannsee 
konferencijos namų Berlyne; Paul Salmons iš Londono universiteto 
Švietimo instituto; Monique Eckmann iš Vakarų Šveicarijos 
Taikomųjų mokslų universiteto; Barry van Driel iš Anne Frank namų 
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Amsterdame; Evai Fried, Birgittai Löwander, Stefanui Andersson, 
Christinai Gamstrop, Maxui Sollingeriui, Bitte Wallin ir Oscarui 
Österbergui iš Stokholmo Gyvosios istorijos forumo ir Verenai Haug 
iš Frankfurto universiteto.

Morten Kjærum 
Direktorius
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ĮžANgA

Šio vadovo istorija

Minint 60-ąsias 1938 metų pogromų, vadinamų Kristallnacht 
pogromais, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 
pradėjo projektą apie Holokausto švietimą ir žmogaus teisių 
ugdymą. Pirmosios bandomosios iniciatyvos rengiant vaizdo 
konferencijas tarp Holokaustą išgyvenusių žmonių ir jaunimo 
atskleidė Holokausto svarbą šviečiant jaunimą apie žmogaus teises. 
2006 m. FRA buvo suteiktas stebėtojos vaidmuo Tarptautinio 
bendradarbiavimo darbo grupėje dėl Holokausto švietimo, 
atminimo ir mokslinių tyrimų (TBG). Nuo to laiko Agentūra 
grindžia savo veiklą švietimo apie Holokaustą ir žmogaus teises 
srityje šiais pagrindiniais TBG klausimais: 

 1) Kodėl reikia mokyti apie Holokaustą? 
 2) Ko reikia mokyti apie Holokaustą?
 3) Kaip mokyti apie Holokaustą? 

Agentūra taip pat remiasi Europos Tarybos ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) šioje srityje sukaupta 
patirtimi ir atliktu darbu.

Projektu buvo siekiama toliau ieškoti sąsajų tarp Holokausto ir 
žmogaus teisių švietimo, tyrinėti esamos praktikos pedagoginius 
konceptus, metodologiją, memorialinėse vietose ir muziejuose 
taikomą praktiką ir mokytojų poreikius, rengiant pamokas apie 
Holokaustą ir žmogaus teises. Projekto rezultatai suteikė žinių 
didesniems ES politikos procesams, pvz., Europos bendrųjų visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų metmenų programai ir 
programai „Europa piliečiams“, šie rezultatai taip pat paskatino 
dialogą dėl Holokausto švietimo ir žmogaus teisių ugdymo.

Projektas skirtas atminti, ugdyti, atlikti tyrimus ir kurti tinklus 
tarp šios srities specialistų. 
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Projekto veiklos sąrašas:

•  Tyrimo ataskaita Discover the Past for the Future: The role 
of historical sites and museums in Holocaust education and 
human rights education in the EU (Atraskite praeitį ateičiai: 
istorinių vietų ir muziejų vaidmuo švietime apie Holokaustą 
ir žmogaus teises Europos Sąjungoje).

•  Vadovas mokytojams apie Holokausto ir žmogaus teisių švietimą;
•  Holokausto vietose ir muziejuose atsirandančios švietimo apie 

Holokaustą ir žmogaus teises praktikos apžvalga;
•  Priemonių mokymui apie Holokaustą ir žmogaus teises rinkinys; 
•  Mokytojų, memorialinių vietų bei muziejų ir jaunimo tinklas.

Tyrimo ataskaitoje pateikiamas vertinimas, kaip švietimas apie 
Holokaustą ir žmogaus teises įtraukiamas į Holokaustui atminti 
skirtų istorinių vietų ir muziejų programas.

Vadovas mokytojams skirtas įkvėpti mokytojus ir patarti jiems, 
kaip geriausiai pasinaudoti apsilankymais istorinėse vietose ir 
muziejuose, ugdant mokinių supratimą apie Holokaustą ir žmogaus 
teises.

Atsirandančios praktikos apžvalgos dalyje pateikiamas istorinių 
vietų ir muziejų, skirtų švietimui apie Holokaustą ir žmogaus teises, 
sąrašas.

Internetinis priemonių rinkinys yra praktinis metodologijos ir 
patarimų mokytojams bei ugdytojams vadovas, patariantis kaip 
rengti mokymo apie Holokaustą ir žmogaus teises projektus. Šis 
priemonių rinkinys buvo sukurtas bendradarbiaujant FRA ir Yad 
Vashem ir yra skirtas palengvinti pedagoginę ES šalių mokytojų 
veiklą, mokant apie Holokaustą ir žmogaus teises, tuo pat metu 
gerinant žinias apie Holokaustą ir žmogaus teises.

Mokytojų, memorialinių vietų bei muziejų ir jaunimo tinklas 
yra daugelio šio projekto veiklos sričių rezultatas. Aktyvus 
moksleivių dalyvavimas yra svarbiausias siekiant veiksmingo 
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mokymo apie žmogaus teises, moksleiviams ir mokytojams aktyviai 
ir kritiškai dalyvaujant diskusijose.

Kaip naudotis šiuo vadovu?

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimas apie 
Holokausto švietimą ir žmogaus teisių ugdymą istorinių įvykių 
vietose bei muziejuose iš tiesų žymi naują žingsnį. Iki šio tyrimo vos 
kelios teorijos ir praktiniai pavyzdžiai rodė kokiais būdais šios dvi 
sritys – Holokausto švietimas ir žmogaus teisių supratimo 
ugdymas – gali įkvėpti viena kitą. Ataskaitą galima rasti FRA 
tinklapyje adresu http://fra.europa.eu/.

Šiame vadove paliečiama keletas klausimų, į kuriuos mokytojai 
turėtų atsižvelgti prieš apsilankymą su Holokaustu susijusioje 
atminimo vietoje ar parodoje, apsilankymo metu ir po jo. Čia 
pateikiama nemažai pavyzdžių, kaip sukelti mokinių susidomėjimą 
ir paskatinti juos mąstyti.

Mokymas visuomet susijęs su aplinka, o mokymo procese svarbūs 
daugybė veiksnių. Todėl kalbant apie Holokaustą ir žmogaus teises, 
nėra vieno mokymo metodo. Mokytojai turėtų naudotis šiuo 
vadovu, kad sukurtų savitą mokymo apie Holokaustą metodą, 
parodytų ryšį tarp praeityje įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų ir 
šiuolaikinių iššūkių žmogaus teisių srityje, į mokymą įtraukdami 
apsilankymus Holokausto atminties vietovėse.

http://fra.europa.eu/
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•  Sieti švietimą apie Holokaustą ir kitus nacių nusikaltimus su humanistinių 
vertybių bei demokratijos suvokimo ugdymu yra svarbu, tačiau nelengva.

•  Istorinių vietovių lankymas yra itin gili ir prasminga patirtis. 

•  Moksleiviai mano galintys daugiau sužinoti ir geriau suvokti Holokausto ir 
žmogaus teisių reikšmę tuomet, kai patys aktyviai dalyvauja ir turi galimybę 
išsamiau patyrinėti įvairius šios temos aspektus.

Tokie teiginiai dominavo 2009 metais devyniose Europos šalyse vykusiose 
grupinėse diskusijose su moksleiviais ir mokytojais. Buvo klausiama, ką jie 
patyrė lankydamiesi atminties vietovėse ir muziejuose ir ką laiko svarbiausiu 
dalyku ugdant Holokausto ir žmogaus teisių suvokimą. Keli svarbiausi 
diskusijų dalyvių iškelti aspektai bus akcentuojami šiame vadove.

Svarbu sieti su etika 
Diskusijos parodė, kad daug mokytojų ir moksleivių mano, jog mokant apie 
Holokaustą būtina remtis ne tik istoriniais faktais, bet akcentuoti ir etikos bei 
žmogiškųjų vertybių klausimus. Istorijos žinios ir istorinių procesų suvokimas 
yra būtini siekiant apmąstyti ir padaryti šiandienai tinkamas išvadas. Tai yra es-
minis mokymo aspektas. Kai kurie mokytojai ir moksleiviai pabrėžė Holokaus-
to vaidmenį akcentuojant žmogaus teisių užtikrinimo ir puoselėjimo svarbą, 
tačiau paminėjo, kad mokant apie Holokaustą retai naudojamos tiesioginės 
nuorodos į šiandien taikomas teisines priemones žmogaus teisėms ginti. 

Dalyviai pabrėžė, kad lankymasis su Holokaustu susijusiose istorinėse vietovėse 
vaidina esminį vaidmenį ugdant gilesnį Holokausto suvokimą, Pavyzdžiui, 
moksleiviai iš Lenkijos paminėjo, kad po tokio apsilankymo „žydų sunaiki-
nimas jau nebuvo abstrakti sąvoka”. Istorinės vietovės gali suteikti žinių apie 
aukų kančias ir individualius likimus, apie Holokausto organizavimą, apimtį ir 
kontekstą, o tokias žinias sunku įgyti vien klasėje. Be to, moksleiviai teigė, kad 
originalūs dokumentai, liudijimai ir autentiški eksponatai yra svarbūs „sąsajos 
taškai”, padedantys geriau suprasti šį istorinį laikotarpį. 

Mokiniai pabrėžė, kad dėstant šias temas svarbu remtis įvairiapusiu požiūriu 
į istoriją ir naudoti aiškinamuosius, tyrimų medžiaga pagrįstus bei į projektus 
orientuotus mokymo metodus. Įvairiapusis medžiagos išdėstymas, t.y., suge-
bėjimas pažvelgti į Holokausto ir žmogaus teisių temas iš įvairių perspektyvų 
palengvina medžiagos įsisavinimą ir pagilina žinias. Tai labai aktualu dėstant 
abi temas: norint pabrėžti Holokausto ir žmogaus teisių svarbą, būtina pažvelgti 

Tyrimas
Minėtos diskusijos su moksleiviais ir 
mokytojais buvo FRA tyrimų projekto 
„Atraskite praeitį ateičiai: tyrimas apie 
istorinių vietų ir muziejų vaidmenį 
Holokausto švietimo ir žmogaus teisių 
ugdymo ES procese“ dalis. Diskusijos 
vyko Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, 
Nyderlanduose, Lenkijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. Diskusijų 
grupėse dalyvavo viso 118 žmonių. Ir 
mokytojai, ir mokiniai jau buvo 
lankęsi istorinėse Holokausto 
atminties vietovėse ar muziejuose. 
Be diskusijų, projektas taip pat 
apėmė: 
• šios temos literatūros apžvalgą;
• visų Europos Sąjungos šalių narių 
ministerijų, atsakingų už švietimą ir 
atminties vietovių priežiūrą, 
apklausą; 
• klausimynus 22 Holokausto 
atminties vietovėms ir muziejams; 
• bei 12 vizitų į tokias vietos ir 
muziejus.
Projekto rezultatai yra paskelbti FRA 
tinklapyje adresu:  
http://fra.europa.eu/.

Ką sako mokytojai ir moksleiviai?

„Mokiniai geriausiai viską suvokė dirbdami 
savarankiškai. Jie patys padarė išvadas ir tai turėjo 
dar stipresnį poveikį. Mes tik padėjome surasti tam 
tinkamą būdą”.
– mokytoja iš Čekijos.
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iš istorijos, politologijos, etikos, filosofijos ir socialinių mokslų perspektyvų. 
Moksleiviai lengviau įsisavina konkrečius šių temų aspektus tuomet, kai bent 
dalinai yra įvaldę visą medžiagos turinį.

Būtina apmąstyti
Moksleiviai pabrėžė būtinybę apmąstyti medžiagą, nes reikia apdoroti stiprias 
patirtis ir jausmus, kurie gali kilti apsilankius istorinėje vietovėje. Be to, būti-
na patyrinėti, kaip įgytos žinios siejasi su šiandiena ir su pačiais moksleiviais. 
Pedagogai akcentavo, jog reikėtų sukurti mokiniams galimybę diskutuoti, 
pasikeisti nuomonėmis ir apmąstyti. Jei norime, kad moksleiviai sugebėtų ir 
norėtų savarankiškai reikšti savo mintis ir nuomones, svarbu suteikti laiko 
tokiems apmąstymams. Diskusijų dalyviai išryškino mokytojo vaidmenį dis-
kusijose. Kompetentingas ir atsidavęs mokytojas, nuoširdžiai norintis aptarti 
su moksleiviais žmogaus teises, vienodą visų žmonių vertę ir demokratiją yra 
pagrindinis moksleivių dalyvavimo diskusijoje garantas. Mokytojas vaidi-
na esminį vaidmenį skatinant moksleivių dalyvavimą mokymosi procese ir 
gebėjimą šio proceso eigoje atskleisti savo jausmus, mintis ir svarstymus. Kai 
studentai yra įtraukiami į pamokų planavimą ir temų parinkimą, didėja jų 
aktyvumas ir noras dalyvauti. 

„Apsilankymai istorinėse vietovėse gali padėti 
giliau suvokti žmogaus teisių reikšmę. Jie 
leidžia suprasti, kaip svarbu sukurti pasaulį, 
kuriame visiems pakanka vietos”. 
– mokinys iš Danijos.

„Apsilankymas istorinėje vietovėje 
padeda suvokti, kas iš tiesų ten įvyko”. 
– mokinė iš Italijos.
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Holokaustas
Holokaustas – nuo 1941 iki 1945 
metų nacių režimo ir jų talkininkų 
vykdytas Europos žydų genocidas. 
Tuo pat metu buvo vykdomi ir du kiti 
genocidai – romų/sintų ir lenkų bei 
milijonų sovietų karo belaisvių 
masinės žudynės. Be to, nuo 
savavališkų persekiojimų kentėjo ir 
dar kelios žmonių grupės: politiniai 
disidentai, neįgalieji, vadinamieji 
asocialieji asmenys, Jehovos 
liudininkai, karo belaisviai ir 
homoseksualai. Jie taip pat buvo 
kankinami ir žudomi.

Filosofai, rašytojai ir politikai išplėtojo idėjas apie žmogaus teises daug 
anksčiau nei buvo įvykdytas Holokaustas. Todėl Holokaustas neturėtų 
būti laikomas žmogaus teisių istorijos pradžia. Tačiau būtent po Antrojo 
pasaulinio karo tarptautinė bendruomenė viešai paskelbė šias teises ir 
įsipareigojo jų laikytis. 

Holokaustas yra esminis Europos istorijos įvykis, todėl verta kalbėti apie 
jį dėl įvairiausių priežasčių: istorinės reikšmės, siekiant geriau suvokti 
šiandieninę Europą, norint atminti aukas ar pagerbti nedidelę grupę aukas 
gelbėjusių žmonių. 

Be to, Holokaustas istoriškai siejasi su keliomis konvencijomis bei kitais 
žmogaus teises pasaulyje užtikrinančiais ir saugančiais instrumentais. 

Antrojo pasaulinio karo įvykiams dar neišdilus iš žmonių atminties, 1948 
metais Jungtinių Tautų Organizacija suformulavo ir priėmė Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją. Tais pačiais metais buvo priimta Jungtinių Tautų 
Konvencija dėl genocido nusikaltimų prevencijos ir baudžiamumo. Panašus 
judėjimas prasidėjo ir Europoje. 1949 m. gegužės 5 d. dešimties Europos 
valstybių pasirašyta Londono sutartimi įkurta Europos Taryba, o po metų, 
1950 m. lapkričio 4 d. buvo pasirašyta Europos žmogaus teisių konvencija. 
1945-1949 metais įvyko Niurnbergo teismai. Jų metu buvo teisiami kai kurie 
įtakingi naciai ir kiti tuo metu atsakingus postus užėmę asmenys. Tai buvo 
unikalūs tarptautiniai teismai tokio pobūdžio nusikaltimams nagrinėti. Šie 
teismai padėjo pagrindą tarptautinių baudžiamosios teisės normų raidai. 
Būtent todėl sunku kalbėti apie žmogaus teises apeinant Holokaustą. 

Sunku išvengti moralinių interpretacijų
Holokaustas yra susijęs su esminiais etiniais klausimais. Šis reiškinys yra dar 
gana naujas, o nusikaltimai prieš nekaltus žmones - tokie ekstremalūs, jog 
vargu ar įmanoma išvengti moralinių interpretacijų. Todėl dėstant Holokausto 
temą svarbu parodyti, kokios būna grubių žmogaus teisių pažeidimų pasekmės. 
Aukų pasakojimai ir likimai taip pat gali padėti suvokti žmogaus teisių reikšmę. 
Nusikaltimo vykdytojų palikti dokumentai, dienoraščiai, laiškai ir pokario 
liudijimai gali padėti suvokti nusikaltimus organizavusiųjų ir vykdžiusiųjų 
mintis ir veiksmus bei parodyti, kaip jie bandė pateisinti savo poelgius.

Keletas apklausų rodo, kad mokytojai ir moksleiviai sieja pamokas apie 
Holokaustą su diskusijomis apie dabartinį žmonių orumo ir žmogaus teisių 
suvokimą. Istorinės žinios suteikia galimybę sąmoningai ir pagrįstai apmąstyti 
šiandienines su žmogaus teisėmis susijusias aktualijas.

Nacių propaguota utopija apie „rasiškai gryną” tautą, t.y., bendruomenę, į kurią 
priimami tik tam tikri žmonės, buvo viena iš svarbiausių Holokaustą grindusių 
idėjų. Nors šią utopiją sukūrė ne naciai ir plito ji ne vienoje Europos šalyje, 
naciai pavertė ją savo politinės programos pagrindu ir įgijo pakankamai galios, 
kad imtųsi praktiškai ją įgyvendinti. 

Holokaustas ir žmogaus teisės
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Šios nacių propaguojamos rasistinės ideologijos dalis buvo hierarchinis žmonių 
suskirstymas pagal „vertę”, o tai prieštarauja 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje skelbiamai idėjai apie vienodą visų žmonių orumą ir lygias teises. 

Nacių propaganda siekė paskatinti žmones tikėti tokia sistema, kuri leidžia iš kai 
kurių žmonių grupių atimti pagrindines jų teisės. Holokaustas vyko tokiomis 
aplinkybėmis, kurios leido įvykdyti nuožmiausius nusikaltimus žmonėms 
ir žmogiškumui. Taip nutiko todėl, kad į valdžią pateko žmonės, turintys 
pakankamai valios, priemonių ir paramos jį įvykdyti. Holokaustas nėra pirmas 
ar paskutinis genocidas žmonijos istorijoje, ir jei pagarba žmogaus teisėms netaps 
mūsų visuomenių pamatu, ateityje tai gali pasikartoti. Iš esmės genocidas yra 
sąmoningas veiksmas, o ne vien nelemtų aplinkybių pasekmė. 

Pasiryžimas ginti žmogaus teises 
Negalima manyti, kad pagarba žmogaus teisėms yra savaime suprantamas dalykas. 
Žmogaus teisės bus apsaugotos tik tuomet, kai jas pasiryš ginti pakankamai 
žmonių. Europoje ir kai kuriose kitose valstybėse Holokaustas ir Antrasis pasaulinis 
karas yra laikomi svarbiu priminimu apie kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę, laisvę 
ir asmeninį saugumą. Todėl pasakojant apie žmogaus teises, aiškinant Visuotinių 
žmogaus teisių deklaracijos atsiradimo istorines aplinkybes, tiesiog neįmanoma 
apeiti šio istorinio įvykio. Jis gali vaidinti svarbų vaidmenį ir propaguojant žmogaus 
teises – siekiant sustiprinti žmonių ir visuomenių pasiryžimą jas ginti. Kituose 
keturiuose skyriuose pateiksime istorinės informacijos apie kertinius žmogaus teisių 
aspektus, nacių laikotarpį ir teisinį atsaką į jį ir kitus nusikaltimus žmonijai, taip 
pat ir pavyzdžius, kaip šią informaciją galima panaudoti mokymui.

1945–1949 m. Niurnbergo teismas 
atvertė naują tarptautinės bendruome-
nės istorijos puslapį, kuriame ji pradėjo 
persekioti nusikaltimus prieš žmoniją. 
 
(Corbis nuotr.)
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1789: Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija Prancūzijoje.
Ši deklaracija apibrėžia prigimtines – neatimamas ir šventas – 
žmogaus teises, iš kurių svarbiausia yra laisvė. Pavyzdžiui: 
1 straipsnis. Žmonės iš prigimties yra laisvi, lygūs ir turi teises.
2 straipsnis. Visų politinių bendrijų pareiga – saugoti prigimtines 
žmonių teises, teises į laisvę ir nuosavybę, saugumą ir teisę 
priešintis priespaudai. Akcentuojamos politinės ir pilietinės teisės. 
3 straipsnis. Niekas negali vykdyti valdžios be tautos pritarimo.
Prancūzija ir JAV buvo pirmosios žmogaus teises ginančias pataisas 
priėmusios šalys. Netrukus jų pavyzdžiu paseka daug kitų šalių. Vis 
daugiau žmogaus teisių yra įtraukiamos į nacionalines konstitucijas.
Dauguma žmogaus teisių nuostatų 18-ajame amžiuje yra sukurtos 
tam, kad apsaugotų žmones nuo valstybės galios. Jos vadinasi 
politinėmis žmogaus teisėmis.
1791: Prancūzija suteikia pilietybę žydams. Netrukus po to, 1796 
metais, pilietybę gauna Olandijos žydai. Vėliau pilietybę žydams 
suteikia ir kitos šalys: Prūsija (1812 ), Danija (1814), Graikija (1830), 
Belgija (1831), Vengrija (1867), Švedija (1870) ir Šveicarija (1874).

1807: Didžiosios Britanijos Prekybos vergais panaikinimo aktas. 

1907: Norvegija – pirmoji balsavimo teisę moterims suteikusi 
Europos šalis.

1919: Po pirmojo pasaulinio karo pasirašyta Versalio sutartis. Pirmą 
kartą tarptautinė bendruomenė reikalauja valstybės vadovų 
atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus. Kitos Versalyje 
pasirašytos sutartys akcentuoja mažumų teises.

1920: Siekiant dialogo pagalba užkirsti kelią karui sukuriama Tautų 
Lyga. Ši nauja institucija sužlunga, kai svarbios šalys ( tarp jų JAV) 
nusprendžia jos neparemti. 1945−46 metais Tautų Lygą oficialiai 
pakeičia Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). 

1945: Įkuriama Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jos užduotis 
- saugoti pasaulyje taiką ir saugumą bei skatinti ekonominį, socialinį, 
kultūrinį ir humanitarinį bendradarbiavimą. Jungtinių Tautų Organiza-
cijai priklauso per 185 valstybių. Daugiau informacijos galima rasti: 
www.un.org/. 

1946: Niurnbergo mieste, Vokietijoje, vyksta Niurnbergo teismai. 
Siekiama nuteisti nacių karo nusikaltėlius. Teisiamieji kaltinami 
įvykdžius šiuos nusikaltimus: (1) nusikaltimus prieš taiką, (2) karo 
nusikaltimus, (3) nusikaltimus žmogiškumui, (4) konspiracinius 
veiksmus siekiant įvykdyti bet kurį iš anksčiau minėtų nusikaltimų.

1948: Pasirašoma Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (VŽTD). 
Po Antrojo Pasaulinio karo žmonijos sąžinė buvo taip giliai sukrėsta, 
kad Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja paskelbė 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kolonizuotų tautų apsispren-
dimo teisę. Deklaracija buvo pirmasis visuotinis pareiškimas apie 
visiems žmonėms priklausančias teises. Dokumentą sudaro 30 
straipsnių ir jis davė pradžią daugeliui vėlesnių dokumentų. 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo smulkiau paaiškinta 
vėlesnėse tarptautinėse sutartyse, regioninėse žmogaus teisių 
priemonėse, nacionalinėse konstitucijose ir įstatymuose. Deklaraci-
ja nėra privaloma, tačiau buvo aiškiai priimta, siekiant apibrėžti 
Jungtinių Tautų Chartijoje esančių sąvokų „pagrindinės laisvės“ ir 
„žmogaus teisės“ reikšmę. Chartija yra privaloma visoms valstybėms 
narėms. Visą tekstą galima rasti adresu: 
www.un.org/en/documents/udhr. 

1948: Jungtinių Tautų Organizacijos Konvencija dėl kelio užkirtimo 
ir baudimo už genocido nusikaltimus. Konvencija įsigaliojo 1951 m. 
sausio mėn. Genocido konvencija siekiama didelių tikslų, ji yra 
teisiškai privaloma tarptautinė priemonė baudžiant už genocido 
nusikaltimus. Dalyvaujančioms šalims patariama užkirsti kelią 
genocidui ir bausti už genocido veiksmus karo ir taikos metu. 2010 
metų duomenimis, šią konvenciją ratifikavo 140 valstybių. Visą jos 
tekstą galite rasti adresu: 
http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm. 

1949: Įkuriama Europos Taryba. Strasbūre (Prancūzijoje) esančią 
Europos Tarybą 1949 m. gegužės 5 d. įkūrė 10 valstybių. Europos 
Taryba siekia visoje Europoje kurti bendrus ir demokratiškus 
principus, kuriais gerbiamos žmogaus teisės, demokratija ir įstatymo 
viršenybė. Iki 2010 m. Europos Taryba išaugo iki 47 valstybių narių. 
Daugiau informacijos galima rasti: www.coe.int/.

1950: Priimta Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija. Šiai konvencijai pradžią davė Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija. Ji įsigaliojo 1953 metais. Visos 47 Europos 
Tarybos valstybės narės yra Europos Žmogaus teisių ir pagrindi-
nių laisvių apsaugos konvencijos šalys. Kitaip nei Visuotinė 
deklaracija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija yra privaloma sutartis. Atitiktį jai stebi 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, įsikūręs Strasbūre. Valstybės ar 
pavieniai asmenys gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą 

Žmogaus teisių istorinė raida, 
ypatingą dėmesį skiriant Europai 
ir JAV
Žmogaus teisių raidos, stiprinimo ir įgyvendinimo istorija ilga – tai istorija 
žyminti daug kliūčių ir žadanti daug iššūkių ateičiai. Pradėsime žmogaus teisių 
istoriją nuo 18-tojo amžiaus Europos, kuomet Švietimo amžiaus filosofai 
stengėsi sukurti demokratijos principais grįstas visuomenes. Šie principai 
garantavo visų piliečių lygybę prieš įstatymus. Jie buvo sukurti tam, kad 
žmonės galėtų atskleisti visas savo galimybes.

http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm
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dėl tariamų Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos pažeidimų. Visą konvencijos tekstą 
galima rasti:  
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm.

1965: Priimama Jungtinių Tautų Tarptautinė konvencija dėl visų 
rasinės diskriminacijos formų panaikinimo. Ji įsigaliojo 1969 metais. 
Konvencija įpareigoja savo narius panaikinti rasinę diskriminaciją. 
Dokumente įtvirtintas pavienių asmenų skundų mechanizmas, 
veiksmingai vykdomas ją pasirašiusiose šalyse. Dėl to susiformavo 
ribota Konvencijos aiškinimo ir įgyvendinimo jurisprudencija. 
Konvencijos įgyvendinimą stebi Rasinės diskriminacijos panaikinimo 
komitetas. Nuo 2010 m. jį sudaro 173 šalys. Visą tekstą galima rasti 
adresu: www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm. 

1966: Pilietinių ir politinių teisių paktas ir Tarptautinis ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Abu paktai įsigaliojo 1979 m. 
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas įpareigoja jį pasirašiu-
sias šalis gerbti pilietines ir politines žmonių teises, tarp jų teisę 
į gyvybę, religijos, žodžio, susirinkimų laisvę, rinkimų teises ir teisę 
į tinkamą procesą ir teisingą teismą. Visą pakto tekstą rasite: 
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas 
įpareigoja jį pasirašiusias šalis siekti užtikrinti žmonėms ekonomi-
nes, socialines ir kultūrines teises, tarp jų teisę į darbą, sveikatą, 
išsilavinimą ir tinkamą pragyvenimo lygį. Visą pakto tekstą rasite: 
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm.

1989: Priimta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. JTO 
Generalinė Asamblėja priėmė šią konvenciją 1989 metų lapkričio 20 
dieną, t.y., prabėgus 30 metų po Vaiko teisių deklaracijos. Ji 
įsigaliojo 1990 metais. VTK yra vaikų pilietines, politines, ekonomi-
nes, socialines ir kultūrines teises apibrėžianti tarptautinė konvenci-
ja. Tarptautiniai įstatymai įpareigoja dokumentą ratifikavusias 
valstybes jos laikytis. Dokumento nuostatų vykdymą kontroliuoja 
Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių komitetas. Jį sudaro viso 
pasaulio šalių atstovai. Nuo 2010-ųjų metų tik Somalis ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos nebuvo ratifikavę šio dokumento. Visą dokumen-
to tekstą rasite: www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.

1990: Priimta Jungtinių Tautų Organizacijos Konvencija dėl 
migruojančių darbininkų ir jų šeimų narių teisių apsaugos. 
Konvencija įsigaliojo 2003 metais. Visą dokumento tekstą galima 
rasti: www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm.

1998: Priimtas Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas. 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas (dažnai vadinamas 
Tarptautinio baudžiamojo teismo statutu arba Romos statutu) yra 
tarptautinė sutartis, kuria buvo įsteigtas Tarptautinis baudžiamasis 
teismas (TBT). Statutas buvo priimtas 1998 metų liepos 17 dieną 
diplomatiniame susitikime Romoje ir įsigaliojo 2002 metais. 2010 metų 
duomenimis, 111 valstybių yra statuto šalys.

2000: Paskelbta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Europos 
Sąjungos Pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma 2009 
metų gruodžio mėnesį, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Šešiomis 
antraštėmis (orumas, laisvės, lygybė, solidarumas, pilietinės teisės ir 
teisingumas) suskirstyti 54 dokumento straipsniai apibrėžė 
pagrindines Europos Sąjungos vertybes ir Europos Sąjungos piliečių 
pilietines, politines, ekonomines ir socialines teises. Visą chartijos 
tekstą galite rasti: www.eucharter.org/.

2002: Hagoje, Nyderlandų Karalystėje, įsteigiamas Tarptautinis 
Baudžiamasis Teismas. Šis Jungtinių Tautų Organizacijos įsteigtas 
teismas yra pastoviai veikianti institucija karo nusikaltimams tirti. Ji 
pakeitė laikinus teismus karo nusikaltimams Ruandoje ir buvusioje 
Jugoslavijoje tirti.

2006: Priimta Neįgaliųjų teisių konvencija. Konvencijos tikslas – ska-
tinti, saugoti ir užtikrinti, kad visi žmonės su negalia galėtų visiškai ir 
vienodai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis. Šia konvencija taip pat siekiama skatinti pagarbą jų 
prigimtiniam orumui. Konvencija įsigaliojo 2008 metais. 2010 metų 
duomenimis, konvenciją ratifikavo 87 valstybės. Visą konvencijos 
tekstą galima rasti: 
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm
www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Pirmasis pasaulinis karas, kartais vadinamas „Didžiuoju karu“, „pirmuoju 
moderniu karu“ arba net „karu pabaigti visus karus“, baigėsi 1918 metais. 
Žuvo maždaug devyni milijonai jaunų vyrų – daugelis apkasuose ir 
lediniame šaltyje. Milijonai patyrė traumas, o visoje Europoje miestai 
buvo paversti griuvėsiais.

Karas prasidėjo tuo metu, kai mažumų teisės tapo vis dažniau pripažįstamos 
Europoje ir kitur. Nors Pirmasis pasaulinis karas šį procesą kai kuriais 
atžvilgiais sulėtino, tačiau tuo pat metu ir paskatino.

Pavyzdžiui, prieš karą buvo daug pasiekta pripažįstant moterų teises. 1893 
metais Naujoji Zelandija suteikė savo šalies moterims balsavimo teisę, 
o 1918 ir 1919 m., pasibaigus karui, jos pavyzdžiu pasekė daugiau nei dešimt 
Europos šalių – tarp jų Vokietija ir Lenkija.

1918-ieji tapo lūžio metais ir dėl kitų priežasčių. 1918 m. sausio 12 dieną 
prasidėjo Paryžiaus taikos konferencija – nugalėtojų sąjungininkų susitikimas. 
Jo tikslas buvo nustatyti po 1918 metų paliaubų sudarytos taikos sutarties 

Nacių iškilimas, 1919-1932 m.

Versalio sutarties analizė
Paprašykite moksleivių perskaityti žemiau esančias Versalio sutar-
ties nuostatas. Po to paprašykite, kad kiekvienas parašytų, kaip, 
jų nuomone, šios baudžiamosios priemonės paveiks (a) vidutinį 
Vokietijos pilietį ir (b) jų amžiaus žmogų. Suskirstykite moksleivius 
grupėmis po keturis arba penkis ir paprašykite palyginti savo 
atsakymus. Visoms grupėms pateikus savo atsakymus, apibendrin-
kite juos kartu su moksleiviais. Ar tokia bausmė buvo pateisinama, 
turint omenyje karo sukeltas kančias? Jeigu ne, kokia bausmė, jų 
nuomone, būtų labiau tikusi?

Kai kurie pagrindiniai Versalio sutarties nutarimai:
1.   Vokietija Prancūzijai turėjo atiduoti Elzasą ir Lotaringiją.
2.   Vokietija neteko visų savo kolonijų, įskaitant Togo ir 

Kamerūną.
3.   Vokietija Prancūzijai turėjo atiduoti anglies kasyklas Saare.
4.   Vokietija Belgijai turėjo perleisti įvairių teritorijų, tarp jų 

Malmedy ir Eupeną.
5.   Vakarų Prūsijos dalį ir Poseną Vokietija privalėjo perleisti 

Lenkijai.
6.   Vokietija sąjungininkėms turėjo atiduoti visą savo ginkluotę ir 

karinę įrangą.
7.   Visa vokiečių nuosavybė užsienyje buvo konfiskuota.
8.   Vokietijai buvo uždrausta turėti tam tikros ginkluotės, tarp 

jos – tankų ir lėktuvų.

9.   Vokiečių kariuomenės dydis negalėjo viršyti 100 000 karių, 
o laivynas – 15 000 laivų.

10.   Vokietija turėjo atiduoti didelį skaičių įrengimų ir statybos 
medžiagų, taip pat traukinių ir sunkvežimių.

11.   Kelis metus Vokietija privalėjo sąjungininkėms tiekti anglį, 
chemines medžiagas ir degalus.

12.   Buvo atimti visi vokiečių vandenyniniai telegrafo kabeliai.
13.   Vokietijai nebuvo leista tapti Tautų Lygos nare.
14.   Vokietija turėjo sumokėti didelę piniginę baudą: 20 milijardų 

aukso markių.

Vokietijos gyventojų visuotinį nepasitenkinimą sukėlė jausmas, kad 
Vokietija buvo pažeminta ir nuskriausta. Nepraėjus nė metams po 
Versalio sutarties, buvo įkurta Vokiečių darbininkų partija (DAP). 1920 
metais jos pavadinimas pakeistas – pridėta žodis „nacionalsocialistų“, 
o jos nariai pradėti vadinti naciais. Partija griežtai atmetė Versalio 
sutartį, o jos ideologija rėmėsi tiek komunizmo, tiek laissez-faire 
kapitalizmo kritika. Buvo jaučiamas keršto troškimas. Be to, ši partija 
buvo ypatingai antisemitinė ir propagavo „vokiečių gyventojų rasinį 
grynumą“.
Po žlugusio bandymo užgrobti valdžią atsidūręs kalėjime, Adolfas 
Hitleris parašė ir 1925 metais paskelbė knygą Mein Kampf. Vėliau pa-
aiškėjo, kad ši knyga turėjo rimtų pasekmių. Knygoje Hitleris išdėstė 
giliai antisemitizmu persunktą savo ideologiją. Jis rašė, pavyzdžiui, 
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sąlygas. Pagrindinis klausimas - kaip geriausiai nubausti 
Vokietiją už jos vaidmenį konflikte. Susitikimas 
tęsėsi aštuonis mėnesius, jame dalyvavo diplomatai iš 
daugiau nei trisdešimties šalių, bet dominavo Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Italija, Japonija ir JAV. Bandant 
išsaugoti ilgalaikę taiką buvo pasirašytos penkios 
sutartys (Paryžiaus taikos sutartys). Iš jų pagrindinė – 
Versalio taikos sutartis. Pirmą kartą istorijoje pasaulio 
bendruomenė įvedė kriminalines bausmes tiems 
valstybių vadovams, kurie pažeidžia pagrindines 
žmogaus teises. Sutartyje buvo reikalaujama, kad 
Vokietijos kaizeris Wilhelmas II stotų prieš teismą 
už „didžiausią nusikaltimą tarptautinei moralei ir 
sutarčių nepaisymą“. Galiausiai šis pabėgo į Olandiją, 
ir ši šalis atsisakė jį išduoti. Be to, konferencijos metu 
daug diskutuota apie mažumų teises, tarp jų apie teisę 
į gyvybę, laisvę, tikėjimą, valstybės globą, lygybę su 
kitais valstybės piliečiais ir pilietinių bei politinių teisių 
pripažinimą. Tačiau svarbiausia sutarties pasekmė buvo 
griežta bausmė Vokietijai. Jai nebuvo suteikta kito 
pasirinkimo, ir Vokietija protestuodama pasirašė sutartį.

„šiandien tikiu, kad mano veiksmus laimina Aukščiausias Visagalis: 
gindamas save nuo žydo, kovoju už Dievo valią“.
Nors iš esmės antidemokratiška, trečiajame dešimtmetyje nacių 
partija dalyvavo įvairiuose demokratiniuose rinkimuose, tačiau 
didelės sėkmės nesulaukė. Nepaisant to, kad Vokietijoje buvo daug 
ekonominių ir socialinių problemų, partija 1924 metų gruodžio 
mėnesio nacionaliniuose rinkimuose surinko tik 3 procentus, o 1928 
metais – tik 2,6 procento balsų. Vis dėlto jos persilaužimas įvyko, 
kai Didžioji depresija sukėlė dar didesnį ekonominį nuosmukį. 1930 
metų rugsėjo mėnesio Reichstago rinkimuose nacių partija gavo 18,3 
procento balsų. Ji tapo po socialdemokratų antra didžiausia Reichsta-
go partija. 1932 metų liepos 31 dienos rinkimuose NSDP surinko 37,4 
procento balsų ir tapo stipriausia partija Vokietijoje.

Eugenikos filosofija ir praktika
Išdalinkite moksleiviams Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją 
(VŽTD) ir paprašykite paskaityti pažymėtas vietas apie eugeniką. 
Jeigu tai neįmanoma, pateikite bendrą apibūdinimą remdamiesi 
žemiau nurodytu pavyzdžiu. Tegu darbo grupėmis susiskirstę 
moksleiviai pasako, kokias, jų nuomone, VŽTD išdėstytas teises 
pažeidžia eugenikos filosofija ir praktika.
Trečiajame dešimtmetyje, ypatingai Europoje ir Šiaurės Amerikoje, 
populiarėjo pseudomokslinė rasių teorija. Eugenika yra atranki-
nio žmonių dauginimosi teorija ir praktika. 1880-aisiais terminą 

išpopuliarino Seras Francis Galtonas, apibūdinęs eugeniką kaip 
„visų žmogaus savybių ir funkcijų, kurios gali pagerinti ar pablogin-
ti ateities kartų rasinę kokybę, tyrinėjimą“. Buvo siekiama neleisti 
„silpnesniems“ asmenims turėti vaikų, kad būtų sustiprintas žmoni-
jos genetinis fondas.
Rasinio pranašumo ir grynumo užuominos buvo labai aiškios, 
o eugenikos principai įtakojo nacių lyderius. Akivaizdu, kad euge-
nikos nuostatos ir praktika pažeidinėjo esmines žmogaus teises: 
teisę į gyvybę, teisę turėti šeimą ir nebūti diskriminuojamiems. 
Šiandien susirūpinimą dėl eugenikos kelia etiniai ir moraliniai 
besivystančių genų tyrimo, genų inžinerijos ir žmonių klonavimo 
technologijų aspektai.

„Mūsų paskutinė viltis – Hitleris“, 1932 m. 1932 m. prezidento 
rinkimuose taip nacių propagandininkai kreipėsi į didžiosios 
pasaulinės krizės nualintus, be darbo likusius vokiečius, siūlydami 
jiems išgelbėtoją.

(USHMM nuotr.)
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Po kelių rinkimų 1932 metais nacių partija tapo didžiausia Vokietijoje, nors 
vis dėlto dar negalėjo sulaukti daugumos rinkėjų paramos, o jos populiarumas 
ėmė mažėti. Tačiau 1933 metų sausio 30 dieną tuometinis prezidentas Hin-
denburgas paskyrė Hitlerį Reicho kancleriu. Pasekmės buvo žaibiškos. Nacių 
lyderio antidemokratinės nuostatos pavirto antidemokratiniais veiksmais, 
kurie padėjo naciams įsitvirtinti visuomenėje ir pašalinti visą opoziciją.

Naudojantis neeiliniais įstatymais, buvo apribotos žodžio, spaudos ir politinių 
organizacijų laisvės. Buvo pašalinti visi demokratijos ir Vokietijos piliečių 
pagrindinių teisių likučiai. 1933 metų vasario 28 dieną dėl Vokietijai tariamai 
gresiančio pavojaus ir artėjančio perversmo eile dekretų buvo pašalintos svar-
bios pilietinės teisės. Politiniai oponentai buvo areštuoti ir uždaryti sulaikytųjų 
stovyklose. Taip jie tapo nepavojingi vyriausybei. 1933 metų kovo 23 dienos 
konstitucinis aktas suteikė vyriausybei teisę keturis metus priiminėti įstatymus 
be Reichstago dalyvavimo. Praktiškai tai reiškė diktatūrą.

Opozicijos ir spaudos laisvės sunaikinimas leido nacių vyriausybei pilnai 
kontroliuoti visas gyvenimo sritis, taip pat ir viešąjį bei privatų savo jaunųjų 
piliečių švietimą. Viešojoje erdvėje valdžios propaganda neturėjo priešininkų. 
Didelė dalis šios propagandos savo esme buvo antisemitinė. Ji buvo sėkmin-
gai vykdoma ir padėjo pateisinti prieš žydus gyventojus nukreiptus veiksmus. 
Žingsnis po žingsnio žydai buvo atskirti nuo savo kaimynų ir pašalinti iš visų 
visuomeninių institucijų. Jų žmogaus teisės buvo apribotos iki tokio lygio, kad 
tapo sunku išgyventi.

1935 metų Niurnbergo įstatymai suvaidino esminį vaidmenį Vokietijos žydų 
persekiojimo istorijoje ir nacių rasistinės ideologijos įgyvendinime. Be kitų 
dalykų šie įstatymai „kraujo giminyste“ apibrėžė, kas gali ir kas negali būti 
vokietis. Jais buvo uždraustos vedybos tarp „vokiečių ir žydų“. 

Pasiruošimas Holokaustui, 
1933-1939 m.

Chronologinė įvykių linija – 
naudinga priemonė
Chronologinės įvykių linijos 
naudingos istorinių įvykių apžvalgai. 
Sekdami politinius pasikeitimus, 
įstatymus ir atskirų žmonių 
gyvenimus, moksleiviai gali lengviau 
susidaryti chronologinį įvykių 
paveikslą. Tačiau reiktų vengti 
įspūdžio, kad įvykiai nenumaldomai 
ir neišvengiamai vystosi šia tariamai 
tiesia linija.
Anos Frank namų muziejuje 
Amsterdame 10–14 metų moksleivių 
paprašoma išdėlioti 7–8 Anos Frank 
šeimos istorijos nuotraukas šalia tiek 
pat nuotraukų, kuriose vaizduojami 
pagrindiniai Holokausto istorijos 
įvykiai. Nuotraukos iliustruoja tokius 
įvykius kaip nacių atėjimą į valdžią, 
gruodžio pogromą (nusikaltimų 
vykdytojai perkeltine prasme vadina 
jį Kristallnacht) ir vokiečių įsiveržimą 
į Nyderlandus.
Dirbdami mažose grupelėse 
moksleiviai turi sudėlioti nuotraukas 
chronologine įvykių linija nuo 1929 
metų, kai gimė Ana Frank, iki 
penktojo dešimtmečio pabaigos. 
Nuotraukos viena po kitos 
dėliojamos chronologine įvykių 
linija, o moksleiviai ir mokytojai 
aptaria įvykius ir jų poveikį Frankų 
šeimai. Tai padeda konkrečiau 
suvokti jau prieitas abstraktesnes 
išvadas.
Buchewaldo memorialiniame 
muziejuje šiek tiek vyresni 
moksleiviai gali išsirinkti vieną iš 
100 nuotraukų. Klausiama, kas, jų 

Žydų žmogaus teisių neigimas nacistinėje Vokietijoje
Galima panaudoti ir tokį laipsniško žydų teisių suvaržymo 
Vokietijoje analizės būdą. Žemiau pateikiamas sutrumpintas 
1933–1940 metais žydams taikytų suvaržymų sąrašas. Atsitiktine 
tvarka išdalinkite šį sąrašą po keturis žmones suskirstytoms 
moksleivių grupėms. Paprašykite sudėlioti suvaržymus eiliškumo 
tvarka. Po to liepkite bendrai sudaryti keturias suvaržymų 
„kategorijas“ ir pagal jas sugrupuoti visus suvaržymus. Tegul 
moksleiviai pasidalina savo sukurtomis kategorijomis. Kitas 
žingsnis būtų toks – kiekvienoje iš kategorijų jie galėtų nustatyti, 
kuris suvaržymas, jų nuomone, turėjo didžiausių pasekmių jų 
amžiaus jaunuoliui anuo metu ir kodėl. Galiausiai jie galėtų 
aptarti, ką, jų nuomone, nacių valdžia bandė pasiekti šiais 
laipsniškais suvaržymais.

1933
Žydams mokytojams uždraudžiama dirbti valstybinėse 
mokyklose
Žydams teisininkams uždraudžiama dirbti pagal savo profesiją
Žydai netenka teisės turėti sveikatos draudimą
Valstybės tarnautojai žydai atleidžiami
Žydai išvaromi iš chorų
Žydams daugiau negalima lankytis paplūdimiuose

1935
Žydams muzikantams uždrausta dirbti pagal savo profesiją
Žydai gali sėdėti tik ant specialių suolų parkuose
Žydams uždrausta vesti ir tekėti už nežydų
Žydai netenka savo valstybinės (Reicho) pilietybės
Žydai, meno ir senovinių dirbinių prekiautojai, praranda teisę 
užsiimti savo verslu

»
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Pažymėtina, kad žydams buvo suteiktos tam tikros teisės, kurias laikyti teisė-
mis visiškai neįmanoma. Vokiečių kraujo ir garbės apsaugos įstatymų ketvirto-
ji dalis teigė:

1. Žydams draudžiama iškelti Reicho ar tautos vėliavą ir dėvėti 
tautines spalvas. 

2. Kita vertus, jiems leidžiama iškelti ir dėvėti žydiškas spalvas. Šią teisę 
gina valstybė.

Deja, šių priemonių įgyvendimas nesulaukė stipresnių prieštaravimų. Priešingai, 
antisemitinė propaganda tik sustiprino tarp Vokietijos gyventojų jau gyvuojan-
čias antižydiškas nuostatas. Žydai patys buvo kaltinami dėl savo sunkios padė-
ties. To meto viešojoje retorikoje vyravo toks „aukos kaltinimas“. Žydai buvo 
apkaltinti net dėl 1938 metais gruodžio 9-10 dienomis vykusio pogromo metu 
visoje Vokietijoje vykdytų pirmųjų masinių žydų žudynių ir areštų.

Jauniems žydams uždrausta vaikščioti didesnėmis negu 
dvidešimt žmonių grupėmis
Panaikintos žydų ir nežydų santuokos

1936
Žydai privalo atiduoti savo rašomąsias mašinėles
Žydai privalo atiduoti savo dviračius
Žydai privalo atiduoti savo muzikinius įrašus
Žurnalistai turi įrodyti savo arijų kilmę nuo 1800 metų

1937
Žydams uždrausta universitetuose suteikti mokslo 
daktaro laipsnius

1938
Žydams uždrausta turėti žemės nuosavybę
Vyriausybė turi teisę konfiskuoti žydų turtą
Žydiški gatvių pavadinimai turi būti pakeisti
Žydams gydytojams draudžiama dirbti pagal savo profesiją

Žydams vaikams uždrausta lankyti vokiečių mokyklas
Žydai vyrai ir moterys privalo šalia savo vardų turėti Saros bei 
Izraelio vardus
Žydai negali būti vieninteliai verslo įmonių savininkai
Žydai neturi teisės laisvai nuspręsti, kur jie galėtų apsigyventi

1939
Žydai daugiau negali turėti radijo imtuvų
Žydams gatvėje leidžiama būti tik iki aštuntos valandos vakaro
Žydai gali būti išvaromi iš savo namų be priežasties ir išankstinio 
įspėjimo

manymu, užfiksuota nuotraukoje ir 
kodėl jie ją išsirinko. Po to nuotrauka 
įterpiama į chronologinę įvykių liniją 
ir mokytojas papasakoja apie ją 
plačiau.
Taip patys dalyviai kuria chronologi-
nę įvykių linija. Vaizduojant 
kasdienius įvykius, tyrinėjant lagerių 
gyvenimo nuotraukas, žingsnis po 
žingsnio atskleidžiami istoriniai 
tarpsniai. Chronologinė įvykių seka 
nuo trečiojo iki penktojo dešimtme-
čių atspindės, kaip įstatymo keliu 
buvo atimtos žydų ir kitų grupių 
teisės ir kaip atsirado žmogaus teises 
ginančios konvencijos.

»

„1933 m. pradžioje Adolfas Hitleris 
klausosi parlamento rinkimų rezultatų per 
radiją. Netrukus Nacių partija liko 
vienintelė teisėta partija. Visos kitos 
politinės partijos buvo uždraustos.“

(USHMM nuotr.)
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Holokaustas ir Antrasis pasaulinis karas turėjo ilgalaikių pasekmių teisių 
ir pareigų suvokimui įvairiose šalyse. Viena svarbiausių pasekmių ‒ karo 
nusikaltimų tribunolo įkūrimas Niurnberge 1945–1949 metais.

Šis tribunolas buvo šalių sąjungininkių susitarimo pasekmė. Įkūrimo direktyva 
buvo paskelbta Londone 1945 metų rugpjūčio 8 dieną. Iš viso įvyko trylika 
teismų, kuriuose buvo teisiami galimai sprendimus priiminėję ir nusikaltimus 
žmonijai, karo nusikaltimus bei nusižengimus tarptautinėms konvencijoms 
skatinusius įsakymus išdavinėję žmonės. Be to, buvo nuspręsta teisti tuos, kurie 
dirbo šiuos nusikaltimus rėmusiuose administraciniuose organuose - pavyz-
džiui, Centriniame SS Ekonomikos ir administracijos skyriuje (SS WVHA). 
Šis skyrius administravo koncentracijos stovyklas, tarp jų ir Aušvicą-Birkenau.

Niurnbergo teismai ir Romos 
sutartis
Niurnbergo teismai apibrėžė tokius 
nusikaltimus prieš žmoniją kaip 
žmogžudystė, vergija, deportacijos ir 
panašius veiksmus nukreiptus prieš 
civilius gyventojus. Į šių nusikaltimų 
sąrašą buvo įtraukti ir nusikalstami 
veiksmai koncentracijos ir mirties 
lageriuose bei persekiojimas dėl po-
litinių, rasistinių ir religinių motyvų. 
Be to, buvo įtrauktos atskirų asmenų 
žudynės, masinės SS, Einsatzgruppen 
ir pusiau karinių dalinių vykdytos 
žudynės, o taip pat dviejuose Čekijos 
miestuose Lidice ir Lezáky 1942 
metų birželį bei Prancūzijos mieste 
Oradour-sur-Glane 1944 metų birželį 
įvykdytos žudynės.
Tarptautinio Baudžiamojo teismo 
veiksmus įteisinančioje 1998 metų 
liepos 17 dienos Romos sutartyje 
teigiama, kad už nusikaltimus žmo-
nijai, genocidą ir karo nusikaltimus 
dabar baudžiama remiantis pirmine 
tarptautine teise, universaliąja 
jurisdikcija. Kitaip tariant, nusikal-
timo vykdytojas gali būti teisiamas 
visose valstybėse, nepriklausomai 
nuo to, ar jose buvo ratifikuota nors 
viena konvencija. Valstybės turi teisę 
sulaikyti įtariamuosius šiais nusikal-
timais, nepriklausomai nuo to, kur 
buvo įvykdyti nusikaltimai ir kokia 
yra nusikaltimo vykdytojų ar aukų 
tautybė. Ne visos valstybės ratifikavo 
šią sutartį.

Nuo Niurnbergo iki Hagos

Žiūrėdama buvusio Jugoslavijos prezidento Slobodano Miloševičiaus JT 
karo nusikaltimų tribunolo teismą Hagoje, vykusį 2002 m. vasario 14 d., 
moteris iš Bosnijos verkia. Ji gyvena Srebrenicos žudynių aukų našlėms 
skirtame pabėgėlių centre Tuzloje. Visi jos šeimos vyrai yra dingę be 
žinios nuo pat Srebrenicos žudynių. S. Miloševičius buvo apkaltintas 
karo nusikaltimais, įvykdytais prieš ne serbų tautybės žmones Kosove, 
Kroatijoje ir Bosnijoje, taip pat dėl Srebrenicos žudynių.

(Amel Emric nuotr.)
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Siekiant teisingumo
Siekiant teisingumo yra septynioli-
kmečiams ir vyresniam jaunimui 
skirtas tarptautinis projektas, kuris 
keletą kartų į metus vyksta 
Amsterdame ir Hagoje. Jį rengia 
Anos Frank muziejus. Projekte 
dalyvauja maždaug 25 mokiniai iš 
kelių šalių. Jie čia susirenka patyrinėti 
ir aptarti su (ne)teisingumu ir karo 
nusikaltimais susijusių temų. 
Įsimintiniausias keturių dienų 
programos įvykis – išvyka į Hagoje 
esantį Tarptautinį karo nusikaltimų 
tribunolą buvusiai Jugoslavijai, kur 
moksleiviai gali stebėti tikrą 
įtariamojo karo nusikaltimais teismą.
Didžioji dalis keturių dienų 
programos vyksta Anos Frank 
muziejuje. Paprastai programos 
planas būna toks:
Pirmoji diena: (ne)teisingumas ir 
Holokaustas, Niurnbergo teismai. 
Pagrindinis klausimas: Ar buvo 
įvykdytas teisingumas? Ir kieno 
atžvilgiu?
Antroji diena: Balkanų konfliktas ir 
jo kontekstas.
Trečioji diena: išvyka į Karo 
nusikaltimų tribunolą Hagoje; 
eksperto pranešimas.
Ketvirtoji diena: susitikimas su 
išgyvenusiais Holokaustą ir su serbų 
studentų judėjimo Otpor (liet. 
pasipriešinimas) įkūrėju, kuris 
dalyvavo kovoje siekiant nuversti 
Federalinės Jugoslavijos Respublikos 
prezidentą Slobodaną Miloševičių.
Projekto vertinimai rodo, kad 
moksleiviai šią programą laiko vienu 
iš prasmingiausių mokyklinio 
švietimo įvykių, nes gauna progą 
stebėti gyvąją istoriją. Įvertinimai 
taip pat atkleidžia, kad šio proceso 
metu moksleivių teisingumo ir 
neteisingumo supratimas tampa 
sudėtingesnis.

Kaltinamieji gynėsi teigdami, kad veikė vadovaudamiesi tuometiniais Trečiojo 
Reicho įstatymais. Kai kurie iš šių įstatymų, liečiantys kai kuriuos tribunole 
nagrinėtus nusikaltimus, buvo priimti prieš 1939 metus. Kiti nusikaltimai 
buvo įvykdyti tuomet, kai šių įstatymų dar nebuvo.

Žmogaus gyvybės integralumas – aukščiausia vertybė 
Klausimas, kaip galima teisti retrospektyviai, yra sudėtingas, tačiau idėja, kad 
žmogaus gyvybės integralumas yra neatimama prigimtinė žmogaus teisė, buvo 
svarbus Niurnbergo teismų atspirties taškas. Tai reiškia, kad nepriklausomai 
nuo to, ką mano dauguma visuomenės narių ar kaip žmonės nusprendžia 
elgtis, gyvybės integralumas yra aukščiau visų įstatymų ir politikos. Taigi 
teigiama, kad nusikaltimai žmonijai visada yra nusikaltimai, nepriklauso-
mai nuo bet kokių sutarčių ar visuomenės, kurioje įvykdytas nusikaltimas, 
socialinių susitarimų.

Šis principas ir žmogaus gyvybės apibrėžimas – o drauge ir mūsų atsakomybė 
už ją – šiandien yra ypatingai svarbūs mūsų žmogaus teisių suvokimui bei 
kuriant tarptautinius ir atskirų šalių įstatymus.

Tarptautinės konvencijos ir valstybių bei jų piliečių tarpusavio santykius 
reguliuojantys susitarimai yra vadinami tarptautine teise. Šiuose įstatymuose 
teigiama, kad kai kurie nusikaltimai būna tokie rimti, jog peržengia valstybių 
suverenumą ir tuomet būtinas kitų valstybių įsikišimas.

1945 metais įsigaliojusi JTO chartija tapo rašytinės tarptautinės teisės pagrin-
du. Po to buvo įkurtas Tarptautinis teisingumo teismas, paskelbta JTO Vi-
suotinė žmogaus teisių deklaracija, Genocido konvencija, įkurtas Tarptautinis 
baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai (ICTY), Tarptautinis baudžia-
masis tribunolas Ruandai ir Tarptautinis Baudžiamasis teismas.

2002 metais įkurto nuolatinio Tarptautinio Baudžiamojo teismo (ICC) tikslas 
yra bausti asmenis už dalyvavimą genocide, nusikaltimuose prieš žmoniją ir 
karo nusikaltimuose, jeigu tos valstybės, kuriose įvyko nusikaltimai, negali ar 
nenori bausti nusikaltimų vykdytojų. Tribunolas oficialiai įregistruotas Hago-
je, Nyderlandų Karalystėje.
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Holokausto švietimu siekiama ne tik skleisti istorijos žinias, bet ir suformuoti 
požiūrį į dabartinę situaciją. Tai galima pasiekti atkreipiant dėmesį į rasizmą 
ir ksenofobiją, kovojant su prietarais ar bandant įtikinti mokinius patyrinėti 
savo pačių požiūrius ir įvykių vertinimus. Prieš rengiant šį vadovėlį vykusiose 
diskusijose dalyvavę moksleiviai pabrėžė, kaip svarbu kreipti dėmesį 
į šiandienines problemas.

Daugumai šiandieninėje Europoje gyvenančių žmonių ketvirtajame ir 
penktajame dešimtmečiuose nacių režimo skleistos idėjos atrodo svetimos. 
Tačiau daug kur nacionalsocializmo politikoje glūdėjusios idėjos dar 
tebegyvuoja. Antisemitizmas, rasizmas, ksenofobija, prietarai prieš romus, 
homofobija ir kitos netolerancijos, nepakantumo ir stigmatizacijos formos 
nuolat atgimsta visose Europos šalyse.

Studijuoti Holokaustą ir nacių laikotarpį reiškia tyrinėti už šių idėjų slypinčią 
teoriją ir praktiką. Šio iki 1939 metų vykusio proceso analizė gali parodyti, 
kad Europoje šios idėjos buvo ilgai gyvavusios istorinės filosofijos dalis. Nacių 
režimas šios tradicijos nesukūrė ir jos nepabaigė, tačiau jų laikais ji buvo išreikšta 
pačia ekstremaliausia forma.

Istorijos studijos nesuteikia aiškių atsakymų, kaip šiandien reikėtų kovoti su 
šiomis idėjomis. Istorinis kontekstas pasikeitė. Vis dėlto galime tyrinėti, kaip 
šios idėjos ir vertybės tapo istorinio konteksto dalimi ir kaip jos veikia mūsų 
amžininkus. Net jeigu sąlygos šiandien yra kitokios, daug idėjų galima atpažinti. 
Negalime lengvai atmesti šiandieninio rasizmo sakydami, kad mūsų pasaulis 
smarkiai pasikeitė nuo ketvirtojo dešimtmečio, nes idėjos yra panašios ir keičiasi 
sunkiau nei socialinė-politinė ir ekonominė aplinka. Istorija moko, kas gali 
nutikti, jei į tokias idėjas nežiūrima rimtai ir joms greitai neužkertamas kelias.

Rasizmas
Rasizmas yra filosofija, kurios esmę sudaro tikėjimas, kad skiriamąsias žmonių 
savybes, sugebėjimus ir panašius dalykus neišvengiamai nulemia jų „rasinė“ 
kilmė ir kad būna pranašesnių ir nepilnaverčių „rasių“. Biologinis rasizmas 
gimė maždaug 17 ir 18 amžiuje ir smarkiai įtakojo, pailgino ir sustiprino jau 
egzistavusį populiacijų ir atskirų jos grupių išnaudojimą. Rasizmas buvo abso-
liučiai fundamentali Vokietijos nacių partijos pasaulėžiūros dalis. Naciai nustatė 
tariamai „pranašesnės klasės“ (“Herrenmenschen”) biologinius kriterijus, o kitus, 
ypatingai žydus, vaizdavo kaip atskirą rasę, kuri niekada ir jokiomis aplinkinėmis 
negalėtų tapti jų bendruomenės dalimi. Šis biologinis supratimas turėjo tiesiogi-
nės įtakos įstatymų leidybai - buvo apibrėžiama, kas yra žydas, nes jau egzistavo 
skirtumas tarp „tikrų žydų“ ir “Mischlingen”, t. y. „pusiau žydų“. Idėją, kad 
asmenų narystę grupėje nulemia jų biologinė kilmė, kartais vis dar naudoja keli 
šovinistiniai Europos judėjimai. Vis dėlto, šiandien, norint suskaldyti visuome-
nes ir pateisinti atstūmimą ir teisių neigimą, kur kas dažniau remiamasi „neiš-
vengiamais kultūriniais skirtumais“.

Dėmesys etninei įvairovei
Risiera di San Sabba atminties vieta 
yra Trieste, Italijoje. Anksčiau čia 
buvo ryžių plovimo fabrikas, kurį 
1943–1945 metais nacių okupantai 
naudojo kaip kalėjimą, tardymo 
centrą ir perkėlimo stovyklą. Čia 
buvo kalinama beveik 20 000 
žmonių. Policijos sulaikymo stovykla 
turėjo krematoriumą. Joje buvo 
kalinami ir žudomi tūkstančiai 
politinių oponentų – italų, slovėnų, 
kroatų rezistencijos narių ir daug 
žydų. Dėl rasės ar politinių 
įsitikinimų perkėlimo stovykloje 
buvo kalinami tūkstančiai kalinių. 
Vėliau jie buvo deportuojami į kitas 
mirties ir koncentracijos stovyklas.
Aplink Triestą esantis regionas 
daugelį amžių buvo etniškai 
margaspalvis, o 20-ojo amžiaus 
pirmoje pusėje čia kilo etninis-terito-
rinis konfliktas tarp italų, slovėnų ir 
kroatų nacionalistų.
Ši atminties vietovė savo įkurtoje 
ekspozicijoje daug dėmesio skiria ne 
vien Holokaustui, bet ir subalansuo-
tam istoriniam bendro italų ir slavų 
gyvenimo šiame regione vaizdavi-
mui. Ekspozicija supažindina su 
fašistinio režimo represijomis prieš 
slavus gyventojus, o taip pat su 
ypatingai brutalia vokiečių 
okupacijos politika, nukreipta prieš 
partizaniniame judėjime dalyvavu-
sius civilius gyventojus. Šiuo požiūriu 
Risiera di San Sabba padeda 
lankytojams kritiškai įvertinti įvairias 
20-ajame amžiuje šiame regione 
taikytas nacionalistines priemones.

Tęstinumo struktūros
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Rasizmo argumentų praeityje 
ir dabartyje analizė
Paprašykite moksleivių palyginti 
ketvirtojo dešimtmečio laikraščių 
straipsnius, laiškus ir propagandą su 
šiandieninės spaudos straipsniais, 
atsišaukimais ir internetiniais 
puslapiais. Aptarkite, kokius 
argumentus paprastai naudoja 
rašantieji apie pabėgėlius ar 
mažumų narius; paanalizuokite, kuo 
šios grupės kaltinamos ir kaip jos 
apibūdinamos. Paprašykite mokinių 
atkeipti dėmesį į panašumus ir 
į skirtumus. Tokiu būdu jie galės 
išvysti, kaip pasikeitė argumentai ir 
pažinti naujas rasistines sroves. 
Paraginkite mokinius pagalvoti, kaip 
pasikeitė sąlygos, kuriose buvo 
išreikštos ir įgyvendintos šios idėjos. 
FRA bendradarbiauja su žiniasklaida, 
siekdama padidinti žiniasklaidos 
vartotojų kritišką raštingumą ir 
žiniasklaidos specialistų sąmoningu-
mą žmogaus teisių srityje. Daugiau 
informacijos rasite FRA tinklalapyje: 
www.fra.europa.eu.

Antisemitizmas
Neapykanta žydams krikščionių pasaulyje gyvavo nuo tų laikų, kai krikščionybė 
kaip religija įsitvirtino šalia judaizmo. Antisemitizmu galima laikyti bet kuriuos 
veiksmus ar požiūrius, paremtus „žydo“ (asmens, grupės ar institucijos) kaip 
„apgavikiško“, „korumpuoto“, „klastingo“ ir t. t. socialinio subjekto supratimu. 
„Žydas“ šiuo atveju yra įsivaizduojamas tipas – jį sukuria antisemitinė ideologija. 
Norėdami daugiau sužinoti apie antisemitizmo apibrėžimą, žiūrėkite 2004 me-
tais išleistą FRA ataskaitą Manifestations of Anti-Semitism in the EU 2002–2003 
(Antisemitizmo apraiškos ES 2002–2003 metais).

Kaltinimai žydams dėl Kristaus nužudymo, ligų platinimo, geriamo vandens 
nuodijimo ar ritualinių žmogžudysčių amžių eigoje padėdavo žmonėms kurs-
tyti pagiežingą neapykantą, kuri virsdavo prieš žydus nukreiptais pogromais ir 
fiziniais išpuoliais.

19-tame amžiuje, kai gimė poreikis skirstyti žmones į rases, žydai buvo išskirti 
kaip atskira rasė. Idėja, kad žydai nėra tik atskira etninė grupė, kultūra ir religija, 
bet ir atskira rasė, sukūrė neįveikiamą barjerą tarp žydų ir antisemitų. „Antise-
mitizmo“ terminą 1879 metais sugalvojo vokiečių žurnalistas Wilhelmas Marras: 
taip gimė visas prieš žydus nukreiptas mintis, idėjas ir jausmus apimanti sąvoka.

Antisemitizmas buvo pavojingas ne vien dėl kaltinimų žydams ar skleidžiamos 
propagandos, bet ir dėl to, kad šias idėjas dažniausiai priimdavo žydams gana 
abejingi žmonės. Po Vokietijos pralaimėjimo kare 1918 metais antisemitams 
buvo lengva apkaltinti šalies žydus - esą jie atsakingi už pralaimėjimą dėl neloja-
lumo Vokietijai ir dėl noro karo metu praturtėti.

Antisemitizmas vis dar labai gajus ir šiandien. Negalima teigti, kad 
antisemitizmas ir rasizmas yra tas pats, nes antisemitizmas vis dar remiasi 
specifinėmis idėjomis - pavyzdžiui, tikėjimu, kad žydai kontroliuoja 
ir valdo pasaulį.

Romų ir sintų diskriminacija
Nacių politika romų ir sintų atžvilgiu buvo mažiau nuosekli, o nacių lyderiai 
ją aptarinėjo kur kas rečiau nei žydų. Kai kurie naciai, pvz., SS vadas Hein-
richas Himmleris romus/sintus laikė savotiškais arijų rasės pradininkais. Šis 
absoliučiai nemoksliškas požiūris vedė prie dviprasmiškos politikos. Viena 
vertus, vadinamieji „grynieji“ romai/sintai buvo suimami ir naudojami tam 
tikriems antropologiniams tyrimams. Kita vertus, realybėje jie buvo klasifi-
kuojami kaip „antrarūšiai žmonės“, kuriems grėsė genocidas.

Dešiniųjų ekstremistų nacių svastiko-
mis ir fašistų ženklais išniekintas žydų 
kario antkapis žydų kapinėse. 

(Corbis nuotr.)
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Nacių politika romų/sintų atžvilgiu keitėsi nuo rasistiškai ir antropologiškai 
motyvuotų bei tarptautinę teisę pažeidžiančių suėmimų iki genocido. Šis pasi-
keitimas įvyko dėl kelių svarbių priežasčių. Viena iš svarbiausių buvo mobi-
liųjų naikinimo būrių, veikusių rytų fronte, požiūris. Gavę įsakymus areštuoti 
įtariamus diversantus ir politinius oponentus bei būdami iš anksto nusistatę 
prieš romus/sintus ir jų nekęsdami, šie būriai beatodairiškai juos atakavo. 
Dažniausiai tai reiškė egzekucijas. 1942 metų gruodžio 16 dieną Heinrichas 
Himmleris davė įsakymą deportuoti visus „Vokietijos Reiche“ vis dar gyvenan-
čius „čigonus“ į Aušvicą.

Nusikaltimų vykdytojų požiūris rėmėsi prieš romus/sintus nukreiptais 
išankstiniais nusistatymais, kurie gyvavo dar iki nacių atėjimo į valdžią ir 
tebegyvuoja toliau. Dėl istorinių priežasčių privalome išanalizuoti tiesioginį 
šių požiūrių poveikį romų/sintų genocidui. Tačiau, analizuodami žmogaus 
teises, dar privalome ištirti, kaip šie požiūriai tebegyvuoja keliose Europos 
šalyse. Istorinė sąsaja yra itin akivaizdi. Romai buvo priversti ant savo lagerio 
uniformų dėvėti juodą trikampį. Ši spalva nurodė, kad jie priklausė vadinamai 
„asocialiųjų“ kategorijai. Ir vis tiek šiandien romai dažnai visuomenės laikomi 
svetimkūniais ir svetimšaliais.

Daugelyje šalių išgyvenusieji romų genocidą iš pradžių nebuvo laikomi 
rasistinio persekiojimo aukomis, ir tik po daugelio metų sulaukė piniginių 
kompensacijų už savo kančias. Jiems niekada nebuvo atlyginta už sugriautus 
namus ar atimtus arklius ir vežimus. Daug Vokietijos ir Austrijos gydytojų 
atsisakė pripažinti, kad prasta išgyvenusiųjų sveikatos būklė buvo ilgalaikė jų 
brutalaus kalinimo koncentracijos stovyklose pasekmė. Tik paskutiniajame 
20-to amžiaus dešimtmetyje ši situacija palaipsniui pasikeitė.

Šiandien romai vis dar kenčia dėl diskriminacijos ir rasizmo daugelyje ES 
valstybių narių. 2009 metais Pagrindinių teisių agentūra paskelbė EU-MIDIS 
apžvalgos (daugiau nei 23 000 etninėms mažumoms priklausančių ir imi-
grantų kilmės gyventojų apklausa apie jų patirtį dėl diskriminacijos Europos 
Sąjungoje) rezultatus. Apžvalgos rezultatai rodo, kad romai kasdien susiduria 
su diskriminacija ir priekabiavimu. Kas antras apklausos dalyvis romas buvo 
diskriminuojamas bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių. Diskriminuojami 
romai susidūrė su maždaug 11 diskriminacijos atvejų per pastaruosius 12 mė-
nesių. Diskriminacija ir atskirtis egzistuoja visose gyvenimo srityse: švietimo, 
užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros ir paslaugų pasiekiamumo.

Romai, kaltinami bendradarbia-
vimu su serbais Balkanų karo 
metu ir dėl to persekiojami 
albanų, gyvena aptvertoje 
teritorijoje, kurią saugo JT kariai. 
Djakovica, Kosovas, 1999 m.

(Sven-Erik Sjöberg nuotr.)
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„Istorijos ir savęs pažinimas“
Istorijos ir savęs pažinimas – tai 
organizacija, kuri skatina moskleivius 
domėtis skirtingomis tarpgrupinio 
konflikto formosi, taip siekiant, kad 
būtų puoselėjamos įvairios 
perspektyvos, kritinis mąstymas ir 
moralūs sprendimai. Pedagoginis 
organizacijos tikslas – skatinti 
prietarų priežasčių ir pasekmių, 
diskriminacijos ir grupinio smurto 
refleksiją, o taip pat išryškinti 
moksleiviams solidarumo ir 
socialinio veiksmo svarbą. Istorijos ir 
savęs pažinimas remiasi pavyzdžiais 
iš skirtingų geografinių vietų ir 
istorinių laikotarpių, ypatingą 
dėmesį skiriant Holokaustui. Ji siūlo 
pamokų planus, mokymosi vadovus 
ir mokytojams skirtas švietimo 
programas:  
www.facinghistory.org.

Jei norite daugiau sužinoti apie romų istoriją, apsilankykite Europos Tarybos 
tinklalapiuose: www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoCulture_en.asp 
rasite informacijos apie romus Europoje, o www.romagenocide.org/ rasite 
informacijos apie prieš romus vykdytą genocidą.

Neonacizmas ir rasistinis ekstremizmas
Paskutinis genocido etapas yra nusikaltimų vykdytojų noras nuslėpti ir 
paneigti savo nusikaltimus. Būtent šiuo pagrindu turime suprasti Holokaus-
to neigimą. Patys nebūtinai suvokdami, Holokausto neigėjai yra genocido 
proceso dalis.

Neonacizmas ir rasistinis ekstremizmas (remiasi antisemitizmu, ksenofobija ir 
rasizmu) šiandien gyvuoja daug kur Europoje. Neapykanta etninėms mažu-
moms yra varomoji jėga, ji pritraukia gerbėjų ir skatina juos burtis į organiza-
cijas. Jie neketina žudyti žmonių (išskyrus kelias išimtis), tačiau nori apriboti 
mažumų teises ir laisves ar išvyti atskiras grupes iš teritorijos, kurią jie laiko 
„savo šalimi“ ar „savo Europa“.

Holokausto, kaip ir kitų genocidų, varomoji jėga – troškimas pašalinti tam 
tikrą žmonių grupę. Šio „pašalinimo“ reikšmė įvairiais laikais skyrėsi ir nebū-
tinai reiškė masines žudynes. Šiandieniniai ir būsimi nusikaltimų vykdytojai 
siekia, kad jų nekenčiamos grupės taptų nematomos, o priemonės tai pasiekti 
gali įvairuoti – nuo tapatybės raiškos suvaržymų iki teisės į gyvybę apribojimo.

Mokytojai, norintys aptarti ši klausimą, turėtų vengti perdėto moralizavimo. 
Svarbu, kad mokiniai būtų skatinami mąstyti patys ir siekti savo išvadų užuot 
piršus analizę su vienintele galima išvada. Tokiu metodu siekiama, kad moki-
niai nuoširdžiai stengtųsi suprasti, o ne vien įveikti reikalaujamą mokymosi 
programos elementą. Ieškodami mokymo proceso krypties, mokytojai privalo 
leisti moksleiviams iš tikro susidomėjimo ir smalsumo kylančius klausimus. 
Ieškodami atsakymų, moksleiviai ir mokytojai gali remtis istorine medžiaga. 
Šiame etape mokytojo uždavinys yra perteikti žinias apie istorinį kontekstą ir 
inicijuoti klausimus apie nusikaltimų vykdytojų ir stebėtojų ketinimus, veiks-
mų galimybes ir atsakomybę.

Prieš rengiant šį vadovėlį vykusiose diskusijose daug moksleivių klausė, 
kokios yra paralelės tarp istorijos pažinimo ir šiandieninės situacijos. Ita-
lai mokiniai išreiškė norą Holokaustą studijuojant įgytas žinias panaudoti 
sprendžiant mažumų ir emigrantų bendruomenių problemas. Danai moks-
leiviai, kuriems buvo dėstomas Holokaustas, susidomėjo dabartinių visuo-
menių lyginamosiomis studijomis bei procesais, vykstančiais įvairių genocidų 
metu ‒ pavyzdžiui, nužmoginimu.
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Memorialinės vietovės ir 
muziejai Europoje 
Daugumoje Europos šalių veikia 
institucijos, atsakingos už 
Holokausto ir kitų nacių nusikaltimų 
aukų atminties saugojimą bei 
puoselėjimą ir už švietimą apie 
Antrąjį pasaulinį karą ir nacių 
diktatūrą. Dažniausiai tai buvusios 
koncentracijos ar mirties stovyklos. 
Dar su nacių laikotarpio įvykiais 
susijusios vietovės ir pastatai - 
pavyzdžiui, Anos Frank (Anne Frank) 
namas Amsterdame, kur slapstėsi 
Ana Frank ir jos šeima. Kitas 
pavyzdys – namas prie Wannsee 
ežero šalia Berlyno, kur vyko 
konferencija dėl „galutinio 
sprendimo“, t.y., Europos žydų 
sunaikinimo. Kai kuriose šalyse yra 
muziejų, įsikūrusių su Holokaustu 
tiesiogiai nesusijusiose vietovėse – 
pavyzdžiui, Švedijos Gyvosios 
istorijos forumas ir Didžiosios 
Britanijos Imperatoriškasis Karo 
muziejus.
Daugelyje tokių institucijų veikia 
parodos ir švietimo programos. 
Dažnai galima surengti gido 
vadovaujamą ekskursiją ar dalyvauti 
trumpame seminare. Kai kurios 
institucijos organizuoja vienos ar 
kelių dienų kursus. Jų metu 
moksleiviai gali dirbti aktyviau ir 
savarankiškiau.
Daugiau informacijos apie tokias 
institucijas Europoje ieškokite šiuo 
adresu: www.memorial-
museums.net/WebObjects/ITF.

Kiekvienais metais milijonai jaunų europiečių aplanko su Holokaustu ir kitais 
nacių nusikaltimais susijusias atminties vietoves ir muziejus. Pavyzdžiui Auš-
vico-Birkenau valstybiniame muziejuje Lenkijoje kasmet apsilanko daugiau 
kaip 1,1 milijono lankytojų, Anos Frank name Nyderlanduose apsilanko 
beveik milijonas lankytojų per metus, Dachau koncentracijos stovyklos vietoje 
Vokietijoje - apie 800 000 žmonių, o Terezino memoriale Čekijoje, Shoah 
memoriale Prancūzijoje ir Mathauseno memoriale Austrijoje kasmet atvyksta 
po 200 000 lankytojų.

Daugelyje atminimo vietų ir muziejų daugiau nei 50 procentų lankytojų yra 
jaunesni nei 18 metų. Daugumai šių jaunuolių išvykos yra mokyklinės progra-
mos dalis. Daugelyje valstybių švietimas Holokausto tema yra privalomas, 
o kai kurios vyriausybės rekomenduoja ir istorinių vietovių lankymą.

Apsilankymas autentiškose istorinėse vietovėse ir istorijos muziejuose dažnai 
palieka mokiniams gilius įspūdžius. Neretai tokia vieta tampa įtikinamu 
mokykloje išdėstytų faktų įrodymu. Be to, taip suteikiama galimybė sužinoti 
ir patirti tai, ko kitaip nebūtų įmanoma patirti – pavyzdžiui, kokią didelę te-
ritoriją užima Aušvico-Birkenau mirties ir koncentracijos stovykla ir kokia ne-
didelė yra Belzeko mirties stovykla. Abi šios stovyklos yra Lenkijos teritorijoje. 
Ši patirtis padeda geriau suvokti tam tikrus genocido organizavimo aspektus ir 
detales. Aušvicas-Birkenau atliko įvairias funkcijas: laikui bėgant tapo ne vien 
koncentracijos stovykla, bet drauge ir mirties stovykla. Tačiau nuo pat Belzeko 
mirties stovyklos įkūrimo buvo siekiama, kad niekas joje neišgyventų ilgiau 
nei parą, todėl ten tereikėjo vos kelių pastatų. 

Šių temų dėstymo aplinkybės pačioje istorinėje vietovėje daug kuo skiriasi nuo 
dėstymo aplinkos klasėje. Istorinės vietos ir muziejai suteikia unikalių galimy-
bių mokytis. Moksleiviai gali tyrinėti vietovę ir joje esančius istorinio įvykio 
pėdsakus, t.y., vietovės struktūrą ir istorinius eksponatus. Jie gali aplankyti 
parodas, patyrinėti autentiškus dokumentus, apžiūrėti paminklus. 

Dėmesys vietovės istorijai
Apsilankymo autentiškoje vietovėje metu pagrindinis dėmesys paprastai 
skiriamas būtent jai – t.y., su ja susijusiems faktams, pasakojimams ir asmenims. 
Grupinėse diskusijose, kurios vyko devyniose Europos šalyse, mokiniai ir 
mokytojai pabrėžė, kad svarbu būtent apsilankymo metu papasakoti lankomos 
vietovės istoriją. Todėl reikėtų, kad mokytoja ar mokytojas iš anksto parengtų 
moksleivius šiam apsilankymui: padėtų teisingai suvokti vietovės istorinį 
kontekstą bei apmąstyti su vietovės istorija susijusius žmogaus teisių klausimus.

Pokalbių metu moksleiviai paminėjo, jog gali kilti pavojus, kad tokia išvyka taps 
įprastu ritualu. Jei moksleiviai nesuvokia, kodėl čia lankosi ir ko iš jų tikimasi, 
apsilankymas autentiškoje istorinio įvykio vietoje, pavyzdžiui, buvusioje 
koncentracijos stovykloje, gali neduoti jokios naudos.

Viską keičianti patirtis
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Mokytojai ir moksleiviai pabrėžė ir kitą aspektą: paprastai muziejų ir istorinių 
vietovių lankymui skirtas laikas yra gana ribotas. Dauguma tokių išvykų yra 
trumpos – paprastai trunka tik kelias valandas. Kadangi tokios išvykos gali 
suteikti mokiniams mokymo programos metu gana retą galimybę svarstyti 
sunkius etinius ir moralinius klausimus apie mirtį, užuojautą, atsakomybę ir 
blogį, prieš išvyką būtina pasiruošti, o po išvykos apmąstyti šias temas. Būtina 
suteikti moksleiviams galimybę kuo giliau pajausti įvykių reikšmę ir padaryti 
asmenines išvadas. Tam reikia laiko, todėl mokytojas privalo atitinkamai 
suplanuoti išvyką.

Kiekvienais metais daugiau kaip milijonas žmonių 
aplanko Aušvico-Birkenau valstybinį muziejų, vieną iš 
kelių šimtų Europos įstaigų, kurios vykdo edukacines 
programas ir įamžina Holokausto ir kitų nacistinės 
Vokietijos ir jos kolaborantų įvykdytų nusikaltimų atmintį. 

(Corbis nuotr.)

„Apsilankymas istorinėje vietovėje 
gali padėti geriau suvokti įvykio 
apimtį, organizavimą ir detales”. 
– teigia mokytojas iš Didžiosios Britanijos.

Ekskursija į praeitį – pamokos ateičiai: vadovas pedagogams
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Apsilankymas istorinėje vietovėje ar muziejuje papildo ir praturtina įprastą 
mokymąsi klasėje, tačiau jo nepakeičia. Mokytojai gali nustatyti ir kontro-
liuoti, kaip ši išvyka dera su mokymosi planu ir kaip padeda moksleivių 
grupei pasiekti norimus tikslus. Todėl labai svarbu tuos tikslus suplanuoti 
gerokai prieš išvyką bei iš anksto apgalvoti, ką reikėtų nuveikti prieš ir po 
apsilankymo. Konkretus mokymo tikslas gali nulemti istorinės vietovės ar 
muziejaus pasirinkimą.

Prieš išvyką 
Išvykos į atminties vietovę metu siekiama suvokti, kas nutiko būtent toje 
vietovėje. Svarbu akcentuoti būtent jos istoriją, praeitį, su ja susijusius žmo-
nes ir įvykius. Jei vietovėje moksleivių grupėms pateikiamas bendras nacių 
laikotarpio ir Holokausto istorijos įvadas, jis turėtų būti gana glaustas. Svarbu, 
kad jau prieš apsilankymą moksleiviai suvoktų bendrą istorinį kontekstą, 
lankomos vietovės kontekstą ir santykį su kitomis vietovėmis. Pavyzdžiui, 
koncentracijos stovykla, sukurta siekiant terorizuoti kalinius ir vergišku darbu 
nežmoniškomis sąlygomis sunaikinti jų troškimą gyventi, skiriasi nuo mirties 
stovyklos ar darbo stovyklos. Mirties stovykla buvo suplanuota ir įrengta tik 
vienam tikslui: sunaikinti visus, kurie ten pateko. Darbo stovykla buvo įrengta 
tam, kad joje gyventų daugybė prievarta verčiamų dirbti žmonių.

Taip pat svarbu, kad mokytojai atsižvelgtų į tai, kad kai kuriose Holokausto 
atminimo vietose, ypač nusikaltimų vykdymo vietose, nederėtų lankytis su 
jaunesniais nei tam tikro amžiaus mokiniais. Prieš apsilankymą mokiniams 
reikėtų pravesti parengiamąją pamoką apie Holokausto istoriją, kad jie galėtų 
suprasti, ką jie mato ir galėtų tai apmąstyti. Atminties vietose ir muziejuose 
paprastai teikiama informacija apie tinkamą lankytojų amžių.

Jei mokymo metu norima paliesti tam tikrą temą, svarbu, kad mokiniai 
suvoktų, kaip su ja siejasi lankoma vietovė ar institucija. Pavyzdžiui, jei kalba-
ma apie politinę priespaudą, Buchenvaldo koncentracijos stovykla Vokietijoje 
galėtų būti tinkamiausia apsilankymo vieta, nes be kitų kalinių, ten buvo 
kalinami politiniai kaliniai bei Jehovos liudininkai.

Kai lankoma atminties vietovė, kur kalbama užsienio kalba, svarbu pasistengti 
rasti mokinių gimtąja kalba kalbantį pedagogą ar vadovą – tada mokiniai viską 
geriau supras. Jei tai neįmanoma, svarbu dar būnant vietovėje patikrinti, ar 
mokiniai teisingai suvokė svarbiausius dalykus.

Istorinėse vietovėse ar muziejuose mokiniai greičiausiai matys autentiškus 
dokumentus ar kitą istorinę medžiagą, kuriuose yra propagandos ir ideolo-
ginės retorikos fragmentų. Svarbu, kad mokiniai sugebėtų skaityti ir suvokti 
juos kritiškai ir įstengtų suprasti skirtumą tarp informacijos apie istoriją ir 
istorinių reliktų.

Kaip organizuoti kelionę 
į atminties vietovę

Parengiamoji medžiaga
Kai kurios institucijos siūlo 
mokiniams ir mokytojams specialią 
parengiamąją medžiagą. Austrijoje 
esanti Schloss Hartheim pilis, kur 
pagal vadinamąją „Eutanazijos” 
programą nuo 1940-ųjų metų buvo 
žudomi žmonės su negalia, prieš 
mokinių apsilankymą atsiunčia DVD 
įrašą su penkiais trumpais filmais. 
Filmuose pasakojama apie 
šiandieninį žmonių su negalia 
gyvenimą Austrijoje, pasitelkiant 
penkių žmonių pavyzdį: jų paprašyta 
viešuoju transportu nuvykti į minėtą 
atminties vietovę. Londono 
Imperatoriškasis karo muziejus taip 
pat siunčia mokykloms video įrašus, 
kuriuose pasakojama apie žydų 
gyvenimą Europoje prieš Holokaus-
tą. Kitos atminties institucijos taip 
pat yra parengusios išsamią švietimo 
medžiagą: galima rasti knygų, tyrimų 
duomenų, žemėlapių, dokumentų 
fotokopijų, pamokų planų, 
nuotraukų ir panašiai. Prieš 
apsilankymą verta peržiūrėti 
atminties institucijų tinklapius.
Dar vienas pasirengimo tokiai išvykai 
būdas – perskaityti tinklapiuose 
skelbiamus liudininkų atsiminimus. 
Juos surasti gali padėti ta atminties 
institucija, kurią rengiatės aplankyti. 
Verta iš anksto su ja susisiekti ir 
pasiteirauti, kur galima rasti minėtos 
medžiagos ir paprašyti patarimo, 
kaip geriausia parengti mokinius 
apsilankymui.
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Kam išvykos metu skirti daugiausia dėmesio
Mokytojas ir mokiniai privalo drauge nuspręsti, kaip galima suderinti išvyką 
su pasirinkta pamokos tema. Dauguma institucijų paprastai siūlo įvairius stan-
dartinius apsilankymus, bet gana noriai iš anksto aptaria ypatingus lankytojų 
poreikius. Reikėtų, kad ekskursijos vadovas žinotų mokinių žinių lygį, supras-
tų išvykos vaidmenį mokymosi procese (ar ji vyksta kurso įžanginėje dalyje, 
viduryje ar pabaigoje) ir suvoktų, ko iš jos tikimasi. 

Savaime suprantama, kad moksleiviams atvykus į atminties vietovę ar 
muziejų, jų įspūdžius daugiausia nulems tai, ką kiekvienoje iš jų stengiamasi 
pabrėžti. Siekiant sustiprinti moksleivių užtikrintumą ir savivoką, svarbu, 
kad jie suvoktų ne tik istorinį kontekstą, bet ir pagrindinę konkrečios išvykos 
idėją. Pavyzdžiui, gali būti siekiama giliau suvokti tam tikrą istorinį laikotarpį, 
sužinoti konkrečių žmonių gyvenimo istorijas, tragedijas ar tęsti prieš išvyką 
mokykloje atliktą darbą. 

Po išvykos
Po išvykos, be suteiktos galimybės pasidalinti įspūdžiais, mokiniai turėtų 
sugebėti susieti įgytą patirtį su pamokos tema. Papildomas su išvyka susijęs 
darbas ir apmąstymai leis mokiniams išplėsti ir peržiūrėti mokymosi pradžioje 
turėtas žinias. Tai padės geriau įsisavinti informaciją ir suteiks mokiniams gali-
mybę pamatyti, ko jie išmoko ar galbūt kokių naujų klausimų iškilo. Siekiant 
tęsti mokymosi procesą, svarbu paskatinti juos pasidalinti stipriomis emocinė-
mis patirtimis, kurios dažnai kyla po tokių išvykų.

Pažintinėmis kelionėmis 
siekiama daugelio tikslų, vienas 
iš jų – įtvirtinti tai, kas buvo 
išmokta ir aptarta klasėje. Gero 
pasirengimo nauda akivaizdi 
visiems – mokiniams, mokyto-
jams ir ekskursijų vadovams. 

(Scanpix nuotr.)
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Aktyvus mokinių dalyvavimas yra svarbiausias dalykas siekiant sėkmingai 
ugdyti žmogaus teisių suvokimą. Todėl dėstant šią temą svarbu būti aktyviam, 
turėti kritišką perspektyvą, būti pasirengusiam diskutuoti. Svarbu, kad pats 
mokymosi procesas taip pat būtų paremtas žmogaus teises grindžiančia filoso-
fija, t.y., būtų ne autoritarinis, o demokratiškas.

Žmogaus teisų švietimu siekiama, kad šios teisės būtų ne tik suprastos, bet ir 
praktiškai taikomos, o mokymas apie Holokaustą yra daugiau grįstas ne prak-
tika, o žiniomis. Todėl galima manyti, kad šios temos papildo viena kitą: mo-
kymas apie Holokaustą padeda suvokti žmogaus teisių reikšmę, o mokymas 
apie žmogaus teises papildo istorijos žinias ir suvokimą praktine perspektyva. 

Rengiant šį vadovą, pokalbių su mokytojais ir mokiniais metu abi grupės 
teigė, kad žinios apie Holokaustą būtų ypatingai prasmingos, jei sietųsi su 
atsakomybės ir pagrindinių žmogaus teisių temomis. Ugdant žmogaus teisių 
suvokimą Holokausto pavyzdys iš tiesų padeda sustiprinti susidomėjimą ir 
leidžia lengviau įsisavinti medžiagą.

Tarpdisciplininė perspektyva
Jei siekiama panaudoti tarpdisciplininę perspektyvą, pedagogui būtina 
neapsiriboti vien istorijos mokslu. Tarpdisciplininės perspektyvos stiprioji 
pusė yra galimybė susieti kelių skirtingų mokslo sričių teikiamas žinias, pers-
pektyvas ir metodologiją tam, kad būtų sukurtas naujas ir platesnis nei pajėgtų 
individualios mokslo sritys suvokimo pagrindas. Norint ištirti, kokį poveikį 
Holokaustas turėjo įvairių kartų visuomenės atstovų žmogaus teisių suvokimui 
ir pasiryžimui jas puoselėti, būtina taikyti tarpdisciplininį požiūrį.

Istoriniai įvykiai Vokietijoje prieš Holokaustą parodo, kaip tam tikroms 
visuomenės grupėms buvo atimtos įvairios žmogaus teisės. Tai padeda suvokti 
jų reikšmę. Pats genocidas yra geriausias įrodymas, kad kai kurie žmonės gali 
užsimoti išplėšti iš kitų visas teises – net teisę gyventi. 

Pasak Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 
mokymas apie žmogaus teises turi kelis skirtingus tikslus: 

•  Skleisti žinias apie žmogaus teises ir jų užtikrinimo priemones;

•  Skleisti žinias apie tai, kaip galima saugoti, puoselėti ir praktiškai taikyti 
žmogaus teises;

•  Suformuoti tokį požiūrį ir elgesį, kuris leistų gerbti ir puoselėti visų visuo-
menės narių žmogaus teises.

 „Kas yra žmogaus orumas?“
Lankantis istorinėje vietovėje, kur 
buvo vykdomi ypač brutalūs 
veiksmai, dažnai jau pati vietovės 
istorija ir ten įgyti moksleivių 
įspūdžiai padeda suvokti žmogaus 
teisių svarbą.
Siekiant pagilinti žmogaus teisių 
reikšmės suvokimą galima 
pirmiausia paprašyti moksleivių 
parašyti trumpą rašinį apie 
svarbiausias su šia tema susijusias 
sąvokas ar idėjas. Tai labiausiai tiktų 
parengiamajam laikotarpiui. Galima 
pasirinkti tokias temas: „Kas yra 
žmogaus orumas?” „Ką reiškia 
teiginys, kad visi žmonės yra 
vienodai vertingi?”, „Kas yra 
atsakomybė?”. Atvykus į memorialinę 
vietovę, kurioje atsispindi ten 
įvykdyti žiaurumai, galima 
perskaityti pačių moksleivių išsakytų 
minčių ištraukas. Taip dėmesys 
nukreipiamas nuo gido link 
mokytojo, o nuo mokytojo link pačių 
moksleivių. Būtent jų žodžiai ir 
mintys susiejami su memorialine 
vietove. Aptariant teises ir 
atsakomybes svarbu, kad moksleiviai 
galėtų laisvai išreikšti mintis ir 
pateikti klausimus. Tai padeda 
išvengti dirbtinos situacijos, kai 
užuot stengęsi giliau suvokti 
medžiagą moksleiviai sako tik tai, ko, 
jų manymu, iš jų tikimasi.  
Jei norime laisvos ir nuoširdžios 
diskusijos, jai būtina pasiruošti. 
Mokytojai ir moksleiviai gali drauge 
aptarti tokių diskusijų svarbą. 
Mokiniai privalo suprasti aptariamos 
temos delikatumą, tačiau neturėtų 
jos bijoti. Kita vertus, mokytojai 
neturėtų prievarta versti diskutuoti, 
nes moksleiviai gali palaikyti tai 
manipuliacija. 
Po apsilankymo mokytojai gali 
paprašyti moksleivių dar kartą 
perskaityti anksčiau rašytus tekstus ir 
pasvarstyti, kaip apsilankymas 
pakeitė (ar nepakeitė) jų žinias 
ir požiūrį.

Kaip informuoti mokinius apie 
Holokaustą ir žmogaus teises 
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Švietimas žmogaus teisių klausimais dažnai yra universalus, orientuotas į pra-
eitį ir į dabartį bei grindžiamas praktiniais pavyzdžiais. Norint pabrėžti žmo-
gaus teisių reikšmę, kartais pasitelkiama istorinių pavyzdžių, tačiau detaliau 
tyrinėti istorinį kontekstą nėra įprasta. Žmogaus teisių tema jau savaime yra 
tarpdisciplininė. Ji apima tokias mokslo sritis kaip etiką, filosofiją, socialinius 
mokslus, istoriją ir t.t.

Pasakojant apie Holokaustą, pirmiausia būtina tyrinėti, bandyti suprasti ir 
paaiškinti Holokausto istorinį kontekstą. Todėl labai svarbu, kad praeities 
pateikimas nebūtų pajungtas kokiai nors moralinei, politinei, socialinei ar 
ideologinei doktrinai. Dažniausiai Holokausto temą dėsto istorijos mokytojai. 
Jiems atrodo svarbu apibūdinti, tyrinėti ir interpretuoti šio reiškinio istorinį 
kontekstą, tačiau ne visada akivaizdu, kaip tai sieti su žmogaus teisių tema.

Istorijos mokslas gali padėti suvokti žmogaus teisių istorinę raidą, tačiau 
norint ištirti jų reikšmę mūsų visuomenėms būtina įtraukti daugiau mokslo 
sričių. Kai istorijos mokslas yra praturtinamas literatūra, menu ir filosofija, 
moksleiviai gali išsamiau sužinoti, kaip žmonės skirtinguose kontekstuose 
suvokė ir apibūdino savo žmogaus teisių būklę.

Žmogaus teisės yra svarbi Europos tautų tapatybės ir socialinės struktūros 
dalis. Vienok jų laikomasi skirtingai, jos ne visada taikomos vienareikšmiškai 
ir pilnai. Tiek demokratija, tiek žmogaus teisės turi būti nuolatos saugomos, 
o jų reikšmė nuolatos aiškinama žmonėms.

Holokaustas kaip istorinis įvykis įvairiais aspektais padarė įtaką visai Europai. 
Todėl natūralu, kad Europoje jis yra laikomas diskusijų apie žmogaus teises ir 
jų akivaizdžią svarbą pagrindu.

Žmogaus teisės Buchenvalde
Buchenvaldo memorialinis muziejus 
Vokietijoje siūlo studentams vienos 
dienos projektą pavadinimu 
„Žmogaus teisės”. Projekte siekiama 
panaudoti koncentracijos ir mirties 
stovyklą kaip socialinės atskirties ir 
diskriminacijos pavyzdį ir taip padėti 
suvokti žmogaus teisių svarbą 
šiandien.
Iš pradžių moksleiviai skatinami 
pagalvoti apie save ir savo istorinę 
situaciją. Diskutuojama apie 
moksleivių grupės ir apskritai 
visuomenės įvairovę. Po to kalbama 
apie universalius žmogaus teisių 
aspektus ir ideologijas, kurios kėlė ir 
kelia grėsmę žmogaus teisėms.
Daugiausia dėmesio dienos 
programoje skiriama istorinėms 
žinioms apie koncentracijos stovyklas 
ir įstatymus, kurie leido jose įkalinti 
žmones. Aptariama ir tai, kaip 
netoliese esančio Veimaro miesto 
gyventojai buvo susiję su stovykla. 
Apie visa tai kalbama pačioje 
vietovėje, parodose, archyvuose ir 
apžiūrint skaitmeninę kolekciją.

Buchenvaldo memorialinės lentos 
temperatūra visuomet palaikoma 37°C, 
kad ji primintų žmogaus kūno šilumą. 

(Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora nuotr.)
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Pėdsakai jūsų vietovėje – 
Švedijos pavyzdys
Holokaustas buvo visuotinis įvykis. Tai 
reiškia, kad jo pėdsakai liko daugelyje 
pasaulio regionų. Žinoma, šie ženklai 
yra ryškesni tose vietovėse, kur vyko 
žudynės, tačiau jų galima rasti ir 
šalyse, kurių Holokaustas tiesiogiai 
nepalietė. Moksleivių gimtosios 
vietovės tyrimas gali padėti jiems 
sužinoti, kaip jų pačių bendruomenė 
siejasi su šiais įvykiais ir kokį vaidmenį 
vaidino.
Kadangi įvairių valstybių ir jų 
gyventojų patirtys Holokausto metu 
yra skirtingos, jose palikti istorinio 
įvykio pėdsakai taip pat skiriasi. 
Pavyzdžiui, tarp Lenkijos ir Švedijos 
yra didžiulis skirtumas. Mat Lenkiją 
naciai okupavo, sugriovė ir jos 
teritorijoje įkūrė mirties stovyklas, 
o Švedija paskelbė neutralitetą, todėl 
čia nebuvo koncentracijos stovyklų 
ir deportacijų. Tačiau net Švedijoje 
galima rasti nemažai Holokausto 
pėdsakų – pavyzdžiui, pranešimų 
vietos laikraščiuose, dokumentų apie 
įvairiu laiku atvykusius pabėgėlius ar 
draudimų jiems likti šalyje, žinių apie 
Švedijos įmones, kurios naudojosi 
koncentracijos stovyklų kalinių darbu.
Švedijos moksleiviams naudinga 
paskaityti 1938 metų lapkričio 
mėnesio pradžioje išleistą vietos 
laikraštį. Būtent tada įvyko vadina-
masis Kristallnacht arba „Krištolinės 
nakties” pogromas. Laikraštyje galima 
rasti gana tikslų šio įvykio aprašymą. 
Tokie straipsniai daug atskleidžia apie 
visuomenę, kurioje gyvena mokslei-
viai – jie sužino, kad žmonės buvo 
informuoti apie tai, kas 1938 metais 
dėjosi Vokietijoje. Nors tai buvo prieš 
70 metų, jie gali pasijusti priartėję prie 
šių istorinių įvykių.

„Kai lankėmės Majdaneke, supratau, kad visa tai iš tiesų vyko. Galbūt ir 
anksčiau tai suvokiau, tačiau kitaip”. Moksleivė, 15 metų.

Mokytojai, kuriems jau teko drauge su moksleiviais pabuvoti Holokausto 
vietovėse, turbūt atpažins šią reakciją. Tokie apsilankymai daugeliui turi stiprų 
poveikį - moksleiviai pajunta, kad geriau suvokia tuos istorinius įvykius.

Autentiškumo, t.y., artumo, realumo ar tikrumo pojūtis yra įprastas dalykas 
lankantis Holokausto atminties vietovėse. Žmonės dažnai tikisi, kad ši patirtis 
bus ypatinga, labai gili ir sukels stiprias emocijas. 

Autentiškumas yra žinių, lūkesčių ir patirties sintezė. Istorinės vietovės 
autentiškumo pojūtį sukuria žinojimas, kad čia vyko ‚tikri’ istoriniai įvykiai – 
būtent tai sukelia emocijas ir žadina lūkestį, kad ši vieta padės geriau suvokti, 
kas čia įvyko. Norint pajusti tikrumą, būtina iš anksto nors kiek suvokti, į ką 
žvelgiame. Autentiškumas nėra nuo žmonių nepriklausomas metafizinis reiški-
nys. Būtent žmogus ir žmonių grupė suteikia objektui, vietovei ar pasakojimui 
tam tikrą reikšmę. Asmens gebėjimas pajusti tikrumą yra faktas, kuriuo galima 
pasinaudoti siekiant sustiprinti mokymo poveikį. Šiuo atveju galima pasitelkti 
„didaktinio autentiškumo” sąvoką. 

Didaktinis autentiškumas sukuriamas tada, kai mokytojas sąmoningai skatina 
žinių įsisavinimą naudodamasis vieta ar objektu tam, kad mokymo turinys 
būtų labiau apčiuopiamas mokiniams – t.y., jį galima paliesti ar sužadinti 
stebėtojo emocijas.

Tačiau autentiškumo pojūčiu galima ir manipuliuoti. Pasitelkiant tą pačią 
strategiją, įmanoma perteikti mokiniams klaidingą informaciją, naudoti neis-
torinius reliktus ir pabrėžti pasakojimą iškreipiančius aspektus. Be to, įmano-
ma tik stimuliuoti emocijas, tačiau neperteikti jokių žinių.

Praktinis didaktinio autentiškumo taikymas
Šiandien mūsų lankomos istorinės vietovės skiriasi viena nuo kitos. Be to, 
jos sukelia kitokius jausmus nei Holokausto metu. Mūsų sugebėjimas įsivaiz-
duoti, kaip ta vietovė atrodė ar kokius jausmus sukeldavo praeityje priklauso 
nuo mūsų asmenybės – juk mes visi esame skirtingi. Net jei mūsų susikurtas 
įvaizdis yra toli nuo istorinės tikrovės, jis gali padaryti įtakos mūsų mintims 
ir apmąstymams. Pedagogai gali padėti moksleiviams lengviau atkurti istorinę 
tikrovę pasitelkdami Holokausto metu užfiksuotus vietovės įvaizdžius, liudiji-
mus ir kitus tekstus, kuriuose aprašomi tos vietovės įvykiai ir juos išgyvenusių 
žmonių patirtys. Nuotraukos ir tekstai sustiprins vietovės įspūdį ir suteiks sva-
rumo tekstų turiniui. Svarbu panaudoti vizualinę medžiagą ir tekstus, kuriuo-
se matyti lankomoje vietovėje dar matomi ar kitais būdais įžvelgiami statiniai.

Autentiškumas – 
tikrumo pojūtis
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Atminties vietose įrengtų 
meno instaliacijų apžiūra 
Daugumoje atminties vietovių 
pamatysite meno instaliacijas. Jos 
atskleidžia įvairius požiūrius į vietovės 
istoriją. Šias instaliacijas galima 
panaudoti gvildenant žmogaus teisių 
temas. 
Per 60 metų nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos meno instaliacijos buvo 
sukurtos įvairiuose kontekstuose, 
todėl jos gerai atskleidžia skirtingas 
praeities interpretacijas. Dažniausiai 
tokios instaliacijos daugiau pasako 
ne apie jomis vaizduojamus įvykius, 
o apie laikotarpį, kurio metu buvo 
sukurtos. Jos gali padėti moksleiviams 
suvokti ir analizuoti, kaip istorija 
reprezentuojama skirtingu metu 
ir skirtinguose kontekstuose. 
Pavyzdžiui, ideologijų kovą 
vaizduojančios instaliacijos skiriasi 
nuo žmogaus kančias vaizduojančių 
meno kūrinių. Vienuose kūriniuose 
siekiama suteikti aukoms asmeninį 
orumą, kituose, priešingai, aukos 
vaizduojamos kaip beveidė minia. 
Instaliacijų interpretacijai galima 
pasitelkti kelis paprastus klausimus, 
nes kitaip gresia pavojus ilgam 
‚įstrigti’ detalėse. Pradžioje galima 
moksleivių paklausti, kada, jų 
nuomone, apžiūrimas meno kūrinys 
buvo sukurtas, koks buvo kūrimo 
kontekstas, kas jį kūrė ir paprašyti 
nurodyti pagrindinę temą. Vėliau 
diskutuojant galima aptarti pačių 
moksleivių gyvenimo kontekstą ir jų 
požiūrį į meno instaliaciją ir į istoriją. 
Šias užduotis galima sujungti su meno 
pamoka. Pavyzdžiui, išanalizavus 
įvairias instaliacijas galima paprašyti 
pačių moksleivių sukurti meno 
projektą. Galima suformuluoti šią 
užduotį taip, kad moksleiviai galėtų 
patyrinėti santykį tarp istorijos ir 
šiandieninių žmogaus teisių aktualijų. 

Vardai ant sienų liudija
Šį projektą sukūrė Londono Imperatoriškojo muziejaus darbuotojas 
Paulas Salmons.

Lietuvoje, visai netoli Kauno miesto yra Devintasis fortas – maždaug 
devynioliktojo amžiaus pabaigoje statytas gynybinis pastatas, kur Holokausto 
metu buvo žudomi žmonės. Iš kelių skirtingų Europos vietovių į šį fortą buvo 
vežami žydai ir čia sušaudomi. Gana trumpą laiką nuo atvykimo iki nužudy-
mo kai kurie kaliniai buvo laikomi senoje tvirtovėje. Iš Drancy stovyklos Pran-
cūzijoje į Devintąjį fortą atvežtų Prancūzijos žydų grupė ant kameros sienų 
užrašė savo vardus, gimtųjų miestų pavadinimus ir kitus faktus. Tie užrašai 
išliko iki šių dienų.

Šie vardai liudija forte kalintų žmonių tapatybes ir kilmės vietas. Moksleiviai 
gali palyginti ant sienų užrašytus vardus su originaliais deportacijos doku-
mentais ir patikrinti ar datos, vietos ir vardai sutampa. Kai kuriais atvejais 
jie pamatys skirtumus tarp datų, rašybos ir vietovių. Tai gali būti puiki 
pradžia moksleiviams nustatyti, kurie vardai deportuotų asmenų sąraše 
nesutampa su ant sienų parašytais vardais ir pasvarstyti, kaip galėjo atsirasti 
klaidinga informacija.

Dar galima paprašyti moksleivių paieškoti įrašus ant sienų palikusių žmonių 
nuotraukų. Patalpoje esančioje nedidelėje ekspozicijoje matyti kai kurių 
deportuotų asmenų nuotraukos. Tarp jų galima rasti ir kelis ant sienų išbrai-
žytų įrašų autorius. Tokia paieška gali stipriai motyvuoti moksleivius, nes jie 
turi galimybę didžiuotis savo tyrimų rezultatais. Užsiėmimo pabaigoje galima 
visiems padiskutuoti, kodėl čia kažkada įkalinti žmonės užrašė ant sienų savo 
vardus ir iškelti klausimą, ar mokinių pastangos ištirti jų vardų istoriją bent iš 
dalies yra būtent tai, ko jie siekė, t.y., nežūti nepalikus jokio pėdsako.

Įrašai, kuriuos ant kameros sienos IX 
forte (Lietuva) išbraižė iš Dransi 
koncentracijos stovyklos, Paryžius, 
atvežti žydai, likus kelioms valandoms 
iki jų nužudymo. 

(Olivia Hemingway nuotr.)
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Holokausto samprata
Vakarų Europoje Holokausto 
samprata yra daugiausia pagrįsta 
Aušvico-Birkenau ir Vokietijoje įkurtų 
stovyklų - pavyzdžiui, Dachau ir 
Bergen-Belseno - pavyzdžiais. Viena 
iš tokios perspektyvos priežasčių yra 
ta, jog po stovyklų išlaisvinimo šios 
Europos dalies žiniasklaida 
daugiausia dėmesio skyrė Vokietijoje 
įkurtoms koncentracijos stovykloms. 
Kita priežastis – Aušvico-Birkenau 
stovykloje išgyveno daugiau žmonių 
nei vien mirties stovyklose, nes ji 
buvo drauge koncentracijos ir 
mirties stovykla. Dalis Aušvico 
kalinių buvo perkelti į toliau į vakarus 
esančias stovyklas. Šias stovyklas 
vėliau išlaisvino sąjungininkai. Po 
karo dalis kalinių apsigyveno Vakarų 
Europoje ir papasakojo apie savo 
patirtis. Be to, skirtingų tautybių 
žmonės atsimena Holokausto 
laikotarpio patirtis skirtingai ir tai 
stipriai įtakoja, kaip įvairių Europos 
šalių gyventojai suvokia ir 
interpretuoja Holokaustą.
Tai reiškia, kad šiandien matome 
daugiau ar mažiau nesubalansuotą 
nacių teroro vaizdą ir ne iki galo 
žinome, kokį poveikį jis turėjo 
Europai. Dauguma nužudytųjų buvo 
sunaikinti Belzeko, Sobiboro, 
Treblinkos mirties stovyklose, be to, 
masinių sušaudymų metu, kuriuos 
atliko garsiosios Einsatzgruppen ar 
mobilieji naikintojų būriai 
šiandieninėse Pabaltijo šalių, 
Baltarusijos ir Ukrainos teritorijose. 
Po šių akcijų beveik nelikdavo 
gyvųjų. Kadangi dauguma 
Holokausto metu nužudytų žmonių 
buvo kilę iš Rytų Europos šalių, 
saujelės liudininkų pasakojimai tik 
retais atvejais pasiekdavo Vakarų 
Europą. Mes vis dar labai mažai 
žinome apie šių žmonių gyvenimą iki 
Holokausto.
Priklausomai nuo to, ar lankysitės 
Rytų ar Vakarų Europoje esančioje 
atminties vietovėje, svarbu 
nepamiršti šio svarbaus 
Holokausto aspekto.

Žodis „genocidas” mūsų sąmonėje sukelia įvairius vaizdus. Daug iš jų siejasi su 
mūsų žiniomis apie Holokaustą. Pasakojant moksleiviams apie genocidą reikėtų 
akcentuoti, kas iš tiesų įvyko ir analizuoti, kaip tai galėjo įvykti. Svarbu apžvelgti ir 
ilgalaikes genocido pasekmes. 

Holokaustas ir Antrasis pasaulinis karas dramatiškai pakeitė Europą. Vienas iš na-
cių politikos tikslų buvo sukurti sąlygas ir erdvę rasistinei utopijai. Siekiant sukurti 
tą erdvę, buvo parengti ir įgyvendinti kelių skirtingų etninių grupių sunaikinimo 
planai. Taip atsirado „įtrūkiai” žmonių bendruomenėje ir kultūroje.

Kai kuriose Europos vietovėse iš įvairialypio žydų gyvenimo ir kultūros liko tik 
menki fragmentai. Kitur ši kultūra buvo visiškai sunaikinta. Nelengva pajusti 
tą praradimą, tačiau jei rasite laiko paieškoti žydų kultūros fragmentų pėdsakų, 
suvoksite, kad genocido pasekmės labai toli peržengia paties konflikto laikotarpį.

Buvo siekiama visiškai sunaikinti
Nepakanka suvokti Holokaustą tik kaip anuo laikmečiu taikytus brutalius meto-
dus, nes daugeliu atveju vien jais nebuvo apsiribojama. Nusikaltimų vykdytojai 
siekė visiškai nušluoti nuo žemės paviršiaus pasirinktas žmonių grupes. Dar dau-
giau - jie siekė sukurti Europoje naują tvarką. Šios naujos tvarkos pagrindas buvo 
rasistinės idėjos, o svarbiausia priemonė tikslui pasiekti – etninis valymas.

Galima užčiuopti Holokausto giją apsilankius tokiame miestelyje, kur iki Antro-
jo pasaulinio karo klestėjo karo metu visiškai sunaikinta žydų bendruomenė. Jei 
apsilankysime pirtyje, kur anksčiau buvo sinagoga, masinėje kapavietėje miške be 
jokio paminklo ar apleistose kapinėse, kurių nebėra kam prižiūrėti, galėsime giliau 
pajusti ir suvokti, ką iš tiesų padarė Holokaustas.

Pavyzdžiui, jei derinsite tokią išvyką su apsilankymu buvusioje koncentracijos 
stovykloje, poveikis bus ypatingai stiprus. Jei tai neįmanoma dėl didelių atstumų, 
riboto laiko ir finansų, galima pasitelkus nuotraukas, tekstus, žemėlapius ir statisti-
nius duomenis išdėstyti panašią perspektyvą tiesiog klasėje.

Tinklapis www.polin.org.pl gali būti geras informacijos ir vizualinės medžiagos 
šaltinis apie įvairias Lenkijos vietoves, kur iki Antrojo pasaulinio karo klestėjo žydų 
bendruomenių gyvenimas.

Čekijos Respublikoje pradėtas projektas „Dingę kaimynai“ 
(www.zmizeli-sousede.cz/aj/). Čekų jaunimas nuo 12 iki 18 metų ieško 
informacijos apie prieš karą jų pačių kaimynystėje gyvenusius žydų tautybės 
žmones. Buvusios Čekoslovakijos teritorijoje iki 1939 metų gyveno maždaug 
1 180 000 žydų, dauguma buvo įsikūrę nežydų tautybės žmonių kaimynystėje. 
Moksleiviai rengia pokalbius su karą išgyvenusiais žydų bendruomenės nariais bei 
kitais liudininkais, ieško medžiagos vietos archyvuose ir kituose šaltiniuose ir taip 
stengiasi sužinoti, kas nutiko tiems žmonėms. Surastą informaciją jie paskelbia 
plakatuose, tinklapiuose, vietos laikraščiuose ir kitur.

Pakeliui į Aušvicą galite nieko 
nepamatyti – nebent žiūrėsite 
atidžiau
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Šis pratimas padės moksleiviams atskleisti ne iš karto akivaizdžiai 
matomas Holokausto pasekmes. 

Nuotraukoje matyti buvęs žydų kvartalas Rodo saloje, Graikijoje. Šioje 
saloje žydai ir graikai ilgai gyveno drauge. Iki 1900-ųjų pradžios saloje 
gyveno beveik 4 000 žydų. Kai po 1938-ųjų šią teritoriją ėmė kontro-
liuoti Italijos fašistai ir įvedė antisemitinius įstatymus, pusė Rodo žydų 
bendruomenės pabėgo iš salos. Vokietija užėmė salą 1943 metais ir 
ėmėsi ypatingai represyvių priemonių žydų bendruomenės atžvilgiu. 
Vyko paskubomis vykdomos egzekucijos. 1944 metų vasarą 1 700 
žydų buvo išvežta į Aušvico koncentracijos ir mirties stovyklą. Tik 
maždaug 150 žmonių išgyveno ir vos menkutė grupelė sugrįžo į savo 
salą. Šiandien Rodo saloje žydų jau nėra, o buvęs senasis žydų kvartalas 
yra turistų labiausiai mėgiamoje salos dalyje. Kiekvieną savaitę šiame 
kvartale apsilanko tūkstančiai turistų, bet jie nė nežino, jog šį kvartalą 
gaubia toli nusidriekęs Aušvico šešėlis. Daugeliui europiečių šiandien 
žydų kultūra labiau siejasi su Aušvicu nei su anksčiau daugybėje miestų 
klestėjusiais žydų kvartalais. Dauguma jų šiandien yra tiesiog nugrimz-
dę į užmarštį.

Paprašykite moksleivių pasižiūrėti į nuotrauką ir pabandyti atspėti, 
kur ji buvo fotografuota. Šio pratimo tikslas – paskatinti moksleivius 
nukreipti dėmesį į nuotrauką, o ne į jūsų užduotį. Paklauskite, ką 
moksleiviai mato nuotraukoje – kokios yra nuotraukos detalės ir tema. 
Tada paklauskite, ko nuotraukoje aiškiai nematyti – t.y., kas glūdi už 
to, ką matome.

„Adresatas nežinomas”
Lenkijos Liublino mieste esantis Teatro NN Centras „Miesto vartai” 
užsiima švietimo ir kultūros paveldosaugos veikla. Liublino miestas 
šimtmečius buvo įvairiausių etninių ir religinių grupių kontakto vieta. 
Čia drauge gyveno Romos katalikai, krikščionys ortodoksai ir žydai. 
Lenkai, žydai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, armėnai ir vokiečiai 
amžiais buvo kaimynai.
Centras siekia atkurti ir puoselėti žydų gyvenimo Liubline atmini-
mą. Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos okupantai Liubline 
įkūrė rytinio SS rajono vadovybės štabą. Tai reiškė, kad Holokausto 
metu Liublinas buvo Lenkijos žydų masinio naikinimo centras. 1939 
metais mieste gyveno 42,000 žydų, o šiandien jų skaičius nesiekia nė 
penkiasdešimties. Buvęs žydų miesto kvartalas yra visiškai sugriautas. 
Centro pavadinime esančios raidės ‚NN’ simbolizuoja nežinomus 
šiame mieste gyvenusių žydų vardus.

Nuo 2001 metų centre vykdomas projektas „Laiškai į getą”. Liublino 
moksleiviai rašo laiškus iki Holokausto mieste gyvenusiems žydams. 
Vaikai sužino apie žydų tautybės Liublino miesto gyventojų istoriją, 
jų likimą ir rašo laiškus pasirinktiems žmonėms. Jie siunčiami tiksliu 
pašto adresu – būtent ten, kur anksčiau gyveno šie žmonės, tačiau, 
savaime suprantama, jų jau nebėra, nes beveik visi buvo nužudyti.
Kai antspaudu „adresatas nežinomas” pažymėti laiškai grįžta pas 
siuntėjus (vaikus ir jų tėvelius), jiems lengviau suvokti žydų bendruo-
menės, namų ir kultūros praradimą. 
1998 metais centras pradėjo programą „Didžioji miesto knyga”. Ja 
siekiama surinkti su lenkiška-žydiška Liublino miesto istorija susijusią 
archyvinę medžiagą (nuotraukas, žodinę istoriją ir dokumentus). Šių 
dokumentų pagrindu sukurta besiplečianti dokumentų paroda pade-
da atkurti prieškarinio Liublino – daugiakultūrinio miesto – paveikslą.

Kas prarasta Rodo saloje?

Turisto daryta nuotrauka Rodo saloje. 
Niekas šioje nuotraukoje ir pačioje saloje 
nebeprimena, kad čia kažkada buvo žydų 
kvartalas, turintis 2000 metų istoriją. 

(Christer Mattsson nuotr.)
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Holokausto atminties vietovių lankymas dažnai ne tik suteikia žinių, bet ir 
sužadina emocijas. Gana įprasta, kad moksleiviai jaučia liūdesį, sielvartą ar 
pyktį dėl to, kad žmonės buvo priversti kentėti tokias baisias kančias. Tai gali 
paskatinti aktyvesnį moksleivių dalyvavimą, bet gali būti, kad jausmai bus 
tokie stiprūs (ypač jei mokytojai ar gidai juos sąmoningai skatins), kad jie ims 
trukdyti mokymosi procesui ir išgąsdins moksleivius.

Atminties vietovės ar muziejaus paskirtis yra ‚priartinti’ istoriją prie lankytojo. 
Tačiau toks „artumas” yra tik emocinės patirties metafora. Iš tiesų muziejuje 
istorinių įvykių dalyviai − tiek aukos, tiek nusikaltimų vykdytojai − nėra arčiau 
moksleivio nei mokyklos klasėje, nors labai tikėtina, kad moksleiviams atrodys 
priešingai. Ši emocinė reakcija gali suteikti gilesnį temos svarbos suvokimą, 
sustiprinti susidomėjimą ir taip skatinti mokymosi procesą. 

Mokantis jausmai visada yra svarbūs. Jei moksleiviai jaučia neapykantą, baimę 
ar jaučiasi laimingi, šios emocijos atsispindi mokymosi procese. Neuropsicho-
logijos tyrimai rodo ryšį tarp emocijų ir kognityvinio pažinimo. Tam tikras 
emocinis dalyvavimas yra pradinė ilgalaikio mokymosi sąlyga: visada daugiau 
išmokstame apie mus dominantį dalyką. Moksleivio dalyvavimą gali paskatin-
ti ankstesnės patirtys, asmeninis mokytojo indėlis ir, žinoma, pats dėstomas 
dalykas. Apsilankymas istorinėje Holokausto vietovėje ar muziejuje daugeliui 
moksleivių bus tikrai įsimintina patirtis. 

Valdykite jausmus
Mokymosi kokybė gali pagerėti, jei 
mokytojas padeda moksleiviams 
valdyti apsilankymo metu kilusius 
jausmus. Parodose ar atminties 
vietovėse yra tam tikrų reliktų, 
nuotraukų, pasakojimų ar 
konstrukcijų, kurie kai kuriems 
lankytojams palieka ypatingai stiprų 
įspūdį. Paprašykite moksleivių 
pasirinkti tokį objektą ir jį aprašyti 
arba nupiešti. Tai padės mokslei-
viams išlieti jausmus ir bus lengviau 
pereiti į kitą mokymosi etapą ar 
pradėti kitą temą. Po išvykos 
atliekamo darbo metu šie piešiniai ar 
užrašai gali padėti atgaivinti išvykos 
įspūdžius ir taip lengviau susieti juos 
su klasėje aptariama tema.

Stiprūs jausmai lankantis 
memorialinėse vietovėse

Mokytojo pareiga – padėti 
grupei pasirengti įvairioms 
emocijoms, kurios gali pasireikš-
ti apsilankymo metu ir po jo. 

(Scanpix nuotr.)
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Tylos minutės reikšmė
Ar reikia pagerbti tylos minute? Prieš 
apsilankydami koncentracijos ar 
mirties stovykloje moksleiviai ir 
mokytojai dažnai šito klausia. Tylos 
minutė gali atrodyti svarbi ir 
reikšminga, tačiau gali tapti ir 
situacijos natūralumą sutrikdančiu 
priverstiniu veiksmu.
Gana natūralu, kad žvelgdami 
į parodoje eksponuojamas 
žeminamų ir žudomų žmonių 
nuotraukas moksleiviai jaučiasi 
nejaukiai. Panašių jausmų galima 
tikėtis ir tuomet, kai lankomasi 
vietovėse, kur žmonės buvo žudomi 
ir laidojami be jokios pagarbos. 
Tokioje situacijoje galbūt natūraliai 
gali kilti poreikis pagerbti aukas – gal 
uždegti žvakutę, padeklamuoti 
eilėraštį ar padainuoti dainą. 
Lietuvoje vieno projekto metu 
moksleivių buvo paprašyta pririnkti 
akmenėlių ir užrašyti ant kiekvieno iš 
jų Holokausto metu nužudyto 
žmogaus vardą. Po to moksleiviai 
sukrovė akmenėlius į šūsnį ir taip 
sukūrė paminklą.
Šią temą pedagogas turėtų aptarti su 
moksleiviais ir pasiteirauti, ar tokios 
ceremonijos jiems atrodo tinkamos. 
Svarbu, kad moksleiviai taip pat 
jaustųsi kontroliuojantys situaciją ir, 
jei nepageidauja, nebūtų verčiami 
dalyvauti. Tačiau jei mokytojas 
neaptaria su mokiniais tokių 
pagarbos ritualų galimybės, mokiniai 
gali manyti, kad jie yra netinkami ar 
nepriimtini.
Nepamirškite pasiteirauti muziejaus 
ar atminties vietovės personalo, kas 
yra leidžiama jų institucijoje.

Kaip interpretuoti emocines reakcijas? 
Paprastai moksleiviai stengiasi išreikšti apsilankymo atminties vietovėse ir 
muziejuose metu įgytas emocines patirtis. Savaime suprantama, kad jie daro 
tai skirtingai. Dėstant kitus dalykus, paprastai neaptarinėjama emocinė reakci-
ja į dėstomo dalyko turinį, todėl moksleiviai nėra įpratę analizuoti savo pačių 
ir savo draugų reakcijas. 

Rengiant ši vadovą vykusiose diskusijose moksleiviai teigė jautę spaudimą, kai 
mokytojai, gidai ar draugai neleido jiems išreikšti jausmų. Panašų spaudimą 
jautė ir tuomet, kai iš jų buvo tikimasi tam tikros reakcijos. Toks spaudimas 
gali būti juntamas tada, kai moksleiviai ima netinkamai elgtis, o vėliau patys 
neįstengia paaiškinti savo elgesio priežasčių ar jo gėdijasi. Pasitaikydavo, kad 
moksleiviai kikendavo, būdavo išsiblaškę ar kitaip stengdavosi slėpti savo ar 
draugų reakcijas. Be to, gali būti tokių atvejų, kai domimasi vien techniniais 
vietovės aspektais taip atsiribojant nuo liūdesį keliančių aplinkybių.

Po apsilankymo kai kurie mokiniai gali sakyti: „Nežinau, kodėl, bet man visai 
nesinorėjo verkti” tarsi jaustųsi kažkuo nusikaltę. Svarbu užtikrinti, kad jie 
neturėtų manyti esą blogi net jei apsilankymas jų visai nepaveikė. Reikėtų per-
spėti, kad galbūt jie ir nepajus nieko ypatinga. Tai užkirs kelią nereikalingam 
kaltės jausmui dėl netinkamos reakcijos.

Svarbu, kad mokytojai pagalvotų, kokios gali būti reakcijos į emocinį 
apsilankymo turinį, tačiau žinotų, jog neįmanoma visko pilnai numatyti. 
Galbūt verta iš anksto viską aptarti su moksleiviais ir susitarti dėl bendrų 
taisyklių. Galbūt mokiniams būtų naudinga, jei prieš apsilankymą jie būtų 
pagalvoję apie tai, kad jiems gali būti nelengva pateisinti su antihumanistinių 
ideologijų pasekmes ir žiaurius nusikaltimus įkūnijančių vietovių lankymu 
siejamus įprastus lūkesčius. Būtina, kad moksleiviai žinotų, jog kai kurios 
istorinės vietovės yra tuo pačiu ir kapavietės, todėl būtina elgtis pagarbiai, nes 
netinkamas elgesys gali trikdyti kitus lankytojus.

Be to, galbūt mokytojams verta pagalvoti apie savo pačių reakcijas - 
pasvarstyti, kiek asmeninių emocijų jie nori atskleisti moksleiviams. Tai, 
be abejo, stipriai priklauso nuo jūsų pačių, jūsų santykio su moksleiviais ir 
mokymo aplinkybių. 

„Jausmai padėjo suprasti nuo šių nusikaltimų 
nukentėjusius žmones”. 
– moksleivis iš Danijos.
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Holokausto metu buvo išžudyta apie šešis milijonus žydų. Daugiau nei 
milijonas žmonių mirė Aušvico-Birkenau stovykloje. Nacių okupuotoje Euro-
poje devyniasdešimt procentų žydų vaikų buvo nužudyti arba mirė nuo sąlygų, 
kuriose priverstinai atsidūrė.

Šie statistiniai duomenys yra šiurpinantys ir sunkiai suvokiami, tačiau svarbūs 
norint suprasti milžinišką Holokausto poveikį Europai ir tiems, kuriuos palietė 
nacių žmonių naikinimo politika. Tuo pat metu svarbu suprasti ir parodyti, 
kad už kiekvieno skaičiaus buvo žmogus – tam tikro amžiaus, turėjęs vardą, 
mintis, jausmus, šeimą ir draugus.

Represijos buvo tik būsimo genocido įžanga. Šioje stadijoje būsimieji 
nusikaltimo vykdytojai suskirstė aukas į atskiras kategorijas. Toks suskirstymas 
dažnai būna paremtas ilga grupių stigmatizacijos priešistore – jos metu grupės 
naujai apibrėžiamos pagal budelių ideologiją ir ketinimus. Kitas žingsnis – 
aukų grupėse atsidūrusių žmonių nuasmeninimas. Į juos bus žiūrima ne kaip 
į skirtingų bruožų, poreikių asmenis, gyvenančius skirtingus gyvenimo būdus, 
o kaip į vienalytę masę.

Prarastas individualumas
1938 metais pagal nacių įstatymą visi Vokietijos žydai prievarta gavo 
papildomą vardą – moterys tapo „Saromis“, o vyrai - „Izraeliais“. Kai depor-
tuoti žmonės buvo atvežti į Aušvicą-Birkenau, jiems visiems ant rankos buvo 
ištatuiruotas numeris. Šie žmonės tapo bevardžiai. Jiems buvo nukirpti plaukai, 
atimti rūbai, jie buvo aprengti vienodomis lagerio uniformomis. Asmeniniai 
skirtumai tapo mažiau pastebimi. Šie žmonės virto tiesiog žmonių mase. Ga-
liausiai, kai aukos buvo laidojamos masinėse kapavietėse arba be jokių kapavie-
čių, jų individualumas buvo galutinai sunaikintas.

Iš dalies šis nuasmeninimas prasidėjo ne staigaus į genocidą vedusių įvykių 
raidoje, o gerokai anksčiau. Jis prasidėjo būtent nuo žmonių stigmatizacijos ir 
požiūrio į juos kaip į vienodus bruožus turinčią grupę. Tokiu požiūriu buvo 
paremta nacistinė žydų ir tų, kuriuos naciai laikė žydais, nuasmeninimo politi-
ka. Ir nors ši politika nebuvo pilnai suplanuota iš anksto, vienas žingsnis vedė 
link kito. Šis procesas padėjo nusikaltėliams vykdyti nusikaltimus, net jei iš 
pradžių jie ir nebuvo jų suplanavę. Nusikalsti tapo lengviau todėl, kad nusikal-
tėliai jautė, kog juos ir aukas skiria didžiulė distancija. 

Be to, nusikaltimų vykdytojai mintyse susitelkė ties neigiamais sunaikinimui 
pasmerktos grupės bruožais. Vienas būdas tai pasiekti yra aukų nužmoginimas. 
Pavyzdžiui, mirčiai pasmerkti žmonės kartais prilyginami gyvūnams. Holo-
kausto metu žydai buvo lyginami su žiurkėmis ir kirmėlėmis. Apie panašius 
nužmoginimo atvejus pranešama ir iš kitų genocido vietų, pvz., Ruandoje prieš 
genocidą ir jo metu tutsiai buvo vadinami tarakonais. Šio genocido metu buvo 
masiškai išžudyta apie 800 000 tutsių.

Yad Vashem pavardžių 
duomenų bazė
Vienas iš pagrindinių Holokausto 
aukų atminimu besirūpinančios 
oficialios Izraelio institucijos Yad 
Vashem tikslų yra išsaugoti kiekvienos 
aukos atminimą. Siekiama surenkti 
kuo daugiau duomenų apie kuo 
didesnį aukų skaičių. Šie duomenys 
saugomi vadinamoje Vardų Menės 
duomenų bazėje. Ji pasiekiama 
internete.
Yad Vashem duomenų bazėje 
saugomi maždaug trijų milijonų 
žmonių vardai. Kai kuriais atvejais 
galima sužinoti, kur ir kada jie gimė, 
kur buvo karo metu, kas buvo jų 
giminės ir kur jie buvo nužudyti.
Kai rengiamasi aplankyti atminties 
vietovę, besiruošdami išvykai 
moksleiviai galėtų pasinaudoti šiuo 
vardynu tam, kad surastų su lankoma 
vieta susijusius žmones. Be to, 
naudodamiesi duomenų baze jie gali 
sužinoti, kas nutiko tiems žmonėms 
Holokausto metu.
Keletas kitų institucijų turi duomenų 
archyvus apie buvusius koncentraci-
jos ir naikinimo stovyklų kalinius, jų 
„mirties knygas“ ir kitus dokumentus. 
Kai kurie archyvai yra gana išsamūs, 
kituose išliko tik buvusios informaci-
jos fragmentai. Svarbu atminti, kad 
net ir išsamus archyvinis dokumentas 
yra tik tikrosios kalinių situacijos 
fragmentas. Kartais atminties vietos 
suteikia progų aplankyti archyvus ir 
dalyvauti seminaruose apie tai, kaip 
naudotis archyvine medžiaga. Prieš 
vizitą vertėtų pasidomėti su kuo būtų 
galima susipažinti.

Žmonės anapus 
statistikos

Dienoraštis kaip atspirties 
taškas lankantis Majdaneke
„Moksleiviams norime suteikti 
galimybę mokytis kūrybiškai ir 
aktyviai. Manome, kad tai teigiamai 
paveiks jų ugdymą ir paskatins 
susidomėjimą šiomis temomis 
ateityje. Kadangi Majdaneke jie 
praleidžia tik kelias valandas, manau, 
turėtume pasistengti padaryti kažką 
įsimintino, paveikti juos ir įkvėpti 
tęsti mokymąsi“.
Taip mano Majdaneko valstybinio »
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Grupė iškylaujančių draugų Seklucko miške, Lenkijoje. 

Iš dešinės į kairę: Motl Replianskio brolis, Miriam Koppelman, Hanan Polaczek, Malka 
Nochomowicz, Dvora iš Ivinitzo, Motke Burstein, Szeine Blacharowicz, Malka 
Matikanski ir Munia Zahavi. Munia Zahavi, Hanan Polaczek ir Malka Matikanski 
imigravo į Palestiną. Szeine Blacharowicz išgyveno Holokaustą, slapstydamasis 
miške. Visi kiti žuvo. 

(USHMM nuotr.)

Dorrith Oppenheim senelė 
skaito jai pasaką. 1939 m. 
Dorrith tėvai ją išsiuntė iš 
Kaselio, Vokietija, į Škotiją 
su gelbėjimo organizacija 
„Kindertransport“. Tėvams 
važiuoti kartu nebuvo 
leista. Vėliau jie buvo išvežti 
į Aušvicą ir ten nužudyti. 

(USHMM nuotr.)

Dvynukės Yehudit ir Lea Csengeri iš Transilvanijos, Vengrija, buvo 
išvežtos į Aušvicą-Birkenau 1944 m. ir ten kaip dvynukės atrinktos 
medicininiams eksperimentams. Jų neįmanoma buvo atskirti nuo 
motinos vardu Rozalija, todėl šiai buvo leista būti kartu su dukterimis. 
Joms pavyko išgyventi ir 1945 m. sausio mėn. jos buvo išlaisvintos. 

(USHMM nuotr.)

muziejaus Liubline, rytų Lenkijoje, 
direktorius Thomas Kranzas. Šis 
muziejus taiko projektais paremtą 
švietimo metodiką. Pagrindinė šio 
metodo idėja - motyvuoti 
moksleivius, skatinti mokytis 
savarankiškai, puoselėti savišvietos 
įgūdžius. Thomas Kranzas mano, kad 
toks mokymo metodas lavina kritinį 
mąstymą ir naujus galvosenos 
būdus, kurie yra esminiai demokrati-
nėje visuomenėje.
Viena programa remiasi Jadwigos 
Ankiewicz, kelis mėnesius lageryje 
kalėjusios septyniolikmetės lenkės, 
dienoraščiu. Tai vienintelis 
Majdaneko lageryje išlikęs 
dienoraštis. Moksleiviai dirba 
remdamiesi dienoraščio autorės 
požiūriu. Prieš pradėdami 
tyrinėjimus, jie trumpai supažindina-
mi su lageriu ir skirtingomis aukų 
grupėmis. Jiems parodomos 
Jadwigos Ankiewicz ir jos dienoraš-
čio nuotraukos. Mažos moksleivių 
grupelės aptaria dienoraščio 
ištraukas, pasirenkamas pagal kokį 
nors vieną lagerio istorijos aspektą 
- pavyzdžiui, darbo sąlygas, žydų 
persekiojimą ar lagerio kasdieninį 
gyvenimą. Moksleiviai naudoja 
muziejaus pateiktus dokumentus, 
eksponatus, laiškus, knygas ir 
liudijimus.
Programos pabaigoje moksleiviai 
tampa dienoraštyje aprašytų lagerio 
vietų gidais kitiems moksleiviams. 
Savo grupės draugams jie pasakoja 
lagerio istoriją ir kas jame nutiko 
Jadwigai. Juos lydi pedagogas, kuris 
pristato bendrą stovyklos istoriją ir 
pateikia trūkstamas žinias.
Kitoje programoje moksleiviai gali 
dirbti su penktajame dešimtmetyje 
darytomis stovyklos nuotraukomis. 
Šios nuotraukos papildomos 
liudininkų pasakojimais ir tada 
moksleiviai gali patys patyrinėti 
atitinkamas stovyklos vietas. Jie 
pastebi, kas pasikeitė ir ko šiandien 
lageryje jau nebėra.
Moksleiviai dažnai baigia projektus 
eilėraščiu, plakatu, bukletu ar 
piešiniu – šie kūriniai 
paliekami muziejuje.

»
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Liudininkų pasakojimai
Moksleiviai, kurie turėjo galimybę 
susitikti su Holokaustą išgyvenusiais 
žmonėmis, dažnai mini šiuos 
susitikimus kaip reikšmingą ir 
skausmingą patirtį. Šie žmonės 
suteikia ne vien žinių ir galimybę 
giliau suvokti jų žiaurias kančias, bet 
ir padeda geriau suprasti, kaip šie 
nusikaltimai paveikė įvairius žmones. 
Be to, tai gera proga paklausti 
asmeniškesnių klausimų.
Šiandien vis mažiau išgyvenusiųjų 
Holokaustą gali lankytis mokyklose ir 
dalyvauti institucijų ir muziejų 
renginiuose. Nors niekas negali 
atstoti tiesioginio susitikimo su 
nukentėjusiaisiais, jų palikimas – jų 
pasakojimai - įvairiais būdais 
perduodami ateities kartoms. Kelios 
institucijos sukūrė filmus, kuriuose 
nuketėjusieji pasakoja savo istorijas. 
Kartais juos galima gauti arba 
užsakyti internete. Daug nukentėju-
siųjų savo patirtis ir mintis aprašė 
knygose.
Keletas organizacijų ir institucijų 
garso ir vaizdo liudijimus siūlo 
internete: 

Oficiali Izraelio memorialinė 
institucija, kuri rūpinasi Holo-
kausto aukų atminimu:  
www.yadvashem.org

JAV Holokausto memorialinis 
muziejus:  
www.ushmm.org

Fortunoffo Holokausto vaizdo 
liudijimų archyvas Yale univer-
sitete:  
www.library.yale.edu/
testimonies/

USC Shoah fondo institutas: 
http://college.usc.edu/vhi/

Istorijos vaizdo archyvas 
Laisvajame Berlyno universitete 
(prisijungiama tiesiogiai prie USC 
Shoah fondo instituto):  
www.vha.fu-berlin.de/ 

Britų bibliotekos puslapis 
„Holokausto balsai“:  
www.bl.uk/learning/histcitizen/
voices/holocaust.html 

Mokantis gali būti naudinga papasakoti atskirų žmonių istorijas. Moksleiviams 
lengviau įsisavinti faktus apie asmenį ir remiantis jais gilintis į tai, kokia buvo 
visuomenė ir kokią įtaką turėjo tam tikra ideologija. Sekti vieno žmogaus gy-
venimo istoriją yra paprasčiau, todėl ji gali būti kelionės link gilesnio tam tikro 
laikotarpio pažinimo pradžia. Jei norime, kad moksleiviai susimąstytų apie tai, 
kaip asmuo apibrėžia save savo kultūros kontekste, verta ištirti, kas buvo aukos 
(žinoti jų vardus, gyvenimus, likimus) ir palyginti šiuos faktus su nacių sukurtu 
jų paveikslu. Šias pastangas galima laikyti ir bandymu kiek įmanoma atkurti 
brutualiai iš aukų atimtą jų individualumą. Be to, toks mokymo būdas gali pa-
dėti geriau pažinti tikrovę, t.y., suvokti, kad išankstiniai prietarai ir neapykanta 
iškreipia tikrovės vaizdą ir neleidžia adekvačiai matyti pasaulio.

Tačiau ši perspektyva gali turėti ir trūkumų. Jei daugiausia dėmesio skirsime 
atskirų asmenų likimams, moksleiviams gali būti sunku suprasti bendrus 
kontekstus ir sudėtingesnius dalykus. Todėl svarbu, kad mokytojai, remdamiesi 
savo žiniomis, visada pateiktų atskirų žmonių gyvenimus platesniame kon-
tekste. Pavyzdžiui, galima papildyti asmens gyvenimo chronologiją istoriniais 
įvykiais ir tuo pačiu metu klasėje aptarti, kaip apskritai žmonių gyvenimai 
siejasi su istoriniais įvykiais. Kitas būdas - iš keleto gyvenimo istorijų išrinkti 
kelias pasikartojančias temas ir aptarti jas su moksleiviais ar paprašyti nuose-
kliau patyrinėti pasirinktus žmones. Šiame procese svarbiausia bandyti suvokti 
žmonių dilemas ir veiksmus ne savo, o jų laikmečio kontekste. 

Mokymasis analizuojant nusikaltimų vykdytojus
Tyrinėjant Holokaustą reikia atidžiau pažvelgti ir į šio nusikaltimo vykdytojus. 
Žinoma, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, natūralu juos teisti už padarytus 
nusikaltimus. Tie nusikaltimai mus pribloškia – mums sunku įsivaizduoti, 
kaip įmanoma įvykdyti tokius brutualius ir žvėriškus veiksmus. Jau pati žmog-
žudystė atveria prarają tarp jų ir mūsų. Mes nenorime tapatintis su žmonėmis, 
kurie galėjo šitaip elgtis.

Tačiau žvelgiant iš istorinės perspektyvos, mokymo metodas, kai nusikaltimų 
vykdytojai apibūdinami tik kaip „žiaurūs monstrai, pasiryžę groteskiškiems 
poelgiams” yra pernelyg primityvus. Paradoksalu, bet jis taip pat nužmogina. 
Toks požiūris trukdo atskleisti nusikaltimų vykdytojų motyvus ir suvokti, kaip 
jie formavo tokį elgesį pateisinusį požiūrį į pasaulį.

Jeigu nusikaltimų vykdytojus tyrinėsime kaip sudėtingus ir mąstančius 
asmenis (o jie tokie ir buvo), galėsime lengviau suvokti, kaip keičiasi jų verty-
bės ir kaip rasistinė ir antisemitinė ideologija gali paruošti dirvą genocidui.

Tyrinėdami nusikaltimų vykdytojų pasaulėvaizdį, istorinį kontekstą ir 
mąstymo raidą, galime sekti genocido procesą ir aiškiau suvokti jo priežas-
tis. Negalime tikėtis, kad atsakymus suteiks aukos - jos buvo įtrauktos į kitų 
suplanuotus ir surengtus įvykius.

www.library.yale.edu/testimonies/
www.library.yale.edu/testimonies/
www.bl.uk/learning/histcitizen/voices/holocaust.html
www.bl.uk/learning/histcitizen/voices/holocaust.html
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Vienas iš konkrečių būdų suasmeninti aukas – panaudoti jų pačių prieš 
Holokaustą darytas nuotraukas. Jose nužudyti žmonės yra užfiksuoti taip, 
kaip patys norėjo atrodyti – su mylimais žmonėmis, savo pasirinktose vietose, 
dėvintys savo pasirinktus drabužius. Moksleiviams nebus sunku pastebėti skir-
tumus ir panašumus tarp savęs ir nuotraukose užfiksuotų žmonių. Be to, jie 
pamatys, kad aukomis tapo ypatingai nevienalytė žmonių grupė. Apžiūrinė-
dami nuotraukas moksleiviai galės geriau suvokti, kas tie žmonės. Jų įžvalgos 
gali būti pagrįstos ankstesnėmis žiniomis ir nuostatomis, bet, svarbiausia, jos 
išprovokuos klausimus, kaip reikia suvokti ir interpretuoti šias iš kito istorinio 
laikmečio atkeliavusias žmonių nuotraukas.

Valstybinis Aušvico-Birkenau muziejus turi didelę asmeninių nuotraukų 
kolekciją. Šias nuotraukas į lagerį atsivežė patys mirčiai pasmerkti žmonės. 
Daugeliu atvejų tai vienintelės išlikusios jų fotografijos. Prieš pažintinę kelionę 
būtų galima paprašyti moksleivių patyrinėti kai kurias nuotraukas – galbūt 
kiekvienam po vieną. Remiantis įgytomis žiniomis apie šį istorinį laikotarpį, 
galima pasiūlyti įsižiūrėjus į nuotrauką sukurti pasakojimą apie joje užfiksuo-
tą žmogų ar galbūt parašyti jam laišką. Be abejonės, moksleiviai supras, kad 
tai išgalvota užduotis, bet tai jiems gali padėti įsijausti į praeitį. Mokytojai 
gali pasiūlyti mokiniams šių pasakojimų ir laiškų fonui panaudoti tikrovišką 
medžiagą: laiškus, dienoraščius ir kitokius autentiškus šaltinius. Tokiu būdu 
moksleiviai galės giliau suvokti įvykį ir jo pasekmės.

Minėtas nuotraukas galima gauti Valstybinio Aušvico-Birkenau muziejaus 
internetiniame puslapyje užsisakius Kersten Brandt, Hanno Loewy ir Krys-
tynos Oleksy knygą Before they perished − photographs found in Auschwitz 
www.auschwitz.org.pl. Be to, daug nuotraukų yra specialiai vaikams skirtame 
Helenos Kubicos CD We should never forget them.

Nuotraukos kelia klausimus

Aušvico-Birkenau valstybinio 
muziejaus parodos „Sauna“ nuotrau-
kos. Jose galima matyti po išlaisvinimo 
rastus ten daiktus, kuriuos į mirties 
stovyklas išvežamos aukos pasiimda-
vo su savimi. 

(Aušvico-Birkenau valstybinio muziejaus nuotr.)
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Svarbu supažindinti moksleivius su sąvokomis, kurias jie galėtų naudoti 
analizuodami šį istorijos laikotarpį ir kurios padėtų daryti išvadas. Vie-
nos iš svarbiausių sąvokų yra pagrindinių Holokausto veikėjų apibrėžimai. 
Akademiniuose tyrimuose ir švietimo apie Holokaustą tekstuose šios is-
torinės tragedijos veikėjai yra seniai vadinami nusikaltimų vykdytojais, 
aukomis ir stebėtojais. 

Šios pagrindinės sąvokos gali padėti moksleiviams susidaryti visapusiškesnį 
istorinių įvykių vaizdą. Be to, jos padeda geriau suvokti pasaulį, kuriame buvo 
daromi pasirinkimai ir priimami sprendimai, ir tuo pagrindu vertinti įvairių 
žmonių veiksmus.

Šias sąvokas lengva apibrėžti teoriškai, tačiau dažnai sunku nustatyti skirtumą 
tarp nusikaltimų vykdytojų ir stebėtojų. Ypatingai sudėtinga naudoti jas ver-
tinant veikėjų veiksmus iš etinės perspektyvos. Nors šios sąvokos yra proble-
matiškos, vis dėlto, jos leidžia aptarti žmonių elgesį, asmeninio pasirinkimo 
lygmenis ir moralės reikšmę.

Siekiant susidoroti su šiuo uždaviniu, būtina, kad moksleiviai sugebėtų matyti 
istorinius veikėjus kaip žmonių elgesio tam tikrame kontekste pavyzdžius, 
o ne kraštutines išimtis. Ketvirtajame ir penktajame dešimtmečiuose žmonių 
veiksmus formavo jų istorinis kontekstas. Ilgainiui ne tiek patys žmonės darėsi 
vis radikalesni (nors, žinoma, buvo ir ekstremalų), kiek vis ekstremalesnis 
darėsi pats jų gyvenimo kontekstas, o jį kuriant prisidėjo daugelis.

Praeities suvokimas ir aprašymas turėtų būti pagrįstas žmonių veiksmų ir 
sprendimų santykiu su jų aplinka. Holokausto aukų veiksmus varžė labai 
apriboti pasirinkimai, o šiuos apribojimus įstatymais, neteisybe, pažeidimais 
ir abejingumu sukūrė visuomenė. Dažnai situacija paskatina moksleivius kelti 
tokius klausimus: „kodėl tie žmonės nepabėgo?“, „kodėl jie visai nesipriešino?“ 
ir „kaip tie žmonės galėjo vogti vieni iš kitų lageryje?“ Moksleiviai gali atlikti 
tiriamąjį darbą ir rasti atsakymus į šiuos klausimus. Taip bus išvengta aukų 
idealizavimo (kas taip pat nužmogina ir sukuria distanciją).

Nemažiau svarbu vengti nusikaltimų vykdytojų demonizavimo. Jų veiksmai 
padeda mums suprasti genocido raidą. Tyrinėdami nusikaltimo vykdytojus 
galime atsekti esmines mintis ir idėjas, kurios daugeliu atvejų paaiškina jų 
veiksmus tam tikrame kontekste. Nusikaltimų vykdytojai - tai žiaurumus vyk-
dę ir žmogaus teises pamynę žmonės. Jei laikysime juos nesuprantamais blogio 
monstrais, praleisime galimybę suvokti jų motyvaciją ir tuomet tik labai pri-
mityviai, supaprastintai ir nevykusiai galėsime paaiškinti tai, kas įvyko.

Sunkiausia apibrėžti stebėtojus, tačiau moksleiviai atpažįsta juos lengviausiai. 
Suvokti pasyvumą yra lengviau nei žiaurumą. Įvykio stebėtojai vaidina labai 
svarbų vaidmenį, nes būtent jie patvirtina egzistuojančias normas. Kai kuriais 
atvejais stebėtojai – tai žmonės, turintys galimybę nesitaikstyti ir apginti žmo-
gaus teises. Tačiau mums lengva primesti jų veiksmams savo kartos kontekstą 
ir vertybes, galbūt net moralizuoti. Moksleiviams turėtų būti paaiškinta, kad 
nacių diktatūros Vokietijoje metais veiksmų laisvė skyrėsi nuo šiandieninės.

Nusikaltimų vykdytojai, aukos 
ir stebėtojai 



Heydrich šeima. Reinhard Heydrich 
vadovavo nacistinės Vokietijos valstybės 
saugumo policijai iki 1942 m., todėl jis 
buvo tiesiogiai atsakingas už masines 
milijonų žmonių žudynes. Nuotrauka 
paimta iš asmeninio šeimos albumo.

(Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte nuotr.)
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Kaip suvokti sudėtingus reiškinius?
Jei išvengsime nusikaltimų vykdytojų demonizavimo, aukų idealizavimo ir 
stebėtojų moralizavimo, sukursime progą išanalizuoti įvairių veikėjų veiksmų 
galimybes, aplinkybes ir motyvus. Toks istorijos tyrinėjimas moksleiviams gali 
atskleisti sudėtingą pasaulį, kuriame priimami sprendimai ir daromi pasirinki-
mai ir kuriame žmonių veiksmus galima vertinti jų istoriniame kontekste. Tik 
tuomet galime padaryti prasmingas ir šiandienai tinkamas išvadas.

Labai nedaug žmonių ryžosi padėti Holokausto aukoms, bet buvo ir tokių, 
kurie parodė nepaprastą drąsą ir ištiesė pagalbos ranką. Nors ši žmonių grupė 
nesuvaidino svarbaus vaidmens kuriant istorinius įvykius, vis dėlto ji sukūrė 
svarbų sektiną pavyzdį. Šie žmonės gynė esminę žmogaus teisę – teisę į gyvy-
bę. Todėl jų poelgiai turėtų būti esminis Holokausto ir žmogaus teisių temas 
siejantis komponentas. Yad Vashem duomenų bažėje yra Izraelio valstybės 
Pasaulio tautų teisuolių vardu pagerbtų žmonių oficialūs duomenys. Šie 
duomenys pasiekiami Yad Vashem internetinėje svetainėje drauge su kitais 
dokumentais apie teisuolius.



44

Ekskursija į praeitį – pamokos ateičiai: vadovas pedagogams

Dėstant Holokaustą dažnai daugiausia dėmesio skiriama aukoms. Taip yra 
dėl daugelio priežasčių. Vis dėlto privalome nepamiršti, kad istoriją sukūrė 
ne aukos. Daugelis jų visiškai neturėjo pasirinkimo. Norėdami suvokti, 
kas atsitiko, moksleiviai turi bandyti suprasti nusikaltimų vykdytojų ir 
stebėtojų požiūrius, nuostatas ir kontekstą. Tai yra žmonės, kurie gali atsakyti 
į klausimą „kodėl?“

Paprašykite moksleivių pažvelgti į šią nuotrauką, padarytą per masines 
žudynes šiandieninės Ukrainos teritorijoje esančioje vietovėje. Joje kareiviai, 
civiliai ir karininkai rengiasi nužudyti žydus vyrus ir mažą berniuką - jis 
matyti dešinėje nuotraukos pusėje. Dėmesį prikausto berniuko nekaltumas 
ir nesugebėjimas suprasti savo tragiško likimo. Mūsų siaubą, pasimetimą ir 
pažeminimą dar sustiprina tai, kad vien kepurėle galvą prisidengęs vaikas yra 
nuogas ir stovi šalia suaugusių vyrų, kurie taip pat nuogi. Daugeliui mūsų 
jau teko matyti šią nuotrauką ar į ją panašių atvaizdų, todėl galime spėti, kad 
nuotraukoje užfiksuotas Holokaustas. Galime atskirti aukas ir nusikaltimo 
vykdytojus. Tačiau pasitelkiant tokią nuotrauką kyla didelis pavojus, kad 
moksleiviai jau nesugebės suvokti tikrųjų jos prasmių, nes jau yra matę 
panašių nuotraukų. Vienas būdas to išvengti - paskatinti moksleivius giliau 
suvokti nuotraukoje užfiksuotą situaciją šios užduoties pagalba.

Paklauskite moksleivių: įsivaizduokite, kad galite pasikalbėti su nuotraukoje 
užfiksuotais žmonėmis. Galite kiekvieno iš jų paklausti vieno ar, daugiausia, 
dviejų klausimų. Ko paklaustumėte?

Dabar moksleiviai nuotraukose turi atspėti pagindinius veikėjus ir pagalvoti, 
kokius prasmingus ir įdomius klausimus būtų galima jiems užduoti. Tai padės 
atskleisti tarp aukų ir žudikų esančius skirtumus, kurie iš pirmo žvilgsnio 

Nusikaltimų vykdytojų ir 
aukų analizė

Civiliai ir kareiviai dalyvauja masinia-
me (tikriausiai žydų) sušaudyme 
Sniatyne, Ukraina. Konkrečios 
nuotraukoje vaizduojamo įvykio 
aplinkybės nėra visiškai aiškios; 
nežinoma, kas tie žmonės ir kodėl 
sušaudyme dalyvavo civiliai. 

(Fotografas nežinomas)
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atrodo banalūs, bet iš tikrųjų yra esminiai. Nusikaltimų vykdytojų klausiame 
visai kitokių klausimų negu aukų. Dažnai moksleiviams labiausiai rūpi 
užduoti klausimą neuniformuotam, juodu paltu vilkinčiam ginkluotam vyrui. 
Jie nori sužinoti, ką jis ten veikia ir kodėl. Užduodami klausimus šiam žmogui 
moksleiviai suvokia, kad būtent nusikaltimų vykdytojai šioje situacijoje 
diktavo sąlygas. Būtent jie gali atsakyti, kodėl įvyko tai, kas pavaizduota 
nuotraukoje. Kai bus užduoti visi klausimai, paprašykite moksleivių suskirstyti 
juos į atskiras grupes pagal tai, kas jais išreiškiama - gailestis, užuojauta, 
smalsumas, bandymas suprasti, prietarai ar pasmerkimas.

Šios užduoties metu reikėtų paaiškinti, kad neįmanoma tiksliai istoriškai 
atsakyti į visus klausimus, nes neturime papildomų šaltinių, kurie leistų geriau 
paaiškinti nuotraukos turinį. 

SS gydytojas Heinz Thilo atrenka 
į Aušvicą-Birkenau atvežtus 
žmones į dujų kamerą arba į 
nepakeliamo darbo būrius, taip 
pat vedančius į mirtį. 

(SS nuotr.)

Analizuodami šiuos jausmus savyje ir kituose, moksleiviai gali 
pastebėti panašumų tarp savęs ir Thilo. Nusikaltimų vykdytojai 
nėra kažkokie nesuprantami monstrai – jie yra panašūs į mus. 
Tačiau skiriasi ne vien jų požiūris į žmoniją, bet ir pats jų gyvenimo 
istorinis kontekstas.

Heinz Thilo „pasaulio anuse“
Heinz Thilo buvo vienas iš SS gydytojų Aušvico-Birkenau 
lageryje. Jis savanoriškai atrinkdavo naujai atvykusius 
kalinius - jie būdavo arba tuoj pat sunaikinami, arba nu-
marinami priverstiniu darbu. Thilo Birkenau lagerį vadino 
Anus Mundi – pasaulio anusu. Šis gydytojas buvo įsitiki-
nęs, kad atrankoje dalyvaujantys žmonės yra „atliekos“, 
kurias reikia „išvalyti“ iš Europos visuomenės.
Garsioje nuotraukoje Thilo atrankos metu žvelgia į pa-
gyvenusį žydą ir vienu rankos mostu pasiunčia jį mirčiai. 
Pasitelkę šią nuotrauką ir papasakoję apie Thilo vaidmenį 
Birkenau, paklauskite moksleivių, kaip Thilo mato šį pagyvenusį 
žmogų ir ką apie jį galvoja. Remdamiesi anksčiau pateikta infor-
macija, moksleiviai supras, kad Thilo laiko jį atmata. Tačiau ar jie 
gali suvokti, ką reiškia toks požiūris į kitą žmogų? Galbūt gali, jei 
supranta, kaip jie patys ar kiti žvelgia į kitus. Kodėl jie ar aplinkiniai 
jaučia stiprią antipatiją, jei kitas yra kitoks arba elgiasi ypatingai? 
Kodėl gimsta šie stiprūs jausmai? Ar jie nėra grįsti apibendrinimais 
ir homogenizacija, kurie yra pirmas žingsnis link neigimo, kad visi 
žmonės turi teisę būti lygūs?
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Terminas „stebėtojas“ yra plati sąvoka. Ji apibūdina visus, išskyrus nusikaltimų 
vykdytojus, nacių politikos aukas ir persekiojamų žmonių gelbėtojus. 
Stebėtojų kategorija gali ribotis su kitomis Holokausto veikėjų kategorijo-
mis: kai kuriais atvejais jie turi (skirtingo lygmens) pasirinkimą patekti į kitą 
veikėjų grupę. Tas pats asmuo vienomis aplinkybėmis gali būti stebėtojas, 
kitomis aplinkybėmis – gelbėtojas. Kitaip tariant, jo ar jos vaidmuo priklauso 
nuo konteksto.

Dažnai nežinome, ką mąstė ši ženkli tylioji dauguma, jei negalime pagrįsti jų 
minčių istoriniais tyrimais. Negalime remtis ir prielaida, kad jie būtų priėmę 
tokius pat etinius ir moralinius sprendimus, kokius šiandien priimtume mes. 
Tačiau žinome, kad ši grupė buvo pakankamai didelė. Jei stebėtojai butų elgęsi 
kitaip, galbūt jie būtų galėję pakeisti istorijos įvykių raidą. Be to, jie atspindi 
savo visuomenės standartus. Stebėtojų tyla, pasirinkimas nesikišti ir nesiimti 
jokių veiksmų jau savaime pateisina tam tikrus veiksmus.

Užduotys moksleiviams
Paprašykite moksleivių paanalizuoti, kaip skirtingi asmenys elgėsi įvairiu metu 
ir tada įvertinti jų veiksmų pasekmes jiems patiems ir bendruomenei. Žemiau 
pateikiami trijų skirtingai pasielgusių žmonių pasakojimai. Liepkite mokslei-
viams perskaityti ir patyrinėti juos vadovaujantis šiais klausimais:

• Kas šiuose skirtinguose įvykiuose dalyvaujančius žmones priverčia veikti?

• Kuo jie rizikuoja?

• Kam šie veiksmai atnešė naudos? Kam jie buvo žalingi?

• Ar juos pavadintumėte stebėtojais?

1 pavyzdys
1938 metais Vokietija okupavo Austriją ir iškart joje ėmė taikyti tuos pačius 
antisemitinius įstatymus kaip ir Vokietijoje. Daug austrų entuziastingai sveiki-
no nacių atėjimą į valdžią, kai kurie norėjo dalyvauti spontaniškose ir orga-
nizuotose antisemitinėse akcijose. Paprastai tai buvo viešas žydų žeminimas, 
pavyzdžiui, jie buvo verčiami valyti šaligatvius dantų šepetėliais. Tokie spekta-
kliai pritraukdavo smalsių stebėtojų. Septyniolikmetė Gitta Sereny 1938 metų 
kovo mėnesį turėjo progą stebėti vieną tokią gatvės sceną. Vėliau ji ją aprašė:

„Vienoje iš gražiausių Vienos gatvių, Graben, pamatėme rudai uniformuotų 
vyrų grupę su svastikomis ant rankovių. Juos supo didelė Vienos gyventojų 
minia. Daugelis juokėsi. Kai prisiartinome, minios viduryje pamačiau kelio-
lika vidutinio amžiaus žmonių, vyrų ir moterų, kurie, klūpėdami ant kelių, 
dantų šepetėliais šveitė šaligatvį. Vieną iš jų pažinau. Tai buvo daktaras Berg-
grünas, mūsų pediatras, išgelbėjęs man gyvybę, kai buvau ketverių metukų 
ir sirgau difterija. Niekada nepamiršiu tos nakties: jis visą laiką klostė mane 
vėsiomis, minkštomis antklodėmis, o kai išaušo, išgirdau jo balsą: Sie wird 
leben, (ji išgyvens).

Stebėtojai – tylioji dauguma



47

Ekskursija į praeitį – pamokos ateičiai: vadovas pedagogams

Pamatęs, kad priėjau prie vieno iš uniformuotųjų, gydytojas Berggrünas 
pakratė galvą ir be perstojo šepetėliu brūžindamas šaligatvį tyliai ištarė „ne“. 
Uniformuotojo paklausiau, ką jie daro – ar jie išprotėjo?“

2 pavyzdys
Naciai įkūrė koncentracijos stovyklas tuoj pat užgrobę valdžią. Jų vykdomos 
funkcijos ir operacijos palaipsniui vystėsi - buvo taikomi vis žiauresni metodai. 
Net jei nebuvo detaliai pranešama, kas daroma tuose lageriuose, daug žmonių 
Vokietijoje – ir net didesnėje Europos dalyje – žinojo, kas juose vyksta. Tačiau 
tik nedaugelis išreiškė savo nepritarimą ir pasipriešinimą.

Eleonora Gusenbauer gyveno šalia Mauthauseno koncentracijos stovyklos 
Austrijoje. Ji negalėjo nematyti stovykloje vykdomų žudynių. Ši moteris nu-
sprendė išreikšti savo nepasitenkinimą laišku, kurį nusiuntė vietos policijai:

„Mauthauseno koncentracijos stovykloje, Wiener-Grabeno karjere, nuolatos 
šaudomi kaliniai. Tie, kurie dar lieka gyvi, dažnai po kelias valandas, o kar-
tais net visą pusdenį išguli tarp mirusiųjų. Mano namai yra ant kalvos šalia 
Wiener-Grabeno karjero, todėl dažnai esu priversta būti šio baisaus smurto 
liudininke. Esu prastos sveikatos ir šie vaizdai taip įtempia mano nervus, kad 
aš daugiau neištversiu. Todėl reikalauju, kad būtų nutrauktas šitas nežmoniš-
kas elgesys, arba bent jau, kad nereikėtų jo matyti“.

3 pavyzdys
1940 metais prasidėjo Vokietijos žydų deportacijos į getus okupuotoje Lenkijoje. 
Šios deportacijos tęsėsi visą karą, o nuo 1940 metų gruodžio juos imta siųsti ne 
tik į getus ir koncentracijos stovyklas, bet ir į mirties stovyklas. Deportuotiesiems 
buvo leidžiama pasiimti tik nedaug daiktų, todėl jiems teko tiesiog palikti namus 
ir savo turtą. Nors buvo draudžiama plėšikauti, 
šis turtas buvo nuolatos spontaniškai grobstomas. 
Dažniausiai vokiečių finansų administracija konfis-
kuodavo deportuotųjų turtą, parduodavo jį aukci-
onuose ir panašiai. Šioje nuotraukoje būtent tai ir 
užfiksuota. Lörrache, Vokietijoje, žmonės bando 
patekti į pastatą, kuriame rengiamasi pardavinėti 
deportuotųjų žydų kaimynų turtą. 

Būrys žmonių, laukiančių pirkliui M. 
Weil priklausiusių baldų išpardavimo, 
Grabenstrasse 15, Lörrach, Vokietija, 
1940 m. lapkričio 27 d. 

(Privatus savininkas)
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Daug moksleivių mano, kad trūksta pusiausvyros tarp jų gilaus susidomėjimo 
Holokaustu ir jų dalyvavimo studijuojant šią temą ar lankantis istorinėse 
vietovėse ir muziejuose. Moksleiviai nori dalyvauti daug aktyviau nei iš jų 
reikalaujama. Tai paaiškėjo diskusijose su mokiniais prieš rašant šį vadovėlį.

Klasei lankantis istorinėje vietovėje ar muziejuje, dažniausiai pasitenkinama 
gido ekskursija. Jos metu šiose institucijose dirbantys specialistai suteikia 
informaciją ‒ papasakoja apie istorinį kontekstą, pateikia liudininkų pasako-
jimus, statistinius duomenis apie lankomą vietą ir svarbiausius nacių režimo 
metu vykusius įvykius.

Jeigu gido suteikiama informacija nepritaikoma konkrečiai grupei ir 
neatsižvelgiama į prieš ekskursiją moksleivių klasėje atliktą darbą, gali būti 
pasikartojimų. Moksleiviai į tai reaguoja neigiamai, nes jie nori aktyviai 
dalyvauti mokymosi procese. Šios problemos galima išvengti prieš ekskursiją 
susisiekus su institucija ir pasiteiravus, kokia programa ir gido pagalba geriau-
siai atitiktų konkrečios grupės lūkesčius.

Kitas būdas įtraukti moksleivius – paprašyti pasitelkiant jų pačių žinias 
patyrinėti lankomą vietovę arba temą, padrąsinti juos būti aktyviais ir leisti 
bent iš dalies kontroliuoti savo pačių mokymosi procesą. Ši užduotis galėtų 
būti įtraukta į gido vadovaujamą ekskursiją arba po jos. Daugelį moksleivių ji 
labai sudomina. Daugiau išmokstama tuomet, kai išvados pasiekiamos sava-
rankiškai – jos yra „savos“, o ne „pasiskolintos“ iš kitų. 

Tačiau tuo pat metu svarbu, kad pedagogas moksleiviams būtų lengvai 
pasiekiamas paramos ir žinių šaltinis. Juk jis ar ji yra aktyvaus mokymosi 
lyderis. Pedagogas privalo pateikti kontekstus, parengti šaltinius ir patari-
mus moksleivių veiklai. Be to, norint, kad tokios užduotys skatintų mo-
kymosi procesą, svarbu, kad moksleiviai jau būtų įgiję svarbiausias žinias 
apie Holokaustą.

Daug muziejų ir atminties vietų būtent taip organizuoja programas. Tačiau 
pedagogas taip pat gali sukurti programą, kurioje išvyka į tokią instituciją yra 
ilgesnio mokymosi proceso dalis.

Nusikaltimų vykdytojų kalba
Lankantis atminties vietovėse ir 
muziejuose, reikia nepamiršti, kad 
daugelis eksponuojamų objektų 
daugeliu atžvilgių nusako 
nusikaltimų vykdytojų požiūrį. Tai 
ypač akivaizdu tokioje vizualinėje 
medžiagoje kaip istorinės 
nuotraukos. Nusikaltimų vykdytojai 
dažnai darydavo nuotraukas 
propagandos tikslais ir, žinoma, jos 
atspindi nusikaltimo vykdytojų 
perspektyvą. Tai savaime yra 
uždavinys - išmokyti moksleivius 
interpretuoti medžiagą iš skirtingų 
perspektyvų ir suvokti kuo skiriasi jų 
pačių, nusikaltimų vykdytojų ir, 
žinoma, aukų požiūriai. Moksleiviai 
turi mokėti atpažinti nusikaltimų 
vykdytojų pasisakymuose apie savo 
veiksmus vartojamus eufemizmus ir 
aukoms apibūdinti taikomas 
menkinančias frazes. Jie turėtų 
suvokti skirtumą tarp atvirai išsakytų 
pažiūrų ir už jų paslėptų veiksmų. Tai 
reiškia, kad moksleiviai turėtų 
atpažinti eufemizmus tokiuose 
išsireiškimuose kaip „ypatingas 
apdorojimas“ ir „perkėlimas“ - abi 
šios frazės reiškė masines žudynes.

Aktyvus dalyvavimas 
skatina mokymąsi

Studentai kuria prieškario Varšuvos žydų bendruomenės 
ekspoziciją kapinėse Okopowa gatvėje. 

(Alexander Kaplar nuotr.)
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Pripažinimo pedagogika
Wannsee konferencijos namai 
Vokietijoje sukūrė kelis sėkmingus 
bendravimo su etninių mažumų 
moksleiviais pavyzdžius. Jie paremti 
pačių moksleivių pasakojimais, 
patirtimis bei pastangomis įžvelgti 
universalias sąsajas tarp pažeidžia-
mumo ir represijų. Turėdami 
galimybę pasidalinti savo patirtimis, 
mokiniai būna imlesni Wannsee 
konferencijos namuose pasakojamai 
istorijai.

„Pastebėjau, kad labai dažnai 
mokytojų nerimas panašus 
į išsipildančią pranašystę. Jie 
nerimauja, kaip reikia kalbėti apie 
Holokaustą moksleiviams iš 
Artimųjų Rytų. Tačiau mano 
asmeninė vadinamos Pripažinimo 
pedagogikos koncepcijos patirtis 
yra teigiama: mes išklausome šių 
studentų šeimų istorijas ir 
elgiamės su jais kaip su Vokietijos 
piliečiais, nes jie tokie ir yra“.

Wannsee konferencijos namai šiai 
grupei taip pat paruošė specialią 
medžiagą ir programas: 

„Mes sukūrėme vadinamą 
Daugiakultūrinį portfelį, kurį 
sudaro bendrą istoriją atspindintys 
dokumentai. Visame pasaulyje 
ieškojome nacionalsocializmo 
laikų (1933−1945) dokumentų 
apie įvairioms žmonių grupėms 
taikytas rasių teorijas, sterilizaciją 
ir panašius dalykus. Norėjome 
parodyti, kad šis klausimas 
svarbus ir neeuropietiškai pasaulio 
daliai bei joje gyvenantiems 
žmonėms“.

Daugelyje Europos mokyklų susitinka mokiniai iš skirtingų šalių ir kultūrų. 
Skiriasi jų šeimų istorijos; jie girdėjo skirtingus pasakojimus apie praeitį, jų 
požiūriai į šiandieninius žmogaus teisių klausimus taip pat skiriasi. Klasėje 
jų patirtys iš vietų, kuriose buvo rimtai pažeistos žmogaus teisės, gali būti 
vertingas atspirties taškas. Prieš rašant šį vadovą, su mokiniais ir mokytojais 
vykusiose diskusijose buvo pabrėžta, kad šios moksleivių įžvalgos naudingos 
visai grupei. Su tuo sutiko ir mokiniai, ir mokytojai. Pavyzdžiui, mokytojai 
iš Italijos teigė, kad „mokymui ir mokymosi procesui ypatingai svarbu tai, 
kad klasėje dalyvauja mokiniai iš kelių skirtingų šalių. Užsieniečiai gali labiau 
įtraukti italus, nes jie yra autentiški žmogaus teisių pažeidimų liudininkai“.

Šie mokinių pasakojimai padeda geriau suprasti aptariamas temas ir skatina 
mokinių tarpusavio supratimą. Tačiau norint šiuos pasakojimus įtraukti į pa-
mokas, reikia, kad mokytojai būtų labai jautrūs, o mokiniai kalbėtų apie savo 
patirtis tik savanoriškai.

Mokytojų neužtikrintumas
Daugelis tyrimų apie Holokausto mokymą daugiakultūrinėse klasėse rodo, kad 
tai retai sukelia problemų. Tačiau daug mokytojų jį dėstydami nepasitiki savo jė-
gomis, ir kai kurie arabų ir Izraelio konfliktą kategoriškai vertinantys moksleiviai 
gali nenorėti ar net priešiškai vertinti mokymą apie Holokaustą.

Vienas būdas dirbti su tokiais mokiniais - pabrėžti bendresnius Holokausto 
aspektus, esmines rasistines ir nacių ideologijos atskirties idėjas. Kai kurios nacių 
pasaulėžiūroje aptinkamos idėjos būdingos ir daugeliui kitų režimų, ir dažnai dėl 
jų žmonės turi bėgti iš savo gimtųjų šalių. Mokiniai gali tai palyginti su savo šių 
idėjų nulemtomis patirtimis ir vertybėmis. Tačiau naudojant šį metodą svarbu 
neiškraipyti praeities.

Neeuropiečiams mokiniams papildoma motyvacija galėtų būti pateikiamų 
istorinių faktų sąsajos su jų gimtaisiais kraštais. Holokaustas buvo pasaulinės 
reikšmės įvykis. Norėdami išvengti nacių persekiojimo, žydai bėgo iš Europos 
į visus pasaulio kontinentus. Naciai planavo Europos žydus perkelti į Madagaska-
rą, o po Holokausto daug šalių bendrai dalyvavo priimdamos ir reabilituodamos 
Holokaustą išgyvenusius žmones. Tokia informacija leidžia moksleiviams suprasti 
visuotinę Holokausto prigimtį ir šios tragedijos sąsajas su jų gimtaisiais kraštais ar 
kilmės šalimis.

Daugiakultūrinė klasė
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Eviano konferencija
1938 metų liepos mėnesį JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas surengė 
konferenciją vis dažniau nuo nacių persekiojimo bėgančių žydų pabėgėlių 
problemai aptarti. Evian-les-Bains mieste Prancūzijoje susitiko trisdešimt dvi 
valstybės ir 24 savanoriškos organizacijos.

Konferencijos dalyviai pareiškė palaikantys pabėgėlius, bet nepriėmė 
sprendimo įsileisti daugiau pabėgėlių į jų atstovaujamas šalis. Nacių 
propaganda plačiai eskalavo faktą, kad konferencijos dalyviai viešai 
nepasmerkė Vokietijos politikos žydų atžvilgiu.

Akivaizdu, kad šioje 1938 metų konferencijoje dalyvavusios šalys žinojo apie 
nacistines žydų ir kitų grupių represijas, nors numatyti Holokaustą galbūt 
buvo neįmanoma.

Piešinukų serija, atspausdinta 1938 m. liepos 3 d. laikraštyje „The 
Sunday“ su užrašu: „Ar Evian konferencija atves jį į laisvę?“. Keleto 
laisvojo pasaulio šalių atstovai pripažino, jog žydams būtina bėgti 
iš Vokietijos, bet dauguma jų nenorėjo suteikti žydams prieglobs-
čio savo teritorijoje, kad jie turėtų kur bėgti. 

(USHMM nuotr.)

Savo požiūrio į istoriją analizė
Majdaneko valstybinis muziejus rytų 
Lenkijoje organizuoja lenkų, 
vokiečių, ukrainiečių ir baltarusių 
jaunimo mainų programas. Šių 
mainų tikslas – mažinti tarp jų 
esančius prietarus, kurie dažnai 
remiasi istorinėmis patirtimis ir 
pasakojimais. Pažindami vienas kitą 
ir tyrinėdami skirtingas istorijos 
interpretacijas, jaunuoliai gali surasti 
savo perspektyvą ir suvokti, kad 
istoriją galima interpretuoti įvairiai. 
Tai gali duoti pradžią naujoms 
interpretacijoms ir kitų žmonių 
požiūrių suvokimui.
Moksleiviai bendrauja angliškai ir 
kartu gyvena visą savaitę. Savaitės 
pradžioje jie dirba mišriose 
grupėse – diskutuoja apie prietarus. 
Ši programos dalis vyksta mokykloje. 
Be to, jie drauge sportuoja ir geriau 
susipažįsta vieni su kitais. Likusioji 
savaitės dalis praleidžiama 
muziejuje, studijuojant ir tyrinėjant 
bendrą žiaurumus atnešusią istoriją. 
Be gido vedamų istorinių ekskursijų, 
jie dirba muziejaus archyve ir 
susitinka su įvykių liudininkais. 
Dažnai šių programų metu patys 
studentai kelia klausimus apie 
žmogaus teises.

Ekskursija į praeitį –pamokos ateičiai: vadovas pedagogams
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Esame atviri diskusijoms
Kaip mokymas apie Holokaustą ir žmogaus teisių ugdymas yra susiję su jaunimo skatinimu 
mąstyti apie praeitį ir dabartį, taip šis vadovas skirtas paskatinti mokytojus susimąstyti apie 
mokymo metodus. FRA šį vadovą laiko priemone paskatinti apmąstymus ir dialogą tarp mokytojų, 
taip pat priemone pradėti dialogą su mokytojais.
Šiuo vadovu siekiama paskatinti diskusijas šioje srityje ir padėti mokytojams skatinti ir padėti 
jaunimui įgyti žinių apie istoriją ir susieti šias žinias su šiandieninio pasaulio realijomis. 
Prašome pranešti, ar šis vadovas jums buvo naudingas. Praneškite, ar šis vadovas jums pravertė ir 
kaip padėjo pasinaudoti apsilankymais istorinėse vietovėse ir muziejuose mokymui apie Holo-
kaustą ir žmogaus teises. Savo nuomones siųskite adresu: information@fra.europa.eu.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
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Šis Europos pagrindinių teisių agentūros (FRA) išleistas vadovas pedagogams yra glaudžiai susijęs su 
atliktu tyrimu, kuriame analizuojamas istorinių vietų ir muziejų vaidmuo, šviečiant ES visuomenę apie 
Holokaustą ir žmogaus teises. Pagrindinės tyrimo išvados paskelbtos pranešime ir jo santraukoje „Atraskite 
praeitį ateičiai“, kuriuos galima rasti adresu: fra.europa.eu.
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Koks su Holokaustu susijusių vietų vaidmuo 
šiuolaikinėje visuomenėje? Ką jos gali duoti 
jaunimui? Ką reikia apsvarstyti mokykloms 
ir pedagogams planuojant apsilankymą tokioje 
vietoje? Kaip pedagogai gali pasinaudoti tokiais 
apsilankymais mokymui apie Holokaustą 
ir žmogaus teises?

Vadove pateikiama nemažai pavyzdžių, patarimų 
ir istorinės infromacijos, kuri padės pedagogams 
ir moksleiviams apsilankymus Holokausto atminties 
vietose ir parodose paversti reikšmingais 
ir suteikiančiais praturtinančios patirties.
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