Uvod
Izhodiščne informacije in
didaktična perspektiva
Antisemitski stereotipi in sovražno nastrojene podobe
Judov se pojavljajo na številnih družbenih prizoriščih.
Mladi to vprašanje pogosto povezujejo izključno z
zgodovino obdobja nacionalsocializma v Nemčiji in
zgodovino holokavsta. Redko so izpostavljeni razpravam,
zato se slabo zavedajo antisemitizma v sedanjosti. Ta
modul je za učence dostopna priložnost, da raziščejo
razširjenost antisemitizma v sedanjem času in razmislijo o
načinih za spopadanje z njim. Modul na začetku spodbudi
učence k razmisleku o tem, kako se začnejo predsodki in
zakaj so problem. Svoja spoznanja nato učenci uporabijo
pri problemu antisemitizma in raziščejo predsodke proti
Judom. Modul nato na podlagi opravljenega dela raziskuje
definicijo antisemitizma in prepozna več njegovih
značilnosti. Zadnji del modula je namenjen dvigu
ozaveščenosti učencev v zvezi z antisemitizmom v njihovi
okolici in jih spodbuja pri razpravi, kako se lahko z njim
spopadejo.

13-16
3 x 45 min.
pametni telefon/računalnik z dostopom do
interneta za učence; računalnik z dostopom do
interneta in priključenim projektorjem ;
Ta modul bo učencem pomagal raziskati pojav
antisemitizma, njegove posledice in predsodke
bolj na splošno, pa tudi njihovo lastno vlogo pri
ohranjanju predsodkov
Družbene vede/državljanska vzgoja

Učni rezultati
Kompetence
Kako deluje diskriminacija in njene posledice za ljudi;
postavitev v kožo nekoga drugega in sočustvovanje z
njihovim glediščem (multiperspektivnost); razvijanje
pogleda na politična in družbena vprašanja ter razmišljanje
o njem; nenasilne rešitve za konflikte različnih interesov;
opisovanje strategij delovanja proti diskriminaciji; odprto in
nenasilno reševanje konfliktov in spoštljiv pristop do
drugih in njihovih pogledov (vrednotna usmerjenost);
prikaz razumevanja medijskih vsebin, soočanje z njimi in
njihovo kritično vrednotenje (medijske veščine)
Teme/nacionalni kurikulum
Soočanje z razlikami in konflikti, ki izvirajo iz njih; navdih
za osebni, družbeni in kulturni razvoj; sprejemanje in
spoštovanje drugačnih od nas; diskriminacija, rasizem,
nasilje in izključevanje

Načrt učnih ur
Abbreviations:
D
Di
SD

= Dejavnost
= Diskusija
= Skupinsko delo

DN
DD
PŠU

= Domača naloga
= Delo v dvojicah
= Predhodna študija učitelja

PU

= Mnenje učencev
= Prezentacije učencev

UP

= Učiteljeva prezentacija

MU

Učna ura št. 1 : Kako
Faza

Vsebina

Uvod

Cilj

(10 min.)

se začnejo predsodki
Vrsta aktivnosti

D

Učenci se bodo soočili s stereotipnim pripisovanjem

Di

Priprava
Učitelj se že vnaprej pouči o tem, kako nastanejo in
kako se ohranjajo predsodki in stereotipi: besedilo
Kaj so predsodki.
Pred začetkom učne ure naj učitelj pripravi dovolj
kopij delovnega lista Predal z etiketo »Judje« in po
želji transkripcije videa Ne predalčkajmo ljudi ter
pripravi opremo za predvajanje videa Ne
predalčkajmo ljudi.

Izvedba
Korak 1 Učitelj na spletu odpre video Ne predalčkajmo
ljudi in ga predvaja (opomba: pri 45 sekundah ga mora

ustaviti!)
Učitelj lahko po želji razdeli tudi kopije

transkripcije videa Ne predalčkajmo ljudi.
Učenci pod vodstvom učitelja v kratki razpravi
razmišljajo o vsebini videa in o tem, kaj v tem primeru
Korak 3

pomenijo »predali«.

Opomba o »predsodkih«:
Predsodke lahko opredelimo kot ustaljene ali
ukoreninjene negativne drže do določenih
skupin ali posameznikov, ki jim pripadajo.
Predsodki pogosto ne temeljijo na
posameznikovih izkušnjah, temveč jih nanj
prenesejo drugi v njegovi okolici, posameznik
pa jih nekritično sprejme. Običajno so k
predsodkom nagnjeni ljudje šibkega značaja.
Glejte Kaj so predsodki.

Začetni del učne
aktivnosti
(5 min.)

Korak 1

Učenci samostojno naštejejo druge vrste

»predalov«, v katere ljudje morda razvrščajo druge.
Korak 2

Nato naj v parih razpravljajo o svojih idejah.

M2
Video »Ne
predalčkajmo
ljudi«

značilnosti ljudem in z njegovimi posledicami ter
razmišljali o stereotipih, v katere tudi sami verjamejo.
Razmislili bodo, kaj vedo o judovstvu in ali imajo
predsodke proti judovstvu ali Judom.
Razmislili bodo o svojih idejah in pogledih.

Korak 2

Mediji,
pripomočki

D
DD

Korak 3

V tej razpravi so jim lahko v spodbudo naslednja

vprašanja:
Zakaj radi »predalčkamo ljudi«? Iz kakšnega razloga
to počnemo?
Kakšno zvezo ima to z menoj?
Predstavitev in

Korak 1

Nekaj skupin nato svoja dognanja predstavi

preverjanje

skupini. Učenci komentirajo dognanja in postavljajo

znanja

vprašanja.

(10 min.)

Sledi razprava celega razreda o naslednjem
vprašanju:

PU
Di

Korak 2

Če vsi »predalčkamo« ljudi in je vsakdo že kdaj bil
»popredalčkan«, kje je problem?
Korak 3

Učitelj naj povezuje razpravo.

Cilj je, da učenci pridobijo zavedanje, zakaj so
negativni, izključevalni stereotipi in predsodki
problematični.

Drugi del učne
aktivnosti
(20 min.)

Korak 1

Učitelj nato razdeli delovni list Predal z etiketo

»Judje« in enega ali več učencev prosi, da prebere
besedilo, ki ga je napisal mlad avtor. (Če pouk poteka v
nemščini, lahko učitelj namesto tega pokaže ustrezni
odlomek iz filma.)
Korak 2

Učenci naj imajo čas za postavljanje vprašanj in

komentiranje besedila.
Korak 3

Učenci nato sami preberejo odlomek in rešijo

naloge na delovnem listu.
Korak 4

Nekateri učenci nato svoje naloge predstavijo

razredu, drugi pa dodajajo informacije ali ideje, ki se jim
zdijo pomembne, komentirajo predstavitve in postavljajo
vprašanja.

MU

M4

DD

Delovni list
»Predal z etiketo

PU

'Judje'«

Učna ura št. 2 : Kaj
Faza

Vsebina

Uvod

Cilj

(5 min.)

je antisemitizem
Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

MU

Dodatni
pripomočki
bela tabla

D

M5
Kartice
»Antisemitizem

Učenci pridobijo znanje o ozadju antisemitizma.
Učenci razmišljajo o tem, kje se v svojem
vsakdanjem okolju srečujejo z antisemitizmom.

Priprava
Učitelj mora vnaprej pripraviti dovolj kopij kartice
Antisemitizem je … (učenci bodo delali v dvojicah,
od katerih vsaka dobi eno kartico).
V učilnici naj bo na voljo tabla za pripenjanje z
žebljički, magneti ali lepilnim trakom.
Učitelj mora priskrbeti kopije seznama situacij
Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?.

Izvedba
Učitelj vpraša učence, ali so že kdaj slišali izraz
»antisemitizem« in kakšne miselne povezave zbuja v njih.
Korak 1

Korak 2

Učenci svoje miselne povezave predstavijo v

razpravi celotnega razreda.

Nekatere misli je priporočljivo napisati na tablo.

Glavni del
(15 min.)

Učitelj na tablo napiše »Antisemitizem je …« in
razloži, da bo naslednji del učne ure posvečen
ugotavljanju, kaj je antisemitizem.
Korak 1

Korak 2

DD

je …«

Učenci delajo v dvojicah. Vsaka dvojica dobi

Dodatni
pripomočki
bela tabla

kartico Antisemitizem je …. Nekatere dvojice bodo morale
morda dobiti več kartic, da bodo učenci lahko preučili in
razložili vse kartice.
Korak 3

Učenci preberejo kartice in zastavijo morebitna

vprašanja o težko razumljivih izrazih ali vsebini.
Nato v dvojicah razpravljajo o svojem
razumevanju kartice in o tem, ali in kako jim lahko pomaga
razumeti, kaj je antisemitizem.
Korak 4

Predstavitev in
preverjanje

Vsaka dvojica svojo kartico prebere razredu in
razloži, kako jo razume. Najboljše je, če predstavi tudi

PU

znanja

nekaj primerov in dodatnih razlag.

Di

(15 min.)

Druge dvojice razlagam dodajajo svoje misli in
ideje, zastavljajo vprašanja in komentirajo razlage.

Korak 1

Korak 2

Korak 3 Učitelj vse kartice pripne na tablo v obliki
miselnega vzorca okoli napisa {1}Antisemitizem je …{/1}.

D

M5
Kartice
»Antisemitizem

Ko je miselni vzorec dokončan, lahko učitelj vodi
razpravo, h kateri učenci prispevajo svoje ideje ali govorijo
o svojem razmišljanju o delovanju antisemitizma.
Korak 4

je …«
Dodatni
pripomočki
tabla

Učitelj se mora zavedati, da je v družbi prisotna
široka javna podpora antisemitizmu, preoblečenemu
v »kritiko Izraela«. Pomembno je, da razlikuje med
tema dvema pojmoma in da izpostavi probleme, ki
nastajajo zaradi enačenja (pristne) kritike Izraela s

(lahko iz
plute)
risalni

sovražnostjo do Judov. V družbi ni močne zavesti o
zgodovinskem antisemitizmu pred obdobjem
nacionalsocializma. Zato se mora učitelj zavedati
zgodovinskega ozadja nastanka antisemitizma.

žebljički ali
lepilni trak

Pod
drobnogledom:

Učitelj razloži, da bo prebral seznam izjav, učenci
pa bodo morali ugotoviti, kakšno zvezo ima vsaka od izjav

UP

dodatno
preverjanje
znanja

z antisemitizmom.

Di

(10 min.)

Korak 1

Učitelj prebere izbrane izjave/situacije na
seznamu Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?, nato pa
izbrane učence vpraša, kakšno zvezo imajo po njihovem
mnenju z antisemitizmom. Spodbudi jih, naj navedejo
Korak 2

razloge, ki so povezani z opredelitvijo v miselnem vzorcu.
Na ta način zagotovi, da učenci ne bodo enostavno sledili
»občutku« ali svojim lastnim predsodkom.
Korak 3

V razpravi, ki jo povezuje učitelj, učenci med

seboj delijo svoje poglede.
Iztočnice:
Katere drže ali vsebine, ki jih imamo pred seboj, so
antisemitske?

Korak 4

Ali jih je težko ali lahko prepoznati?

Najpomembnejše je, da zaščitimo učence, ki so bili
žrtve antisemitizma. Na to morajo biti učitelji
pozorni tako pri analiziranju antisemitskih
stereotipov in podob kot pri drugih opravilih.
Izjemno pomembno je, da učenci, ki so bili žrtve
antisemitizma, čutijo, da so njihove potrebe
upoštevane, in da ne dobijo vtisa, da razpravljamo
in dvomimo o njihovem trpljenju. Tudi če v razredu
ni nikogar, ki je bil kdaj tarča antisemitizma, ali če
učitelju ni znan nihče, za katerega bi to veljalo,
morajo učne ure vedno potekati z obzirnostjo do
žrtev in njihovih izkušenj.
Vprašanje, kaj je v določeni izjavi antisemitskega,
odpre prostor za razpravo o antisemitskih
argumentih in trditvah, učitelju pa omogoči, da
zastavi vprašanje, kje se začne antisemitizem, kako
deluje in kakšna je njegova struktura ter kaj so
njegovi osrednji sestavni deli.

D

M6
Aktivnost
»Kakšno zvezo
ima to z
antisemitizmom?«

Vprašanje, ali je antisemitske drže lahko ali težko
prepoznati, učiteljem omogoči, da odkrito
spregovorijo o dejstvu, da antisemitizma ni lahko
prepoznati, in prepreči, da bi se učenci »zaprli
vase«, ker bi jih skrbelo, da bodo njihove izjave in
domneve prehitro obsojene kot antisemitske. S
pomočjo vprašanja bo razred lažje ugotovil, kaj je
antisemitizem in kako ga lahko prepoznamo kot
takega.

Učna ura št. 3 : Ali
Faza

Vsebina

Uvod

Cilj

(2 min.)

v naši družbi obstaja antisemitizem?
Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

Di

Učenci raziskujejo primere antisemitizma v
sedanjosti in načine, kako izraziti nasprotovanje
antisemitizmu.
Imeli bodo priložnost izboljšati svoje sposobnosti
razpravljanja.

Priprava
Učitelj se lahko vnaprej pripravi tako, da poišče
primere antisemitskih dejanj, ki so se v bližnji
preteklosti zgodila v njegovi državi. Tako bo lahko
učencem pomagal pri spletnem raziskovanju.
Učitelj naj pripravi dovolj kopij naloge Antisemitizem
v naši državi za skupinsko delo in dovolj kopij
transkripcije Sem Jud.
Za prikaz videa Sem Jud potrebujete projektor,
računalnik z internetno povezavo in zvočnike.
Od štiri do šest skupin učencev bo potrebovalo
internetni dostop za raziskovanje.

Izvedba
Korak 1

Učenci s pomočjo učitelja razpravljajo o tem, ali

je antisemitizem v njihovi državi aktualna težava.
Iztočnice za razpravo:
Ali je antisemitizem v naši državi problem?

Korak 2

Če ne, zakaj ne? Če med prebivalci ni veliko Judov,
ali to nujno pomeni, da v naši državi ni težav z
antisemitizmom?
Ali se lahko spomnite primerov antisemitskih dejanj,
ki so se zgodili v naši državi?
Začetni del učne
aktivnosti
(10 min.)

Korak 1

Učitelj razloži nalogo Antisemitizem v naši državi.

SD

Razred rešuje nalogo v majhnih skupinah z največ
štirimi učenci.
Korak 2

M7

Glavni del

Učenci s pomočjo naloge Antisemitizem v naši državi

(15 min.)

pripravijo podatke o primeru antisemitskega zločina

Aktivnost

iz sovraštva, ki ga bodo predstavili.

»Antisemitizem v
naši državi«

Predstavitev in
preverjanje
znanja
(10 min.)

Korak 1

Skupine svoje delo druga za drugo predstavijo

razredu.
Korak 2

SD

PU
D

Učenci skušajo najti skupni izraz ali izraze za

načine spopadanja z antisemitizmom, ki so bili omenjeni
do zdaj, in sestavijo seznam drugih mogočih dejanj.

Di

Korak 3

Učitelj zapisuje na tablo.

Ko so vse skupine predstavile svoje delo, učitelj
doda druge načine spopadanja z antisemitizmom, ki jih
Korak 4

učenci morda niso omenili.

Nekaj pomembnih odgovorov:
Eden od načinov, kako se lahko vlade spopadejo z
antisemitizmom, je skozi izobraževalni sistem.
Lahko gre za proaktiven pristop skozi vsebino
učnega načrta ali reaktiven odziv šol in drugih
izobraževalnih ustanov:
Preventivni ukrepi lahko vključujejo poudarke v
učnih načrtih na človekovih pravicah, izobraževanju
o svetovnem državljanstvu, spodbujanju kritičnega
mišljenja, poudarjanju vrednot, ki temeljijo na
spoštovanju, in ustvarjanju spodbudnega učnega
vzdušja, v katerem lahko učenci izpostavljajo težave
in skupaj iščejo rešitve. Tudi poučevanje o
holokavstu lahko pomaga dvigniti zavedanje o tem
problemu.
Tisti, ki so priče antisemitskim zločinom iz
sovraštva, se jim lahko tudi zoperstavijo.
Pomembno je, da pravilno ocenimo položaj, da se
lahko odzovemo na najustreznejši način.
Posredovanje vedno zahteva tudi pogum, da se
postavimo za tisto, kar je prav. Če je nekdo žrtev
besednega napada, lahko s posredovanjem
ublažimo napetost in pomagamo žrtvi. To lahko
vključuje poimenovanje problema, soočenje s
storilcem in žrtvijo ter nudenje podpore žrtvi. V
občutljivih ali nevarnih situacijah moramo poklicati
policijo in druge opozoriti na dogajanje. Vedno je
ključno, da se izognemo zmanjševanju pomena,
olepševanju ali zanikanju antisemitizma.
Dodatno branje: {1}povezava{/1}

Pogled od blizu
(10 min.)

Učitelj predvaja video Sem Jud in po želji razdeli
kopije transkripcije Sem Jud.
Korak 1

Učenci nato razpravljajo o vsebini videa in njeni
povezavi z obravnavano temo.
Korak 2

Korak 3

Iztočnice za razpravo:

Kaj imajo ljudje v videu skupnega? Kako se med
seboj razlikujejo?
Kaj je sporočilo videa? Kaj poskuša sporočiti
gledalcu?
Ali se poskuša video zoperstaviti predsodkom?
Kakšno zvezo ima to z antisemitizmom?

UP
Di

M8
Video »Sem
Jud«
M9
Transkripcija
videa »Sem
Jud«

M1

Kratke informacije »Kaj so predsodki?«

»Kaj so predsodki?«
Predsodke lahko opredelimo kot ustaljene ali ukoreninjene negativne drže do določenih skupin ali posameznikov, ki
jim pripadajo. Predsodki pogosto ne temeljijo na posameznikovih izkušnjah, temveč jih nanj prenesejo drugi v njegovi
okolici, posameznik pa jih nekritično sprejme. Običajno so k predsodkom nagnjeni ljudje šibkega značaja.
[...]

Opredelitev predsodkov
Ključni element ustrezne opredelitve predsodkov je njihova normativna, moralna razsežnost. Drugače povedano,
predsodki se od drugih drž ne razlikujejo po posebnih notranjih lastnostih, temveč po tem, da so družbeno
nezaželeni. Da določeno družbeno sodbo štejemo kot predsodek, mora torej kršiti naslednje splošno sprejete
človeške norme in vrednote:
Racionalnost: predsodki kršijo načelo, da o drugem človeku sodimo samo na podlagi vednosti, ki je kolikor je
le mogoče zanesljiva, trdna in temeljito preizkušena. […]
Pravičnost (enaka obravnava): predsodki pomenijo neenako obravnavo posameznikov ali skupin, saj njihovi
nosilci za sodbe o drugih skupinah uporabljajo drugačne standarde od tistih, ki jih uporabljajo sami zase. […]
Človeškost: za predsodke je značilen nestrpna in zaničljiva drža do drugega kot človeka in posameznika.
Manjka jim razsežnost sočutja, sestavni del sposobnosti, da se »postavimo v kožo drugega« in ga vidimo v
pozitivni luči.
Ker naša definicija vključuje omenjene vidike »družbene nezaželenosti«, na dva načina omejuje uporabnost izraza
»predsodki«. To pomeni, da lahko izraz uporabimo samo za negativne drže (čeprav so lahko tudi pozitivne
posplošitve, na primer »Judje so pametni«, napačne) in da se nanaša izključno na drže do ljudi ali, natančneje, do
skupin ljudi.
[...]
Predsodki tako nedvoumno niso podvrženi posebnim načelom mišljenja, temveč sledijo splošnim psihološkim
pravilom, ki usmerjajo naše mišljenje, čustvovanje in delovanje. Več teorij je že poskušalo razložiti, zakaj so
posamezniki različno dovzetni za predsodke. Nekatere teorije skušajo prepoznati vpliv skupinske dinamike na razvoj
predsodkov, spet druge pa raziskujejo, kako se prenašajo s človeka na človeka.
[…] Držo posameznika do določene skupine lahko določajo značilnosti, ki jih posameznik prepoznava v članih te
skupine; v obratni smeri pa lahko sprememba v emocionalni drži posameznika povzroči tudi spremembo značilnosti,
ki jih posameznik pripisuje skupini.
[...]
Da bi se v svoji okolici znašli, moramo kategorizirati informacije. Tako lahko človeka med drugim kategoriziramo po
spolu, starosti ali barvi kože. Problematično je, da kategorije, ki jih pridobimo med socializacijo, večinoma niso
nevtralne, temveč v sebi nosijo vrednostne sodbe, ki jih projiciramo na tisto, kar kategoriziramo. […] Običajno celo
najosnovnejše oblike družbene kategorizacije vsebujejo elemente stereotipnega zaznavanja in predsodkov v korist
skupine, ki ji pripadamo. […]
Naše zaznave ob normalnem delovanju torej izkazujejo določeno težnjo k stereotipiziranju in oblikovanju predsodkov.
Vendar pa je ta spoznavna razsežnost (nastanek stereotipov) le ena izmed plasti pojava predsodkov. Teorije, ki
izhajajo iz psihologije posameznika ali so z njo povezane, na primer psihoanaliza, teorija avtoritarne osebnosti in
hipoteza o frustraciji in agresivnosti, se natančneje osredotočajo na emocionalno razsežnost predsodkov (antipatijo).
[...]
Predsodki imajo svojo vlogo tako v družbenih kot v psiholoških konfliktih. […] Očitno je, da ima negativno
ocenjevanje drugih skupin (»zunanjih skupin«) povezovalno funkcijo za lastno skupino (»notranjo skupino«), saj okrepi

enotnost in notranjo homogenost skupine, tako da prikrije napetosti znotraj nje. […]
Naši predsodki v vsakdanjem življenju običajno ne izvirajo iz osebnih izkušenj ali iz primerov konflikta s pripadniki
druge skupine […]. Iz tega je mogoče sklepati, da predsodke v glavnem prevzamemo od drugih in jih ne razvijemo
sami. K temu napeljuje tudi dejstvo, da ima vsaka kultura zakladnico drž, vednosti in norm, v katere se ne dvomi,
med njimi pa so tudi predsodki.
[...]
Obstoj predsodkov ne bi bil tako zaskrbljujoč, če bi jih ljudje obdržali zase in jih ne bi izražali z {1}diskriminatornim
ravnanjem{/1}. Mnenja strokovnjakov o natančni povezavi med našimi držami in našim delovanjem se razhajajo.
Številni eksperimenti so pokazali, da drže, ki jih ljudje besedno izražajo, ne sovpadajo nujno z njihovim dejanskim
ravnanjem. […] Med dejavniki, ki med drugim določajo naše ravnanje, so poleg specifične situacije, v kateri smo se
znašli, tudi vidiki naše osebnosti (agresivne težnje, ali za nesrečo običajno krivimo sebe ali druge), kulturne tradicije in
družbeni razred. Ne glede na situacijske dejavnike pa je prisotnost predsodkov v drži posameznika, na primer
ksenofobičnih predstav, dokazano pomemben predpogoj za pojav diskriminatornega ravnanja.
[...]
Vir:
Cited from Bergmann, Werner (2006): Was sind Vorurteile? In: Bundeszentrale für politische Bildung (ed.): Vorurteile. Informationen zur
politischen Bildung (no. 271), available online at http://www.bpb.de/izpb/9680/was-sind-vorurteile?p=all
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Video »Ne predalčkajmo ljudi«

Učiteljica poišče video in ga predvaja na tabli, platnu ali beli steni.
Učiteljica mora video ustaviti pri 45 sekundah!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw
Vir:
Video je objavila cerkev Newhope Church v ZDA. Uvodni segment, ki prikazuje, kako si ustvarjamo posplošene predstave o ljudeh, je lahko
dober uvod v temo predsodkov in »predalčkanja ljudi«.
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Transkripcija videa »Ne predalčkajmo ljudi«

Glas v ozadju
Tako lahko je predalčkati ljudi … risati črte … ustvarjati strani.
Smo mi … in so oni.
Tisti, ob katerih se počutimo prijetno … in tisti, ob katerih se ne.
Med nami so tisti, ki so napisali že veliko poglavij … in tisti, ki svoje zgodbe šele začenjajo.
So tisti, ki jim gre dobro … in tisti, ki se trudijo.
So tisti, s katerimi imamo nekaj skupnega … in tisti, s katerimi na videz nimamo ničesar skupnega.

M4

Delovni list »Predal z etiketo 'Judje'«

Film »Predal z etiketo 'Judje'« (izvirni nemški naslov: »Die Judenschublade«) prikazuje mlade Jude, ki govorijo o
svojem življenju v današnji Nemčiji, o svoji veri, svoji zgodovini, svojih upih in strahovih. Ena od njih je pisateljica
Lena Gorelik.
Najprej, preden začnemo, bi rada samo povedala: vse je popolnoma v redu. Nočem posebnega spoštovanja, nočem
drugačne obravnave, nočem posebnih privilegijev. To ni tako pomembno, enostavno v redu je. Sem Judinja in mi ni
mar, kdo to ve. In vseeno mi je tudi, če kdo tega ne ve. Sem Judinja, vendar se ne strinjam s Šaronovo politiko, moj
oče ne nosi črnega kaftana1 in prijateljev, ki so moje starosti, tudi ne krivim za holokavst. Sem Judinja, stara sem 24
let, vendar sem poleg tega, morda še bolj kot to, tudi ženska, pisateljica, študentka, enostavno sem samo človek.
Seveda, me lahko vprašate o judaizmu – ampak ne nehajte preklinjati Michela Friedmana2 samo zato, ker sem
stopila v sobo. Tako pogosto smo stlačeni v predal – predal z etiketo »Judje«. V Nemčiji je toliko mladih Judov, da
nikakor ne morejo biti vsi v tem predalu. So čisto drugačni kot jaz – taki so kot vi, različni ljudje. Nekateri volijo SPD,
drugi FDP3. Nekateri študirajo informatiko, drugi filozofijo. Nekateri pijejo kavo, drugi pivo. Nekateri redno obiskujejo
sinagogo, drugi je še nikoli niso videli od znotraj. Nekateri svojo identiteto utemeljujejo na judovstvu, za druge je to
postranska stvar. Nekateri si pravijo mladi Judje, drugi pa se vidijo kot mladi ljudje, ki so slučajno tudi Judje. Predali
tukaj nimajo smisla.
Podčrtane besede pomenijo močan poudarek v filmu.
1

Kaftan je dolga volnena ali svilena srajca, ki so jo v vzhodni Evropi nekoč tradicionalno nosili Judje obeh spolov.

2

Michel Friedman je francosko-nemški pravnik, politik, novinar in televizijski voditelj, ki je v Nemčiji kontroverzna

javna osebnost. Med drugim je bil od leta 1990 naprej dejaven v Centralnem svetu Judov v Nemčiji.
3

SPD in FDP sta dve ločeni, demokratično voljeni stranki v Nemčiji.

Vir:
Citirano iz filma »Mladi Judje v Nemčiji, 1. del: Predal z napisom 'Judje'« (2005), Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen,
spletni dostop: https://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/junge-juden-webdvd/die-judenschublade/index.html

Naloge
1. Preberi, kaj ima Lena Gorelik povedati o tem, kako je danes v Nemčiji biti mlad in Jud, in skupaj s partnerjem
izpolni delovni list.
2. Zabeleži, kako Lena opisuje sebe in svojo izkušnjo, kadar je »etiketirana« in »popredalčkana«.

3. Sestavi seznam »predalov«, v katere bi lahko bili spravljeni Judi. Vključi »predale«, o katerih govori Lena, in
razmisli, ali obstajajo še drugi.

4. Razpravljajte o posledicah »predalčkanja« in »etiketiranja« za ljudi, ki se jim to dogaja.
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Kartice »Antisemitizem je …«

… ko imam v glavi predstave o Judih – predsodke in

… izraz za sovražnost do Judov.

sovražne podobe.

… način, kako si ljudje razlagajo svet. Ko so stvari
težke in zapletene, nas preproste razlage spravijo v

… delitev ljudi na »nas« in »druge«.

boljšo voljo. Na primer: »Judje so krivi.«

… predstava, da Judje z denarjem in močjo

… nekaj, kar ni novo. V Evropi ima dolgo zgodovino

nadzorujejo svet.

– antisemitizem je obstajal že dolgo pred nacisti in je
prisoten še danes.

… drža proti Judom in proti ljudem, za katere drugi
verjamejo, da so Judje.

… nekaj, kar se izraža skozi napade na sinagoge in
Judovska pokopališča, pa tudi na Jude in na ljudi,
za katere drugi mislijo, da so Judje.

… predal v glavi: »Vsi Judje so …« in [prepričanje,
da] imajo vsi iste nespremenljive značilnosti.

Aktivnost »Kakšno zvezo ima to z
antisemitizmom?«
M6

1. Številne judovske ustanove so pod stalno zaščito policije.
2. Nekdo zatrjuje, da lahko Jude prepoznamo po njihovem videzu.
3. Nekdo pravi, da so Judje sami krivi, da jih vsi sovražijo, ker so vedno tako arogantni.
4. Nekdo pravi, da imajo Judje preveč ekonomske moči.
5. Nekaj Judov je bilo napadenih, ker so v javnosti nosili jarmulko.
Vir:
Navdihnjeno po metodi »Ist das Antisemitismus?« (»Ali je to antisemitizem?«) v Anne Frank Zentrum (ur.): Mehrheit, Macht, Geschichte. 7
Biografien zwischen Verfolgung, Diskriminierung und Selbstbehauptung. Mülheim an der Ruhr, 2007.
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Aktivnost »Antisemitizem v naši državi«

S pomočjo interneta poiščite primer antisemitskega dejanja, ki se je v nedavni preteklosti zgodilo v vaši državi.
Preden odgovorite na spodnja vprašanja, se dogovorite, kdo bo obravnaval kateri primer, tako da bo na koncu
predstavljeno več različnih primerov.
Na kratko povzemite, kaj se je zgodilo.

S katerim predsodkom proti Judom je ta primer najbolj povezan? Ali so vpleteni še kateri drugi predsodki?

Ali opis primera vsebuje načine, na katere bi se lahko spopadli z antisemitizmom?

Ali se lahko spomnite še česa drugega, kar bi lahko storili?
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Video »Sem Jud«

00:07 (par 1)
Moški 1: Sem Jud.
Ženska 1: Sem kaj?
00:09 (ženska z dolgimi skodranimi lasmi)
Ženska 2: Sem Judinja.
00:10 (moški z brado)
Moški 2: Sem Jud.
00:11 (plešast moški)
Moški 1: Sem Jud.
00:12 (par 1)
Ženska 1: Sem Judinja!
Moški 1: Sva Juda.
00:13 (ženska z dolgimi svetlimi lasmi)
Ženska 3: Sem napol Judinja.
00:14 (ženska s svetlimi lasmi do ramen in očali)
Ženska 4: Sem rabinka.
00:16 (starejša in mlajša ženska skupaj)
Ženska 5: Verjamem v človekove pravice.
Ženska 6: Za dekleta.
00:17 (par 2)
Ženska 7: Za ženske in dekleta.
00:18 (ženska s skodranimi lasmi do ramen)
Ženska 8: Za ženske. Verjamem v človekove pravice za queer osebe.
00:22 (ženska s kratkimi rjavimi lasmi in očali)
Ženska 9: za ljudi, ki so LGBTQ1.
00:23 (ženska z dolgimi skodranimi lasmi)
Ženska 2: Za nebele ljudi. Nismo manjšine. Nebelci so dejansko svetovna večina.
00:29 (ženska s kratkimi skodranimi lasmi)
Ženska 10: Za ljudi v Afriki …
00:30 (ženska s kratkimi rjavimi lasmi)
Ženska 11: … Aziji, Latinski Ameriki …
00:31 (par 2)
Ženska 7: … in v Karibih.
00:32 (ženska s skodranimi lasmi do ramen)
Ženska 8: Verjamem v človekove pravice za vse.
00:37 (moški z brado in očali)
Moški 3: Sem Jud, ki verjame, da je grožnja pravičnosti kjer koli …
00:40 (mlajša ženska z dolgimi rjavimi lasmi)
Ženska 6: … grožnja pravičnosti povsod.

00:41 (moški z brado in očali)
Moški 3: Vsi moramo biti odgovorni.
00:42 (ženska s svetlimi lasmi do ramen in očali)
Ženska 4: Sem Judinja, ki verjame, da je njena lastna osvoboditev povezana z osvoboditvijo drugih.
00:47 (moški s kratkimi rjavimi lasmi in očali)
Moški 4: Zato podpiram …
00:48 (par 1)
Ženska 1 in moški 1: … AJWS.
00:49 (ženska z dolgimi svetlimi lasmi)
Ženska 3: AJWS.
00:50 (par 2)
Ženska 7: Ameriška judovska svetovna služba.
00:51 (ženska s kratkimi rjavimi lasmi in očali)
Ženska 9: AJWS.
00:52 (ženska z dolgimi skodranimi lasmi)
Ženska 2: Ker je človeško dostojanstvo judovska vrednota.
00:54 (mlajša ženska z dolgimi rjavimi lasmi)
Ženska 6: Ker »nikoli več« pomeni nobenega genocida, nikjer in proti nikomur.
00:58 (moški z brado in kratkimi rjavimi lasmi)
Moški 5: Ker v talmudu piše: »Kdor reši življenje, reši ves svet.«
01:02 (ženska s svetlimi lasmi do ramen in očali)
Ženska 4: Ker imajo Judje za seboj zgodovino boja za socialno pravičnost.
01:04 (ženska s skodranimi lasmi do ramen)
Ženska 8: Ker tikun olam2 pomeni, da moramo popraviti svet.
01:08 (ženska z dolgimi rjavimi lasmi)
Ženska 12: Tikun olam.
01:09 (ženska z rjavimi lasmi do ramen)
Ženska 5: Ker je mogoč boljši svet.
1
2

LGBTQ pomeni lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in queer osebe.
Tikun olam je hebrejska fraza, ki označuje popravljanje sveta in je moto Ameriške judovske svetovne službe.
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Transkripcija videa »Sem Jud«

Izvedba tega projekta je ﬁnancirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključna odgovornost
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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