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1. Spremna beseda
Druga svetovna vojna je med letoma 1939 in 1945 terjala okoli 50 milijonov mrtvih, po novejših
ocenah celo 60 milijonov; med žrtvami je bilo približno 15 milijonov vojakov, preostali umrli so bili
civilni prebivalci. Ko govorimo o žrtvah vojne, moramo posebej izpostaviti tragedijo holokavsta, s
katerim so nacisti zaukazali iztrebljenje celotne judovske rase. V koncentracijskih taboriščih −
tovarnah smrti − so bili Judje pa tudi Romi in Sinti, pripadniki slovanskih narodov, politični zaporniki,
vojni ujetniki, Jehovove priče, homoseksualci, telesno in umsko prizadeti ljudje ter drugi, za nacistični
režim nesprejemljivi posamezniki, izpostavljeni vsem vrstam psihičnega, moralnega in fizičnega
nasilja. Nacisti so v izprijeni skrbi, da bi našli najučinkovitejše in najcenejše načine množičnega
pobijanja, uporabljali zlasti plinske celice in krematorijske peči. Posledice nacistične uničevalne
politike so bile usodne za približno 6 milijonov Judov ter za 250.000 do 500.000, po nekaterih
neuradnih ocenah pa celo do milijona in pol, Romov in Sintov. Holokavst in nacistični genocid nad
Romi (v slovenskem in ponekod v tujem zgodovinopisju se uporablja tudi izraz porajmos) nedvomno
spadata med najhujše zločine zoper človeštvo v vsej zgodovini.
Holokavst ni bil zgolj poskus uničenja celotnega judovskega in tudi romskega naroda, pač pa je
sinonim za skrajno razsežnost sovraštva, ki se postopoma razrašča in zajeda v vse pore družbe, za
popolno razčlovečenje in industrializiran proces preračunljive morije, za moralni zlom človeštva.
Navkljub številnim raziskavam in prizadevanjem, da bi osvetlili vzroke in posledice enega
najtemnejših obdobij v svetovni zgodovini, se zdi, da so zdajšnje generacije zaradi časovne
oddaljenosti dogodkov druge svetovne vojne za tovrstne zgodovinske izkušnje vse manj dojemljive in
občutljive. To se nenazadnje odraža v skrb vzbujajočem porastu ksenofobnih in antisemitskih občutij
ter nestrpnosti med različnimi narodnostnimi, etničnimi in verskimi skupinami v javnem prostoru, v
katerem so vse pogosteje prisotni tudi poskusi zanikanja holokavsta in revizije zgodovinskih dejstev.
Če želimo v prihodnje preprečiti nastavke in pojave sovraštva, ki vodijo do zločinov zoper človeštvo,
ter sooblikovati strpnejšo družbo, si moramo prizadevati v širši javnosti nepretrgano širiti védenje o
tej temni epizodi evropske in svetovne zgodovine, ki je posegla v temeljne vrednote civilizacije in še
posebej usodno zaznamovala evropsko povojno družbo. Z učenjem o holokavstu, spoznavanjem in
razumevanjem njegovih vzvodov in razmišljanjem o njegovih posledicah razvijamo in krepimo
družbeno senzibilnost za vse oblike genocida, etničnega čiščenja, rasizma, antisemitizma, ksenofobije
in množičnega kršenja človekovih pravic, hkrati pa negujemo in ohranjamo tudi zgodovinski spomin
na vse njegove žrtve in na žrtve nacističnega preganjanja sploh.
V želji, da bi tudi v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor pripomogli v javnosti
dvigniti raven ozaveščenosti in družbenopolitične podpore programom spominjanja na žrtve
holokavsta in porajmosa ter učenja o obeh oblikah genocida, smo v letu 2014 v sodelovanju s
Frekvenco, socialno-kulturnim združenjem nemirnih in aktivnih, Društvom Terne Roma – Mladi Romi,
Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, Kulturnim društvom člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlovo hišo in
Inštitutom za judovsko zgodovino Avstrije zasnovali mednarodni projekt Kamnite solze. Projekt je
namenjen razvijanju strategij in konceptualnih okvirov za trajno obeleževanje spominskih dni,
posvečenih žrtvam holokavsta in porajmosa, tako na državni kot tudi mednarodni ravni, pod
njegovim okriljem pa so bile doslej že izvedene številne aktivnosti. Pri njihovi izvedbi so nam
pomagali mnogi posamezniki in institucije, ki so se bodisi neposredno vključevali v izvedbo aktivnosti
bodisi so z nami delili svoje izkušnje pri pripravi programov spominjanja in učenja ter nam
posredovali primere dobrih praks. V tem dokumentu podajamo pregled nabora nekaterih izvedenih
aktivnosti in posredovanih vsebin ter jih ponujamo kot predloge za oblikovanje novih programov
spominjanja in učenja o holokavstu in genocidu nad Romi. Kljub širokemu naboru možnih načinov
obeleževanja oziroma spominjanja in učenja pa ta dokument ni zaključena celota, kajti tudi
spominjanje in učenje o holokavstu in porajmosu nista zaključen in enkraten proces. Skladno s tem
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bomo dokument sčasoma dopolnjevali z novimi primeri dobre prakse in predlogi za kontinuirano
obeleževanje spominskih dni, posvečenih žrtvam holokavsta in porajmosa.
Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli pomagali pri izvedbi projekta Kamnite solze in ki so se
ali se bodo v prihodnje vključevali v prizadevanja za ohranjanje zgodovinskega spomina na žrtve
holokavsta, porajmosa, nacističnega preganjanja in genocidov sploh.

Marjetka Bedrač,
vodja projekta Kamnite solze
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2. Obeleževanje dni spomina na žrtve holokavsta in porajmosa
V slovenskem in mednarodnem prostoru se programi spominjanja in učenja o holokavstu in
porajmosu zgoščeno izvajajo zlasti ob različnih spominskih dnevih, posvečenih žrtvam holokavsta,
porajmosa in nacističnega preganjanja sploh. Na tej osnovi smo gradili tudi projekt Kamnite solze, ki
se tako osredotoča na obeleževanje treh spominskih dni: mednarodnega dneva spomina na žrtve
holokavsta, dneva spomina na slovenske žrtve holokavsta ob obletnici začetka množičnih deportacij
prekmurskih Judov, zunaj Slovenije pa spominskih dni, povezanih z zgodovinskimi dogodki, ki so v
času nacionalsocializma in druge svetovne vojne ireverzibilno zapečatili usodo preganjanega
judovskega prebivalstva v posameznih državah, ter mednarodnega dneva spomina na žrtve genocida
nad Romi.
Prvi v seriji teh spominskih dni je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, ki ga obeležujemo
27. januarja. Na ta dan leta 1945 je bilo osvobojeno eno najzloglasnejših nacističnih taborišč –
Auschwitz –, leta 2005 pa je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 27. januar z
resolucijo razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. V mnogih državah, med njimi
tudi v Sloveniji1, se ta spominski dan danes obeležuje tudi kot nacionalni dan spomina na žrtve
holokavsta.
Ob 27. januarju pa v nekaterih državah obeležujejo tudi druge spominske dneve, posvečene žrtvam
holokavsta. Ti spominski dnevi so vezani na prelomne zgodovinske dogodke, ki so v času druge
svetovne vojne in nacionalsocializma v posameznih državah zaznamovali usodo preganjanja
judovskega prebivalstva. Nekateri od teh dni so že bili razglašeni kot uradni spominski dnevi, druge
obeležujejo le v posameznih ustanovah in organizacijah. V Avstriji je na primer kot nacionalni dan
spomina na nasilje in rasizem v spomin na žrtve nacionalsocializma razglašen 5. maj, dan osvoboditve
taborišča Mauthausen leta 1945. Ob njem posamezne institucije zaznamujejo tudi 9. november, ob
obletnici kristalne noči leta 1938. Kristalne noči in njenih usodnih posledic se s številnimi dogodki
spominjajo tudi v Nemčiji. Na Hrvaškem prirejajo spominske dogodke, posvečene spominu na žrtve
holokavsta, ob 22. aprilu – obletnici poskusa preboja internirancev iz taborišča Jasenovac leta 1945 –,
v Srbiji pa je ta dan razglašen kot nacionalni dan spomina na žrtve holokavsta in genocida med drugo
svetovno vojno ter drugih žrtev fašizma. Na Madžarskem se žrtev holokavsta spominjajo 16. aprila,
na dan, ko je bil leta 1944 vzpostavljen prvi judovski geto na madžarskem zasedenem ozemlju, tj.
judovski geto v Mukačevem/madžarsko Munkácsu (danes v Ukrajini). Na Češkem se spominski
dogodki v spomin na žrtve holokavsta vršijo ob obletnici najbolj množične usmrtitve čeških Judov v
Auschwitz-Birkenau, ta je bila izvršena 8. marca 1944, na Slovaškem pa nacionalni dan spomina na
žrtve holokavsta in rasnega nasilja zaznamujejo 9. septembra, ob obletnici izdaje »Judovskega
zakonika«, na osnovi katerega se je leta 1941 začelo preganjanje Judov na Slovaškem. Jom hašoa –
dan spomina na holokavst je eden najpomembnejših državnih praznikov v Izraelu in judovskih
skupnostih, živečih širom sveta, sploh. V skladu z judovskim koledarjem ga obeležujejo 27. nisana
(april/maj), na dan obletnice vstaje v varšavskem getu leta 1943.
V Sloveniji je pred drugo svetovno vojno največ Judov živelo v Murski Soboti in Lendavi. Obe
prekmurski mesti sta ob izbruhu vojne prešli pod madžarsko okupacijo, tamkajšnji Judje pa so tako
delili usodo Judov na Madžarskem in njegovih priključenih ozemljih. Množične deportacije Judov iz
Prekmurja so se začele 26. aprila 1944. Večina deportirancev je bila prepeljanih v AuschwitzBirkenau, tam so bili kaj hitro po prihodu tudi usmrčeni. Slovenska judovska skupnost je bila v
holokavstu skoraj popolnoma uničena, zato predstavlja prav 26. april za slovenski prostor izjemno
1

V Sloveniji je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije leta 2008 27. januar razglašen za nacionalni dan spomina na
holokavst. Na ta dan so vsakoletno organizirani številni dogodki in prireditve, s katerimi se različne slovenske ustanove in
organizacije spominjajo vseh žrtev nacistično-fašističnega preganjanja.
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prelomen datum. Do sedaj smo ta dan obeleževali le v nekaterih kulturnih organizacijah in šolskih
ustanovah, pod okriljem projekta Kamnite solze pa smo med drugim oblikovali in javno predstavili
pobudo za razglasitev tega dne za dan spomina na slovenske žrtve holokavsta. Pobuda za zdaj še ni
bila deležna zadostne politične podpore, zato si bomo še naprej prizadevali za nacionalno priznanje
tega spominskega dne.
Romi predstavljajo danes najštevilčnejšo manjšino v Evropi, vendar raziskave genocida, ki so ga nad
njimi storili nacisti in njihovi pomagači, šele v zadnjih desetletjih razkrivajo njegovo obsežnost ter
dajejo jasnejšo sliko tako o vzvodih preganjanja in določitvi »dokončne rešitve romskega vprašanja«
kakor tudi o številu preganjanih in ubitih ter posledicah tega genocida. V spomin na eno najbolj
množičnih usmrtitev Romov med drugo svetovno vojno, ko so nacisti v noči z 2. na 3. avgust 1944
uničili »cigansko taborišče« v Auschwitz-Birkenauu in ob tem pomorili 2897 Romov in Sintov,
pretežno žensk, otrok in starejših, v mnogih državah že vrsto let obeležujejo 2. avgust kot
mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi.2 Kljub prizadevanjem številnih romskih,
nevladnih in tudi vladnih organizacij pa ta dan tako na evropski politični ravni kot tudi na svetovni
uradno še ni pripoznan kot mednarodni spominski dan. Evropski parlament je na primer šele v letu
2015 sprejel resolucijo3, s katero je potrdil, da so Romi del evropske kulture in skupnih vrednot, ter
pozval države članice in ostale evropske države, naj zgodovino Romov in genocida nad njimi uradno
priznajo kot zgodovinsko dejstvo. V resoluciji je evropski parlament države članice še pozval, naj ob
uradnem priznanju tega genocida priznajo tudi druge oblike preganjanja Romov, kot sta izgon in
pripor, do katerih je prišlo med drugo svetovno vojno, in izjavil, da bi obeležitvi spomina na žrtve
genocida nad Romi moral biti posvečen poseben evropski dan – evropski dan spomina na holokavst
nad Romi. Priznanje genocida nad Romi in razglasitev posebnega spominskega dneva bi bila tudi
pomemben simbolični korak naprej v boju proti rasnemu sovraštvu do Romov, prispevala pa bi prav
tako k splošnemu poznavanju zgodovine Romov v Evropi.
Z obeleževanjem spominskih dni se pietetno spominjamo milijonov žrtev holokavsta in porajmosa ter
se poklanjamo njihovemu herojstvu. Spominski dnevi pa so tudi priložnost za aktivno sooblikovanje
ne samo programov spominjanja temveč tudi programov učenja. S kontinuiranim učenjem in
ozaveščanjem o tragediji holokavsta in porajmosa negujemo zgodovinski spomin, širimo védenje in
poznavanje zgodovinskih dejstev in dogodkov, z njihovo postavitvijo v širši kulturno-zgodovinski
kontekst pa opominjamo tudi na njihove sociološke in psihološke razsežnosti in posledice. S programi
spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu si prizadevamo doseči večjo strpnost in medsebojno
razumevanje v družbi, ne nazadnje pa tudi preprečiti nastavke za morebitno ponovitev tako grozljivih
genocidov, kot sta bila holokavst in porajmos, v sodobnem času.
Cilji programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu4




Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za civilizacijo tako v svetu kot za
države, v katerih sta se izvajala oziroma so bile vanju neposredno vključene;
pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;

2

Ob 2. avgustu v nekaterih romskih skupnostih in organizacijah spomina na žrtve porajmosa počastijo tudi ob 15. aprilu –
svetovnem dnevu Romov. V Muzeju romske kulture Brno pa se žrtvam porajmosa poklonijo na primer še 7. marca, ob
obletnici prve deportacije Romov iz Brna v Auschwitz leta 1943, in 21. avgusta, ob obletnici prve množične deportacije
ujetnikov iz romskega taborišča v Hodonínu pri Kunštátu v Auschwitz-Birkenau leta 1943.
3 P8_TA(2015)0095: Mednarodni dan Romov – protiromska nastrojenost v Evropi in evropsko priznanje dneva spomina na
genocid Romov med drugo svetovno vojno. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu
Romov – rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje, s strani EU, dneva spomina na genocid nad Romi med drugo
svetovno
vojno
(2015/2615(RSP)),
dostopno
na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0095+0+DOC+PDF+V0//SL [1. 9. 2016].
4 Deloma povzeto po Priprema za dan sjećanja na holokaust. Upute nastavnicima, Yad Vashem, OSCE ODIHR, 2006,
dostopno na: http://www.yadvashem.org/yv/en/education/ceremonies/guidelines_pdf/croatian.pdf [1. 4. 2016].
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rekonstrukcija lokalne zgodovine;
rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih in romskih skupnosti v lokalnem okolju;
poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve, rešitelje in osvoboditelje;
utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu in porajmosu;
opozarjanje na druge genocide;
boj proti zanikanju holokavsta in antisemitizmu;
prepoznavanje, da je genocid nad Romi, do katerega je prišlo med drugo svetovno vojno,
zgodovinsko dejstvo;
boj proti anticiganizmu;
spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti o človekovih in državljanskih
pravicah;
dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in totalitarnih režimov;
dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma, ksenofobije in vseh oblik
sovraštva;
prepoznavanje, da so Judje in Romi del evropske kulture in skupnih vrednot;
razvijanje strpnosti in nediskriminacije;
razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in pravičnosti;
boj proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji;
razumevanje kulturnih in družbenih razlik;
sprejemanje kulturne raznolikosti in krepitev medkulturnega dialoga;
zgodovinsko in civilno izobraževanje;
razvijanje družbene odgovornosti;
negovanje osebne odgovornosti demokratičnih državljanov;
razvijanje intelektualne radovednosti;
varovanje kulturne dediščine;
dvig zavesti o lokalni, regionalni in nacionalni dediščini.

Ciljne skupine
















Splošna javnost;
strokovna javnost;
lokalna skupnost;
osnovnošolska in srednješolska mladina;
prosvetni delavci (učitelji na osnovnih in srednjih šolah, zlasti učitelji zgodovine, državljanske
vzgoje in etike, umetnosti, verstev in etike);
ravnatelji osnovnih in srednjih šol;
študenti (zlasti študenti zgodovine, sociologije, kulturne antropologije);
univerzitetni profesorji;
raziskovalci;
kulturni ustvarjalci;
umetniki;
manjšinske etnične skupnosti;
nevladne organizacije in prostovoljci;
odločevalci (politični odločevalci, snovalci učnih načrtov);
mediji.

V pripravo in izvedbo programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu se lahko
vključujejo najrazličnejše institucije, vzpostavljena mreža sodelujočih partnerskih organizacij pa
omogoča razvejano medinstitucionalno sodelovanje, ki spodbuja tako izmenjavo izkušenj in primerov
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dobrih praks kakor tudi aktivno sooblikovanje programov spominjanja in učenja ter medsebojno
strokovno in organizacijsko pomoč in podporo. Širši kot bo krog sodelujočih institucij in
posameznikov, večja bo tudi raznovrstnost programov, s katerimi različne ciljne skupine ozaveščamo
o obeh oblikah genocida. Ne nazadnje, tudi vključevanje obeh etničnih skupnosti, ki sta bili
neposredni žrtvi nacistične »dokončne rešitve« judovskega in romskega vprašanja, in tesno
sodelovanje z njima je izrednega pomena za uspešno implementacijo programov učenja o holokavstu
in porajmosu ter ohranjanja zgodovinskega spomina na njune žrtve.
Osnovne in srednje šole
Poučevanje o holokavstu je vključeno v šolske kurikule številnih držav. V nekaterih državah
namenjajo tej tematiki več poudarka in pozornosti, v drugih je pouk holokavsta omejen zgolj na
seznanitev z njim, poučevanje o porajmosu pa v mnogih državah sploh ni zajeto v učne načrte. V
državah, kjer šolski kurikuli ne predvidevajo poglobljene obravnave holokavsta (in porajmosa), je
izvedba učenja o njem odvisna predvsem od zavzetosti posameznih učiteljev. Institucije in
organizacije, ki razvijajo programe spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu kot del svoje
osnovne dejavnosti, lahko vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponudijo strokovno in organizacijsko
pomoč pri pripravi in izvedbi učnih aktivnosti, jim predstavijo primere dobrih praks in jih opogumijo
za razvijanje samostojnih programov.
Učenje o holokavstu in genocidu nad Romi se lahko spodbuja na primer s posojo dokumentarnih
tematskih razstav, s pomočjo katerih učenci in dijaki bolj podrobno spoznavajo zgodovinske dogodke
druge svetovne vojne. Učitelji lahko ob tem zasnujejo številne spremljajoče učne aktivnosti, k
aktivnemu sodelovanju pa pritegnejo tudi svoje učence. Ti lahko med drugim prevzamejo nalogo
vodičev po razstavah, kar se je v preteklosti potrdilo kot izjemno uspešna praksa.
V sodelovanju s pedagoškimi delavci posameznih šol se lahko izvedejo tudi branja mladinskih
literarnih predlog na temo holokavsta in genocida nad Romi, mentor pa se nato z učenci pogovori o
prebranih delih in njihovi sporočilnosti ter utrdi dovzetnost učencev za razvijanje sočustvovanja,
strpnosti in spoštovanja človekovih pravic.
Učenje o holokavstu in porajmosu se lahko spodbuja tudi z ogledom dokumentarnih in igranih filmov,
tematsko navezujočih se bodisi na en ali drugi genocid bodisi genocide na sploh ali na primere kršitev
človekovih pravic.
Med najbolj čustvenimi programi spominjanja in učenja o holokavstu, ki učence, pa tudi najširšo
javnost, najbolj neposredno nagovarjajo in prizadenejo, so srečanja s preživelimi žrtvami. Toda po več
kot sedemdesetih letih od konca druge svetovne vojne bodo ta srečanja postopoma vse redkejša. Ko
neposrednih pričevalcev ne bo več, bodo morale zdajšnje generacije prevzeti odgovornost za
vzpostavitev mosta spomina za bodoče generacije in negovanje védenja o holokavstu in porajmosu,
ki ne sme utoniti v pozabo. Pri poučevanju in izobraževanju o holokavstu in porajmosu lahko
posežemo tudi po zvočnih in video posnetkih pričevanj preživelih žrtev.
Šole lahko sodelujejo tudi pri pripravi spominskih slovesnosti. Te lahko pripravijo bodisi samostojno
na posamičnih šolah bodisi se vključijo v pripravo in izvedbo slovesnosti, ki se v organizaciji različnih
kulturnih, muzejskih, znanstvenoraziskovalnih in drugih ustanov izvajajo izven šol. Učence in dijake pa
lahko v sklopu aktivnosti spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu ne nazadnje spodbudimo
tudi k samostojnemu raziskovanju obeh tragičnih zgodovinskih epizod in izdelavi seminarskih nalog,
ki jih predstavijo svojim sošolcem in sovrstnikom.
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V slovenskih šolskih ustanovah se učenje o holokavstu in porajmosu praviloma izvaja v sklopu
medpredmetnega povezovanja, ob splošnih učnih ciljih teh programov pa je tako mogoče pri otrocih
in mladostnikih razvijati tudi naslednje veščine:
 sposobnost opazovanja;
 sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja ter povezovanja dejstev;
 recepcijske zmožnosti, to je zmožnosti doživljanja, razumevanja, poustvarjanja in
interpretiranja;
 sposobnost sočustvovanja in vživljanja v izkušnje in usodo drugih ljudi;
 funkcionalno pismenost;
 spodobnost kreativnega mišljenja in izražanja;
 sposobnost javnega nastopanja.
Čeprav si mnoge kulturne in znanstvenoraziskovalne organizacije prizadevamo v čim širšem obsegu
sodelovati z različnimi šolskimi ustanovami, pa ima ključno vlogo pri spodbujanju poučevanja o
holokavstu in porajmosu v vzgojno-izobraževalnem sistemu vendarle ministrstvo za izobraževanje
oziroma pristojne institucije v njegovi sestavi. Ministrstvo bi moralo med drugim intenzivneje
spodbujati organizacijo različnih izobraževalnih seminarjev in delavnic, namenjenih strokovnemu
izpopolnjevanju pedagoških delavcev na področju poučevanja zgodovine antisemitizma,
anticiganizma, holokavsta, porajmosa, drugih genocidov in kršitve človekovih pravic, v učnih načrtih
pa poučevanju o holokavstu in porajmosu nameniti še več pozornosti.
Univerze in znanstveno raziskovalne ustanove
Strokovno delo znanstvenih raziskovalcev in univerzitetnih profesorjev je nenadomestljivo za
razgrnitev zgodovinskih dejstev, osvetlitev posamičnih epizod svetovne zgodovine in njihove
umestitve v zgodovinski kontekst. Programi spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu se
napajajo prav iz znanstvenoraziskovalnih dognanj, ki med drugim slonijo na proučevanju
dokumentarnih in arhivskih virov ter dokumentiranju pričevanj preživelih žrtev. Povezovanje različnih
kulturnih in muzejskih ustanov z univerzami in znanstvenoraziskovalnimi institucijami je za
prenašanje védenja o holokavstu in porajmosu v širšo javnost ključnega pomena.
Z vključevanjem univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev v programe spominjanja in učenja o
holokavstu in porajmosu se spodbuja tako poglobljeno poučevanje o obeh zgodovinskih izkušnjah na
univerzitetnem nivoju kakor tudi razvoj kontinuiranega raziskovalnega dela. Profesorji in raziskovalci
lahko s svojo strokovno podkovanostjo in delom pomembno doprinesejo k utrjevanju védenja o
izkušnji holokavsta in porajmosa med študenti in strokovno javnostjo, na znanstvenih srečanjih,
okroglih mizah, ob predstavitvah strokovnih publikacij, za katere pripravijo strokovne prispevke, in na
drugih sorodnih dogodkih pa izsledke svojih najnovejših raziskav o vzrokih in posledicah preganjanja
obeh etničnih skupin ter nastavkih, ki so vodili v njuno uničenje, predstavijo tudi širši javnosti.
Tudi študenti se lahko aktivno vključijo v sooblikovanje programov spominjanja in učenja o
holokavstu in porajmosu, bodisi z raziskovalnim delom ali s pripravo razstav in izvedbo različnih
spremljajočih pedagoško-andragoških aktivnosti ob njih bodisi s sodelovanjem pri pripravi in izvedbi
spominskih in drugih sorodnih prireditev.
Muzejske ustanove
Muzeji holokavsta in judovske kulture, judovski kulturni centri ter muzeji romske kulture in zgodovine
zavzemajo med pobudniki in organizatorji programov spominjanja in učenja o holokavstu in
porajmosu osrednje mesto. Programe, namenjene širjenju védenja in negovanja zgodovinskega
spomina na najhujše zločine zoper človeštvo, razvijajo in izvajajo bodisi samostojno, ali pa se ob tem
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povezujejo z najrazličnejšimi sorodnimi in drugimi kulturnimi ustanovami. Že bežen vpogled v delo
nekaterih najbolj znanih muzejev holokavsta ali genocida nad Romi razkrije širok nabor programov
ozaveščanja javnosti o obeh genocidih, ki jih muzeji pripravljajo in izvajajo za različne starostne
oziroma ciljne skupine obiskovalcev. Muzeji so si kot ustanove hranjenja in varovanja materialnih
ostankov kulturno-zgodovinske dediščine pri proučevanju njenega izročila pridobili široko strokovno
znanje in védenje, pri delu z različnimi skupinami obiskovalcev pa obenem tudi bogate izkušnje o
najustreznejših in najbolj učinkovitih metodah nagovarjanja javnosti in doseganja ciljev programov
spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu.
Muzeji vabijo svoje obiskovalce k ogledu stalnih in občasnih razstav, posvečenih holokavstu,
porajmosu ali kakšni drugi, nanju navezujoči se temi, k obisku raznovrstnih muzejskih prireditev,
tematskih predstavitev, predavanj, pedagoških delavnic, seminarjev in simpozijev, k vodenim
ogledom spominskih centrov in tako naprej. S svojimi prireditvami in programi lahko gostujejo tudi
izven matičnih muzejskih hiš, svoje razstave in muzejske predmete pa prav tako razstavljajo v drugih
muzejskih, kulturnih, šolskih, univerzitetnih in znanstvenoraziskovalnih ustanovah. V sklopu
medinstitucionalnega sodelovanja si muzejske in druge sodelujoče institucije pri pripravi novih
razstav in strokovnih podlag za implementacijo novih programov spominjanja in učenja o holokavstu
in porajmosu medsebojno pomagajo, izmenjujejo izsledke raziskav in zagotavljajo dostopnost do
dokumentarnega, arhivskega in muzejskega gradiva. Pri široko zasnovanih aktivnostih, ki spremljajo
obeleževanje spominski dni, posvečenih žrtvam holokavsta in porajmosa, na nacionalnem in
mednarodnem nivoju, pa prav muzejske ustanove pogosto prevzemajo vlogo glavnih pobudnikov in
koordinatorjev teh aktivnosti, ki sodelujočim partnerjem obenem nudijo strokovno in organizacijsko
podporo.
Druge ustanove in organizacije
V programe spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu se redno vključujejo tudi univerzitetne,
splošne in specialne knjižnice. Te v programih ozaveščanja o holokavstu in porajmosu sodelujejo na
različne načine; v svojih prostorih lahko organizirajo ali gostijo znanstvena srečanja, okrogle mize,
predavanja domačih in tujih strokovnjakov, tematske razstave ali filmske projekcije, predvsem pa
predstavitve literarnih in znanstveno-raziskovalnih del s področja judovskih in romskih vprašanj.
Knjižnice lahko veliko pripomorejo k ozaveščanju o obeh genocidih tudi tako, da na primer ob
posameznih spominskih dnevih svojim članom priporočajo v branje posamezna literarna dela,
navezujoča se na grozovito zgodovinsko izkušnjo holokavsta in porajmosa, ali pa organizirajo bralne
krožke, v okviru katerih bralce spodbudijo in povabijo k izmenjavi mnenj o posameznih prebranih
delih, njihovi pripovedno-izpovedni moči in sporočilnosti.
Med temeljni cilji programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu je med drugim
razvijanje senzibilnosti različnih družbenih skupin in posameznikov za množične kršitve človekovih
pravic, obenem pa tudi spodbujanje in širjenje strpnosti. Pri implementaciji teh prizadevanj se nam
lahko pridružijo člani nevladnih organizacij, pri širjenju védenja o izkušnji holokavsta in porajmosa ter
njunih katastrofalnih posledicah v lokalnih okoljih pa člani interesnih združenj in ljubiteljskih društev.
Lokalna zgodovinska društva lahko na primer spodbudijo svoje člane k raziskovanju usod preganjanih
posameznikov in skupnosti v lokalnih okoljih, v katerih društva in njihovi člani delujejo. Društva lahko
prirejajo predavanja in okrogle mize, srečanja s preživelimi žrtvami, organizirane oglede in razstavitve
tematskih razstav ter spominske prireditve in druge sorodne dogodke, pri tem pa se lahko nadalje
povezujejo še z lokalnimi turističnimi in kulturnimi društvi, z lokalno skupnostjo ter nasploh z vsemi
posamezniki in organizacijami, ki aktivno sooblikujejo programe spominjanja in učenja o holokavstu
in porajmosu.
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Politični odločevalci
Vlada, resorna ministrstva in drugi organi v njeni sestavi tvorijo ključni člen spodbujanja razvoja in
uveljavljanja nacionalnih programov učenja o holokavstu in porajmosu ter ohranjanja spomina na
žrtve nacističnih grozodejstev. Podpora in pozornost političnih odločevalcev je pogosto pogojena z
zgodovinsko izkušnjo holokavsta in/ali porajmosa v nacionalnem prostoru, številčnostjo etničnih
skupnosti, ki so bile neposredne tarče preganjanja, prisotnostjo/odsotnostjo relevantnih
zgodovinskih študij, ki osvetljujejo holokavst in porajmos skozi prizmo zgodovinskih izkušenj
posamične države, ter stopnjo ozaveščenosti o pomenu ohranjanja védenja o tej izkušnji v
kolektivnem in zgodovinskem spominu. Naklonjenost političnih odločevalcev praviloma zagotavlja
tudi zadostno finančno podporo in omogoča razvijanje trajnostno naravnanih programov
spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu.
Med ministrstvi, ki lahko odločilno prispevajo k pospeševanju kontinuiranega učenja in spominjanja
so zlasti ministrstva, pristojna za zunanje zadeve, kulturo ter izobraževanje in znanost. Ministrstvo za
zunanje zadeve spodbuja mednarodno izmenjavo in sodelovanje različnih muzejskih, kulturnih in
znanstvenoraziskovalnih ustanov, se vključuje v pripravo na primer znanstvenih srečanj, okroglih miz
in spominskih prireditev, spodbuja izdajanje strokovnih publikacij s področja judovske in romske
zgodovine, s posebnim poudarkom na zgodovinski diskriminiranosti obeh skupnosti in tragični usodi
med drugo svetovno vojno, in prevzema vlogo povezovalca med nacionalnimi ustanovami in
mednarodnimi organizacijami, posvečenimi spominu na holokavst in druge genocide. Ministrstvo za
kulturo spodbuja razvoj aktivnosti spominjanja in učenja predvsem v muzejskih in kulturnih
ustanovah ter ustanovah varstva kulturne dediščine, ministrstvo za izobraževanje pa spodbuja
poučevanje zgodovine holokavsta in porajmosa, njunih vzrokov in posledic ter pomena za današnji
čas v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z umestitvijo teh tem v nacionalne kurikule in zagotavljanjem
možnosti strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev za poučevanje o
holokavstu in porajmosu. Ministrstvo, pod pristojnost katerega spadajo znanstvenoraziskovalne
institucije, pa lahko pomembno doprinese h krepitvi znanja in védenja o obeh genocidih s
spodbujanjem relevantnih raziskav.
Mediji
Tudi mediji spadajo med pomembne nosilce obveščanja in ozaveščanja javnosti o zgodovini
holokavsta in porajmosa, nastavkih antisemitizma, anticiganizma, ksenofobije, rasizma ter drugih
oblik sovraštva in nestrpnosti. S svojim delom soustvarjajo javno mnenje in vplivajo na oblikovanje
kolektivnega in zgodovinskega spomina. Mediji predstavljajo tudi izjemno močno propagando orodje,
tako v lokalnem kot tudi regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, zato je njihovo
vključevanje v aktivnosti spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu izjemno pomembno.
Snovalci in izvajalci programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu moramo s sporočili
za javnost, tiskanimi gradivi (na primer izdajami strokovnih publikacij) in tiskovnimi konferencami
medije redno obveščati o izvedenih programih, jih seznanjati s cilji teh programov, vabiti k
prisostvovanju na dogodkih in objektivnem poročanju o njihovem pomenu, namenu in sporočilnosti.
Na drugi strani imajo tudi mediji široke možnosti aktivnega vključevanja v razvoj spominskih in učnih
programov, na primer televizijske hiše lahko ob spominskih dnevih na svojim programih predvajajo
dokumentarne in igrane filme, tematsko navezujoče se na holokavst in porajmos, ter pripravljajo
intervjuje s preživelimi žrtvami in drugimi posamezniki, ki se s proučevanjem nacističnih zločinov
zoper človeštvo strokovno ukvarjajo. Podobno se lahko v programe ozaveščanja javnosti o holokavstu
in porajmosu vključujejo radijske postaje, tj. s poročanjem o teh programih, predvajanjem intervjujev
in organiziranjem radijskih tribun, namenjenih osvetlitvi usode žrtve politike »dokončne rešitve«
judovskega in romskega vprašanja. Tiskani in internetni mediji pa lahko k doseganju ciljev
spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu pripomorejo z rednim objavljanjem strokovno
podkovanih prispevkov s področja zgodovine obeh zločinov zoper človeštvo.
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Holokavst je posegel v temeljne vrednote civilizacije in je trajno zaznamoval Evropo in svet. V
21. stoletju, ko se postopoma poslavljajo zadnje generacije preživelih žrtev holokavsta, pa tudi
porajmosa in drugega nacističnega preganjanja, človeštvo še zmeraj zaznamujejo genocidi, etnična
čiščenja, rasizem, antisemitizem in ksenofobija. Zato je toliko bolj pomembno, da okrepimo moralno
in politično zavezo k ohranjanju zgodovinskega in kolektivnega spomina ter se borimo proti vsem
poskusom zanikanja holokavsta ali načrtne prezrtosti porajmosa in zmanjševanja pomena drugih
nacističnih zločinov. Le tako bomo poskrbeli, da bodo tudi prihodnje generacije razumele vzroke
holokavsta in porajmosa ter razmišljale o njunih posledicah.5
V projekt Kamnite solze in aktivnosti, ki so bile zasnovane pod njegovim okriljem, so se vključevali
številni posamezniki in organizacije. Široko zasnovano medinstitucionalno povezovanje in
sodelovanje pa je bilo ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta; še posebej v okoljih, kjer
judovsko ali romsko prebivalstvo ni bilo in ni številčno, javno védenje o kulturi in zgodovini obeh
etničnih skupin pa je temu primerno zelo pomanjkljivo.
V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor si bomo tudi v nadalje prizadevali spodbujati
medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, širiti mrežo sodelujočih organizacij in
posameznikov, predvsem pa nadaljevati že začete programe ozaveščanja o holokavstu in porajmosu.
Skupaj s partnerskimi in sodelujočimi institucijami si bomo prizadevali tudi kontinuirano spodbujati
obeleževanje vsaj treh spominskih dni, posvečenih žrtvam holokavsta in porajmosa, tako na lokalni,
regionalni, državni in mednarodni ravni, ter v javnosti širiti védenje o pomenu spominjanja in učenja
o obeh oblikah genocida. Predvsem pa si bomo prizadevali delovati kot osrednji povezovalni člen, ki
bo koordiniral vse aktivnosti in kontinuirano spodbujal k pripravi in izvedbi programov učenja in
spominjanja, ter vsem, ki so se vključili ali se želijo vključiti v te programe, nudil strokovno in
institucionalno podporo. Nadejamo se, da nas bodo v teh prizadevanjih še bolj odločno kot doslej
podprli tudi politični odločevalci, obenem pa za vse programe spominjanja in učenja o holokavstu in
porajmosu zagotovili ustrezna finančna sredstva.

5

Prim. Deklaracija Stockholmskega mednarodnega foruma o holokavstu, IHRA – International Holocaust Remembrance
Alliance,
2000,
dostopno
na:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/
Stockholmska_deklaracija_-_slo.pdf [1. 9. 2016] in P8_TA(2015)0095: Mednarodni dan Romov - protiromska nastrojenost v
Evropi in evropsko priznanje dneva spomina na genocid Romov med drugo svetovno vojno. Resolucija Evropskega
parlamenta z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov – rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje, s strani
EU, dneva spomina na genocid nad Romi med drugo svetovno vojno (2015/2615(RSP)), dostopno na:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0095+0+DOC+PDF+V0//SL
[1. 9. 2016].
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3. Predlogi za pripravo programov spominjanja in učenja
Holokavst in porajmos predstavljata najhujšo obliko kršitve človekovih pravic, zato je kontinuirano
ozaveščanje o obeh oblikah genocida še kako pomembno ne samo za utrjevanje osebne in kolektivne
zgodovinsko-družbene zavesti o vzrokih in posledicah nacističnih grozodejstev, ampak tudi za
razvijanje in krepitev zavesti o pomenu človekovih pravic ter odgovornosti za negovanje strpnosti in
nediskriminacije v družbi.
Nabor možnih programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu je izjemno širok, kajti z
njimi nagovarjamo in senzibiliziramo najširšo splošno in strokovno javnost za vse oblike genocida,
etničnega čiščenja, rasizma, antisemitizma, ksenofobije in množičnega kršenja človekovih pravic.
Programi spominjanja in učenja morajo biti zmeraj prilagojeni starostnim in družbenim skupinam, ki
so jim namenjeni, pri njihovi zasnovi pa je potrebno upoštevati tudi zgodovinsko izkušnjo holokavsta
in porajmosa v lokalnem okolju. Ta izkušnja se namreč kljub skupnemu cilju, tj. popolnemu uničenju
judovske in romske skupnosti na evropskih tleh, razlikuje od države do države in ni zmeraj identična
niti na lokalnem in nacionalnem nivoju znotraj ene države. V različnih okoljih sta različni tudi stopnji
védenja in družbene zavesti o holokavstu in porajmosu, s katerima je ne nazadnje pogojena
sposobnost javnosti in posameznikov za vživljanje v izkušnje žrtev in poistovetenje z njimi.
Upoštevaje razlike tako v zgodovinskih izkušnjah kakor tudi v ozaveščenosti sodobne javnosti o njih, v
nadaljevanju podajamo primere programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu, ki
lahko služijo kot smernice za pripravo in izvedbo tovrstnih programov v različnih lokalnih, nacionalnih
in mednarodnih ter v narodnostnih in družbeno-političnih okoljih.

I. SPOMINSKE PRIREDITVE
Spominske dneve, posvečene žrtvam holokavsta in genocidov sploh, lahko zaznamujemo bodisi s
spominskimi in komemorativnimi slovesnostmi bodisi z drugimi kulturnimi programi. S tovrstnimi
programi nagovarjamo najširšo javnost, zato sta za dosego želenih učinkov programov ključna tako
medinstitucionalno povezovanje različnih kulturnih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih
organizacij in judovskih skupnosti kakor tudi institucionalna podpora vlad posameznih držav,
pristojnih ministrstev, organov v njihovi sestavi in ne nazadnje medijev.
1. Obeležitev 27. januarja, mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta
27. januar je mednarodno priznan dan spomina na žrtve holokavsta. Ob tem spominskem dnevu se
po vsem svetu vrstijo številne spominske slovesnosti in kulturni dogodki, s katerimi se v javnosti
ohranja spomin na holokavst in njegove žrtve ter opominja na grozote koncentracijskih taborišč.
PRIMER 1 – Osrednji nacionalni projekt spominjanja na žrtve holokavsta in nacističnega
preganjanja
Izveden program:
Šoa – spominjajmo se
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor v sodelovanju z različnimi partnerskimi
organizacijami
Ciljne skupine:
Splošna in strokovna javnost, lokalne skupnosti, osnovnošolska in
srednješolska mladina, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in srednjih
šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, kulturni ustvarjalci,
umetniki, manjšinske etnične skupnosti, nevladne organizacije in
prostovoljci, odločevalci, mediji
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Cilji:



Prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za
civilizacijo tako v svetu kot za države, v katerih sta se izvajala
oziroma so bile vanju neposredno vključene;
 opozarjanje na druge genocide;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti o
človekovih in državljanskih pravicah.
Šoa – spominjajmo se je široko zasnovan program spominjanja in učenja o holokavstu, ki smo ga v
Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor v le nekaj letih s pomočjo številnih
partnerskih in sodelujočih institucij ter s finančno pomočjo IHRE razvili v vseslovenski projekt
spominjanja na žrtve holokavsta. Projekt je bil prvotno zasnovan kot skupek skromnejšega nabora
spominskih kulturnih dogodkov, s katerimi smo želeli na lokalni ravni zaznamovati mednarodni dan
spomina na žrtve holokavsta in tako spodbuditi razvoj programov učenja o holokavstu v lokalnem
okolju. Z načrtnim razvijanjem novih programov spominjanja in učenja ter širjenja mreže sodelujočih
organizacij pa se je iz leta v leto v projekt s samostojnimi programi vključevalo vse več različnih
ustanov in organizacij z vseh koncev Slovenije. Danes se pod okriljem tega projekta izvajajo izjemno
raznovrstni programi, ki zajemajo priprave in odprtja tematskih razstav, vodenja po razstavah,
strokovna predavanja, razprave in okrogle mize, znanstvena srečanja ter spominske slovesnosti,
gledališke predstave, predstavitve knjižnih publikacij in literarne večere, pedagoške programe za
učence osnovnih in srednjih šol, filmske projekcije itn. Vsi programi, izvedeni v sklopu projekta Šoa –
spominjajmo se, se odvijajo zgoščeno ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, zato
CJKD Sinagoga Maribor v projektu prevzema vlogo osrednjega koordinatorja dogodkov in prireditev.
Ob tem nudi sodelujočim organizatorjem tudi strokovno pomoč pri razvijanju in izmenjavi
posameznih programov ter skrbi za zagotavljanje medijske podpore izvedenim programom.
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PRIMER 2 – Kulturni program, posvečen žrtvam holokavsta, v izvedbi srednješolske mladine
Izveden program:
Spomin na žrtve holokavsta
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, II. gimnazija Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, srednješolska mladina, ravnatelji srednjih šol,
odločevalci, mediji
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti.
Z vključevanjem osnovnih in srednjih šol v pripravo in izvedbo programov, posvečenih spominjanju
na žrtve holokavsta, spodbujamo tudi učenje o holokavstu in njegovo razumevanje. Ob
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta smo v CJKD Sinagoga Maribor k sodelovanju
povabili dijake in profesorje II. gimnazije Maribor in jih spodbudili k izvedbi kulturnega programa v
sklopu spominske slovesnosti. Ta je bila ena od osrednjih dogodkov projekta Šoa – spominjajmo se,
udeležili so se je tako predstavniki lokalne skupnosti kakor tudi predstavniki ministrstev Republike
Slovenije in tujih veleposlaništev v Sloveniji. Dijaki so pod vodstvom mentorice samostojno zasnovali
program spominjanja, ki je vključeval interpretacijo izbranih odlomkov iz različnih literarnih predlog,
navezujočih se tako na zgodovino holokavsta (Dnevnik Ane Frank) kot na izročilo judovske skupnosti
v lokalnem okolju (roman Marpurgi pisateljice Zlate Vokač Medic), interpretacijo pričevanja Miriam
Steiner Aviezer, preživele slovenske žrtve holokavsta, in glasbeni program, sestavljen iz pesmi iz
filmskih predlog Schindlerjev seznam in Pianist. Dijaki so obenem prevzeli tudi povezovanje
prireditve, izjemno doživeto izveden program, prvotno namenjen splošni javnosti, pa so pozneje
ponovili še za svoje sošolce, profesorje in starše.

2. Obeležitev 26. aprila, dneva spomina na slovenske žrtve holokavsta
Ob dnevu spomina na slovenske žrtve holokavsta se spominjamo začetka množičnih deportacij
prekmurskih Judov. Gre za obeleževanje zgodovinskega dogodka, ki je vezan na slovensko
zgodovinsko izkušnjo, zato si prizadevamo za uveljavitev in razglasitev 26. aprila za nacionalni dan
spomina na žrtve holokavsta v Sloveniji. Podobno tudi v mnogih drugih državah ob mednarodnem
dnevu spomina na žrtve holokavsta obeležujejo spominske dneve, posvečene žrtvam holokavsta in
nacističnega preganjanja v posamični državi. Pregled spominskih dni v izbranih državah je podan v
Prilogi IV.
Nacionalni spominski dan lahko, tako kot mednarodnega, obeležimo bodisi s spominsko prireditvijo
in kulturnim programom bodisi s strokovnimi predavanji, okroglimi mizami in drugimi sorodnimi
programi. Za razvijanje in krepitev kolektivnega spomina o zgodovini holokavsta v lokalnem oziroma
nacionalnem okolju je ob obeleževanju teh spominskih dni pomembno tudi vključevanje preživelih
žrtev iz posamične države v izvedbo programov. S tem se namreč zlasti v okoljih, kjer je bilo Judov
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zelo malo ali jih sploh ni bilo, utrjuje sposobnost vživljanja javnosti v kruto usodo »nekoga izmed nas«
in ne »nekoga od njih«.
PRIMER 1 – Literarno-glasbeni večer
Izveden program:
Trdnjava iz pepela
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, kulturni ustvarjalci, mediji
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 razvijanje strpnosti in nediskriminacije.
Med kulturnimi komemorativnimi dogodki, s katerimi se lahko poklonimo spominu na žrtve
holokavsta, pa tudi drugih genocidov, iz določene države, so na primer literarni večeri s
predstavitvami literarnih del in poezije na temo holokavsta, s posebnim poudarkom na literarnopesniškem ustvarjanju domačih piscev, in judovske glasbe v izvedbi komornih zasedb. Pri pripravi
takšnih programov se lahko, tudi za doseganje večjega zanimanja javnosti, povezujemo z
uveljavljenimi kulturnimi ustvarjalci. Literarno-glasbeni večer Trdnjava iz pepela je bil posvečen
spominu na slovenske internirance v nacistično-fašističnih taboriščih in na prekmurske Jude ob
obletnici njihovih množičnih deportacij v taborišča smrti. Program je zasnoval priznani novinar,
scenarist, pisec, publicist in pedagog Branko Šömen, izvedli pa so ga slovenski gledališki in filmski
igralci Milena Zupančič, Vlado Novak in Jure Ivanušič. Ti so z močno umetniško-izrazno
poustvaritvijo interpretirali besedila in stihe, ki so jih spisali taboriščniki med internacijo in po njej.
Literarno doživetje je pospremila tudi glasbena spremljava, sestavljena iz otožnejših judovskih
napevov.
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PRIMER 2 – Kulturni program v izvedbi osnovnošolske mladine
Izveden program:
Spomin na žrtve holokavsta v Sloveniji
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, OŠ Janka Glazerja Ruše
Ciljne skupine:
Splošna javnost, osnovnošolska mladina, ravnatelji osnovnih šol,
odločevalci, mediji
Cilji:
 Poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti.
Z namenom spodbujanja zanimanja za teme holokavsta in senzibiliziranja šoloobvezne mladine za
vse oblike sovraštva in nestrpnosti ter kršitve človekovih pravic, se pri pripravi kulturnih programov,
posvečenih žrtvam holokavsta, povezujemo z učitelji na osnovnih in srednjih šolah. V letu 2016 smo
ob obeležitvi spomina na slovenske žrtve holokavsta k sodelovanju povabili Osnovno šolo Janka
Glazerja Ruše. Skupina šestih učencev te šole je pod mentorstvom učiteljice pripravila in izvedla
literarno-glasbeni kulturni program, med pripravami na izvedbo programa pa spodbudila še svoje
sošolce k likovnemu ustvarjanju na temo grozot holokavsta. Nastala likovna dela so bila razstavljena
v Sinagogi Maribor.

3. Obeležitev 2. avgusta, mednarodnega dneva spomina na žrtve genocida nad Romi
Zaradi strahot, ki so jih Romi preživeli, o kruti usodni izkušnji v času nacističnega preganjanja dolgo
niso mogli spregovoriti. Če pa že so, so bili deležni nejevernosti, ki je bila zgolj odraz stoletja
zasidranega prepričanja o romski »nevarnosti, nezanesljivosti, nadlogi in manjvrednosti«. Še več,
kljub naraščanju števila raziskav, ki vključujejo tudi pričevanja žrtev, in poglabljanju védenja o
porajmosu so se stereotipne predstave in zavračanje romskih skupnosti obdržale vse do današnjih
dni. Rasno sovraštvo do Romov je prepoznano kot posebej trdovratna, nasilna, pogosta in razširjena
oblika rasizma, zato se z obeleževanjem 2. avgusta ne samo spominjamo žrtev porajmosa, ampak
tudi ozaveščamo javnost o usodi Romov in Sintov med drugo svetovno vojno ter spodbujamo kritično
razmišljanje o vzrokih odklonilnega odnosa prevladujočih skupnosti do Romov in odrinjenosti romske
skupnosti na sam rob družbe.
Spominu na žrtve genocida nad Romi in Sinti se lahko poklonimo s podobnimi kulturnimi in
spominskimi programi, kot jih pripravljamo ob dnevih spomina na žrtve holokavsta.
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PRIMER – Spominska prireditev
Izveden program:
Noč, ko so violine obmolknile
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, Frekvenca, socialno-kulturno združenje
nemirnih in aktivnih, Društvo Terne Roma – Mladi Romi
Ciljne skupine:
Manjšinske etnične skupnosti, splošna javnost, mediji, odločevalci
Cilji:
 Prepoznavanje, da je genocid nad Romi, do katerega je prišlo
med drugo svetovno vojno, zgodovinsko dejstvo;
 boj proti anticiganizmu;
 prepoznavanje, da so Romi del evropske kulture in skupnih
vrednot;
 sprejemanje kulturne raznolikosti in krepitev medkulturnega
dialoga.
V slovenski strokovni javnosti se je zanimanje za raziskovanje genocida nad Romi pričelo
intenzivirati šele v zadnjih nekaj letih, védenje slovenske javnosti o tej temi pa je relativno
pomanjkljivo in nezadostno. V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor smo s
partnerskimi in sodelujočimi organizacijami pod okriljem projekta Kamnite solze pričeli načrtno
spodbujati raziskave o usodi Romov in Sintov med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh, v
spomin na romske žrtve genocida pa obeleževati 2. avgust. Od leta 2014 naprej tako ta spominski
dan zaznamujemo s spominsko prireditvijo Noč, ko so violine obmolknile. V sklopu te prireditve, ki jo
pripravljamo v sodelovanju z različnimi romskimi društvi ter romskimi glasbeniki, kulturnimi
ustvarjalci in aktivisti, organiziramo krajše strokovno predavanje na temo porajmosa, sam program
pa zaokrožimo s predstavitvami literarnih del romskih pisateljev in pesnikov, pripovedujočih o
izkušnji porajmosa, in z romsko glasbo. Prireditev zmeraj izvedemo na prostem, saj tako simbolično
zaznamujemo še eno zelo pomembno sestavino romskega izročila, tj. povezanost Romov z naravo.
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II. RAZSTAVE
Razstave predstavljajo izjemno močno izobraževalno orodje, ki lahko ne samo pritegnejo številne
obiskovalce in vzbudijo zanimanje širokega kroga javnosti za različne predstavljene teme, temveč je
na njihovi osnovi mogoče zasnovati tudi raznovrstne programske aktivnosti za različne ciljne skupine.
Z razstavami in spremljajočimi programi prenašamo in širimo védenje o izbranih zgodovinskih,
družboslovnih, kulturoloških in podobnih temah, ki so bile ključne za razvoj sodobne družbe, javnost
pa med drugim nagovarjamo k spoznavanju preteklih in sodobnih fenomenov, razvijanju
intelektualne radovednosti ter kritičnega in neodvisnega razmišljanja o preteklosti. Za doseganje
trajnostnih učinkov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu in seznanjanja obiskovalcev z
zgodovinskimi okoliščinami, ki so razplamtele drugo svetovno vojno in privedle do najhujših zločinov
zoper človeštvo, je pri pripravi razstav, posvečenih holokavstu in porajmosu, izjemno pomembno, da
zgodovinska dejstva predstavljamo s sodobnimi razlagami. Izkušnje muzejskih delavcev prav tako
potrjujejo, da obiskovalce pritegnejo zlasti tiste razstave, ki svoje sporočilo prenašajo na vizualno
atraktiven in interaktivno zasnovan način. Ker pa je v teh primerih obseg tekstovnih elementov
razstave praviloma skromnejši, je preudarna priprava besedil, s katerimi moramo na jedrnat in
razumljiv način zajeti bistvo predstavljene teme, toliko bolj pomembna. V tem oziru je priporočljivo,
da izbrano tematiko poglobljeno predstavimo v spremni publikaciji, posamične cilje spominjanja in
učenja o holokavstu in porajmosu pa promoviramo z različnimi pedagoško-andragoškimi aktivnostmi.
1. Dokumentarne razstave
PRIMER 1 – Potujoča dokumentarna razstava o holokavstu in porajmosu
Izveden program:
Kamnite solze: Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad
Romi
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, osnovnošolska in srednješolska mladina, učitelji na
osnovnih in srednjih šolah, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, snovalci
učnih načrtov, mediji
Cilji:
 Pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 prepoznavanje, da so Judje in Romi del evropske kulture in
skupnih vrednot;
 poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu in
porajmosu;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, ksenofobije in
vseh oblik sovraštva.
Pod okriljem projekta Kamnite solze smo v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor
zasnovali istoimensko razstavo, s katero javnost seznanjamo z vzroki in posledicami holokavsta in
porajmosa ter opominjamo na pomen spominjanja in učenja o obeh oblikah genocida. Razstava
uvodoma predstavi zgodovino Judov in Romov na evropskih tleh ter razrast antisemitizma in
anticiganizma v evropski družbi. Nadalje razstava predstavi vzpon nacistov na oblast in stopnjevanje
preganjanja judovskih in romskih skupnosti, posebno poglavje pa je namenjeno osvetlitvi sprejetja
»dokončne rešitve judovskega in romskega vprašanja« ter uničujočim posledicam, ki sta jih bili obe
preganjani etnični skupini deležni. Tri ločena poglavja predstavljajo teme Judje med holokavstom,
slovenski Judje med holokavstom in genocid nad Romi. Zaključni poglavji sta namenjeni predstavitvi
življenja po drugi svetovni vojni ter spominjanju in učenju o holokavstu in porajmosu v današnjem
času. Razstavo smo pripravili v sodelovanju s številnimi posamezniki in sorodnimi kulturnimi
institucijami, zelo dragoceno je bilo tudi sodelovanje osnovnošolske učiteljice in srednješolskega
profesorja, s katerima že vrsto let uspešno sodelujemo pri pripravi in izvedbi programov
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spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu. Razstava s sliko in besedo nagovarja širok krog
obiskovalcev, že ob njeni pripravi pa smo predvideli nadaljnja gostovanja te razstave zlasti v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ob razstavi smo zato zasnovali tudi nekaj pedagoških aktivnosti,
s katerimi osnovno- in srednješolsko mladino izobražujemo o holokavstu in porajmosu in jo tako
ozaveščamo o pomenu medsebojnega spoštovanja, sprejemanja drugačnosti in spoštovanja
človekovih pravic. Pedagoškim delavcem razstavo Kamnite solze brezplačno ponujamo na posojo
kot učinkovito učno orodje oziroma pomagalo pri pouku holokavsta in porajmosa.

PRIMER 2 – Stalna razstava muzeja romske kulture
Izveden program:
Zgodbe Romov (orig. The Story of the Roma)
Izvajalci:
Muzej romske kulture Brno
Ciljne skupine:
Splošna in strokovna javnost, osnovnošolska in srednješolska mladina,
študenti
Cilji:
 Prepoznavanje, da je genocid nad Romi, do katerega je prišlo
med drugo svetovno vojno, zgodovinsko dejstvo;
 boj proti anticiganizmu;
 razumevanje kulturnih in družbenih razlik.
Romi predstavljajo danes največjo etnično manjšino v Evropi, že vrsto stoletij pa so v mnogih
evropskih državah žrtve diskriminacije in marginalizacije. Rasno sovraštvo do Romov je posebna
oblika rasizma, ki se napaja iz zgodovinske diskriminacije in se med drugim izraža z nasiljem,
sovražnim govorom, izkoriščanjem, stigmatiziranjem in skrajno mero socialne izključenosti. Tako kot
je bil holokavst skrajna stopnja antisemitizma, je bil nacistični genocid nad Romi skrajna stopnja
anticiganizma. S stalnimi razstavami, ko je na primer razstava Muzeja romske kulture v Brnu, se v
javnosti širi védenje o evropskih Romih kot delu evropske kulture in vrednot, prevladujoče
skupnosti pa se izobražuje o vzrokih in posledicah diskriminacije in marginalizacije Romov ter o
nujnosti opustitve stereotipnih predsodkov do Romov, ki pogojujejo njihovo odrinjenost na rob
družbe. V Muzeju romske kulture v Brnu so stalno razstavo Zgodbe Romov (The Story of the Roma)
zasnovali v letu 2011. Ta v šestih sobah predstavlja kulturo in zgodovino Romov od njihovega izvora
v Indiji do danes. Pomemben del razstave je posvečen temi nacističnega preganjanja Romov v času
druge svetovne vojne, ob razstavi pa v muzeju in izven njega prirejajo številne spremljevalne
dogodke ter pedagoško-andragoške dejavnosti. Med pomembnejšimi muzejskimi aktivnostmi so
prirejanje srečanj šolajoče se mladine s preživelimi žrtvami porajmosa ter organiziranih obiskov
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spominskih lokacij in vodenih ogledov po njih.

2. Umetniške razstave
Tudi z umetniškimi razstavami je mogoče javnost ozaveščati o holokavstu in porajmosu ter jo
senzibilizirati za vse oblike genocida, etničnega čiščenja, rasizma, antisemitizma, ksenofobije in
množičnega kršenja človekovih pravic. Umetniške razstave imajo večplastne učinke tako za njihove
ustvarjalce kot tudi za njihove obiskovalce: na eni strani spodbujajo umetniško izražanje čustev in
občutenj avtorjev, ki so bodisi na lastni koži izkusili tragedijo holokavsta ali porajmosa ali grozoto
vojne izkušnje sploh bodisi se s posebno afiniteto do žrtev želijo pokloniti njihovemu spominu. Na
drugi strani pa umetniške razstave ponujajo obiskovalcem (po)doživljanje tragedije holokavsta in
porajmosa z umetniško-estetsko čutno zaznavo in jih tako spodbujajo k razmišljanju o preteklosti.
PRIMER 1 – Razstava del likovne umetnice
Izveden program:
Nebo joka
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, kulturni ustvarjalci, umetniki
Cilji:
 Spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti
o človekovih in državljanskih pravicah.
V sklopu programov spominjanja in učenja o holokavstu v Centru judovske kulturne dediščine
Sinagoga Maribor spodbujamo likovne umetnike k ustvarjanju in razstavljanju likovnih in drugih
umetniških del, posvečenih predstavitvam tako zgodovinskih tem kot tudi usod posameznikov ali
skupine ljudi v različnih zgodovinskih obdobjih. Umetnica Slađana Matić Trstenjak je za razstavo v
Sinagogi Maribor pripravila povsem nov likovni cikel, v katerem se je tematsko posvetila temi
holokavsta. Tega je navezala na izkušnjo vojne, kot jo je sama doživela v svojem zgodnjem otroštvu
v multietnični Bosni in Hercegovini v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Umetnica je v
svojih abstraktnih delih holokavst in vojno simbolno manifestirala kot grozeče se dvigujočo
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ogromno temačno goro v ozadju brezskrbno učinkujočih pejsažnih upodobitev. S tem je skušala
opozoriti na sistematično uničevanje soljudi bodisi zaradi drugačnega svetovnega nazora ali vere
bodisi zaradi rasnega ali nacionalnega porekla, ki je celo v današnjem svetu grozljivo aktualno,
javnost pa je obenem povabila v dialog in razmislek o smiselnosti vojn in človekovih pravicah.

PRIMER 2 – Likovna razstava osnovnošolske mladine
Izveden program:
Holokavst
Izvajalci:
OŠ Janka Glazerja Ruše, CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, osnovnošolska mladina, osnovnošolski učitelji,
ravnatelji osnovnih šol, snovalci učnih načrtov
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu;
 razvijanje intelektualne radovednosti.
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah se učenje o holokavstu in porajmosu pogosto izvaja v sklopu
medpredmetnih povezav. Med najpogostejšimi povezavami je navezava učnih ciljev pouka
zgodovine ter pouka državljanske vzgoje in etike, v povezovanje pa se lahko vključujejo tudi drugi
predmeti, na primer likovna vzgoja. Učenci Osnovne šole Janka Glazerja Ruše so se ob pripravah na
izvedbo kulturnega programa, s katerim so počastili spomin na žrtve holokavsta v Sloveniji, temeljito
seznanili z zgodovino holokavsta v Evropi in Sloveniji, pridobljeno zgodovinsko znanje pa prelili v
likovna dela. Dela, ki so jih ustvarili pri pouku likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljic likovne
vzgoje, smo razstavili v Sinagogi Maribor, na ta način pa smo širšo javnost znova nagovorili o
pomembnosti spominjanja in učenja ter ji omogočili vpogled v razumevanje in dojemanje védenja o
zgodovini in posledicah holokavsta skozi otroške oči.
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PRIMER 3 – Umetniška instalacija
Izveden program:
Pot
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, umetniki, kulturni ustvarjalci
Cilji:
 Razvijanje intelektualne radovednosti;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti;
 negovanje osebne odgovornosti demokratičnih državljanov.
Med umetniškimi razstavami zavzemajo posebno mesto umetniške instalacije in intervencije ter
performansi. Umetniški ustvarjalec in kulturni delavec Ivan Mesek živi in ustvarja v Varaždinu, v
mestu, v katerem je pred holokavstom živela močna judovska skupnost. Z njo so si mariborski Judje
in judovske skupnosti Prekmurja delili isti kulturni prostor, povezave med temi skupnostmi pa so
bile zelo močne. Ivan Mesek je ustvaril umetniško instalacijo Pot v želji, da javnost nagovori z
alegoričnim sporočilom o potovanju po poti preteklosti ter soočenju z njenimi ostanki in
neprijetnimi situacijami, z lastnimi deli in krivdami, nanašajočim se ob tem posredno tudi na
zgodovinsko izkušnjo holokavsta v lokalnem okolju.

PRIMER 4 – Fotografska razstava
Izveden program:
Skoraj nevidno: Zidovi judovskih getov
Izvajalci:
Fotoklub Maribor, CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, kulturni ustvarjalci, umetniki
Cilji:
 Poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in
totalitarnih režimov;
 dvig zavesti o lokalni, regionalni in nacionalni dediščini.
Razstava Skoraj nevidno: Zidovi judovskih getov je bila pripravljena v sklopu medinstitucionalnega
povezovanja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in Fotokluba Maribor, v Sinagogi
Maribor pa je bila razstavljena pod okriljem mednarodnega Festivala fotografije Maribor. Na ta
način smo v Sinagogo Maribor privabili občinstvo, ki ni med rednimi obiskovalci in uporabniki naših
programov ter pri njemu spodbudili zanimanje za seznanjanje z zgodovino holokavsta in še posebej
usode njegovih žrtev. Fotograf Gregor Radonjič je v fotografske podobe iz Krakova, Varšave in
Budimpešte ujel posnetke neuglednih in skoraj nedoločljivih mestnih kotičkov, katerih resnična
zgodba je na prvi pogled prikrita in se obiskovalcem razgrne šele, ko avtor razkrije dejansko lokacijo
nastanka fotografij – nekdanji judovski geti. Njihove ostanke zdaj obdaja nova, sodobnejša
arhitektura, ki je v le nekaj desetletjih zidove nekdanjih getov vsrkala vase in jim odvzela ne le
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identiteto, ampak tudi zgodovinski in simbolni pomen. Avtor je v fotografske podobe prelil
tankočutno zaznavo izoliranosti, zapuščenosti, minljivosti in prikritosti ostankov nekdanjih judovskih
getov. Ti odmaknjeni in vse bolj prekriti samevajo na skoraj nedostopnih urbanih lokacijah, zato jih
je Gregor Radonjič z vso pieteto do vseh njihovih preganjanih nekdanjih prebivalcev v svojih
fotografijah ohranil kot nezamenljive prostorske opominjevalce na eno najbolj krutih epizod iz
svetovne zgodovine.

III. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI PROGRAMI
Tematske razstave, posvečene seznanjanju z zgodovino Judov in Romov, njihovega izročila in kulture
ter nastavkom historične diskriminacije in marginalizacije, ki sta ju bili obe etnični skupini deležni in ki
je rezultirala v načrtni poboj pripadnikov obeh skupnosti, podajajo možnosti za oblikovanje široke
palete pedagoško-andragoških programov in aktivnosti. Prav tako širok pa je tudi nabor pedagoškoandragoških programov, ki se izvajajo samostojno in se ne navezujejo na posamezno stalno ali
občasno razstavo.
Pedagoško-andragoški programi, namenjeni širjenju védenja in ozaveščanju javnosti o holokavstu in
porajmosu, o njunih vzrokih in posledicah, zajemajo vodene oglede po razstavah in spominskih
lokacijah, srečanja s preživelimi žrtvami, strokovna predavanja, pedagoške delavnice, študijske krožke
in tako naprej. V to skupino programov umeščamo tudi poučevanje o obeh genocidih na šolah in z
njim povezane šolske aktivnosti. Pri doseganju ciljev spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu
so se kot uspešnejši izkazali tisti pedagoško-andragoški programi, ki so bili zasnovani interaktivno in
so udeležence spodbujali k aktivni udeležbi v njih. Posebna pozornost mora biti pri zasnovi
pedagoško-andragoških programov namenjena starostni stopnji in z njo povezani stopnji
razumevanja posamične nagovorjene ciljne skupine.
1. Pedagoški programi ob razstavah
S pedagoškimi programi ob razstavah želimo osnovnošolsko in srednješolsko mladino, pa tudi
študente, pritegniti k zanimanju za na razstavah predstavljene teme. Programi se praviloma
pričenjajo z ogledom in vsebinsko predstavitvijo razstave, nadaljujejo pa se z različnimi interaktivnimi
nalogami, s katerimi v želji po prenašanju védenja in doseganja v okviru programa zadanih ciljev
spodbujamo bodisi kolektivno bodisi samostojno raziskovanje razstavljenih gradiv.
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PRIMER – Pedagoški program ob dokumentarni razstavi
Izveden program:
Kamnite solze: Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad
Romi
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Osnovnošolska in srednješolska mladina, prosvetni delavci, ravnatelji
osnovnih in srednjih šol, študenti, univerzitetni profesorji, snovalci
učnih načrtov, splošna javnost
Cilji:
 Utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu in
porajmosu;
 poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih in romskih
skupnosti v lokalnem okolju;
 pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma,
ksenofobije in vseh oblik sovraštva;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti
o človekovih in državljanskih pravicah.
Ob pripravi dokumentarne razstave Kamnite solze je bil zasnovan tudi spremljajoči pedagoški
program, s katerim smo skušali še posebej mlade ne samo ozavestiti o holokavstu in genocidu nad
Romi temveč tudi spodbuditi k strpnosti v današnjem času. Za potrebe izvedbe pedagoškega
programa so bili pripravljeni trije delovni listi in interaktivna računalniška aplikacija v obliki kviza.
Starostne skupine, ki so se vključevale, v ta program so bile: 10–12 let (5. – 7. razred osnovne šole),
13–18 let (8. in 9. razred osnovne šole, srednje šole) in študenti. Način predstavitve razstave in
izbiro delovnih listov, ki so jih v izpolnjevanje prejeli udeleženci programa, smo zmeraj prilagodili
starostni skupini udeleženih otrok in mladostnikov. Ti so se po uvodni vsebinski predstavitvi razdelili
v manjše skupine, v katerih so pridobljeno znanje utrjevali z izpolnjevanjem delovnih listov ali z
reševanjem kviza. V delovne liste so bila vključena tako vprašanja, ki so se navezovala na vsebino
razstave, kakor tudi odlomki iz literarnih predlog in pričevanj preživelih žrtev holokavsta in
porajmosa, na osnovi katerih so bili udeleženci pozvani k razmišljanju o tem, za kaj so hvaležni, in
pisanju pisem in sporočil, ki bi jih želeli sporočiti preživelim žrtvam nacističnih grozodejstev. Ob
zaključku programa je sledilo preverjanje rešenih odgovorov, branje sporočil in pogovor u
udeleženci o pomenu učenja o holokavstu in porajmosu za današnji čas, s posebnim poudarkom na
sprejemanju strpnosti in različnosti ter spoštovanju človekovih pravic. Udeleženci programa so ob
odhodu svoja razmišljanja nalepili na »Tablo hvaležnosti«, sporočila po oddali v »Košarico sporočil«.
Kot zanimivost, predstavljeni program je bil prvič izveden prav ob odprtju razstave, vendar ne s
ciljno skupino, ki ji je bil namenjen, temveč z obiskovalci, ki so prisostvovali samemu odprtju. Tudi v
tem primeru je bila aktivnost zasnovana na uvodni predstavitvi razstave in izpolnjevanju delovnih
listov oziroma reševanju kviza ter pisanju sporočil za tablo hvaležnosti in košarico sporočil. Odziv
udeležencev je bil izjemen.
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2. Vodeni ogledi po razstavah
S strokovnimi vodenji po razstavah javnost poglobljeno seznanjamo z vsebino in sporočilnostjo
razstav ter razgrinjamo tudi tiste vsebinske segmente, ki na razstavah niso posebej izpostavljeni ali
zajeti. V času trajanja posamične razstave izvajajo strokovna vodenja po njej bodisi njihovi avtorji
bodisi kustosi, usposobljeni za delo z obiskovalci, bodisi drugi strokovnjaki, ki strokovno proučujejo
teme, predstavljene z razstavo. Za različne ciljne skupine izvajamo različna vodenja, ta pa moramo
prilagoditi tudi stopnji védenja in zanimanja navzoče skupine. Ne nazadnje, interakcija z obiskovalci je
izjemno pomembna za doseganje začrtanih ciljev učenja o holokavstu in porajmosu ter ohranjanja
spomina na njune žrtve.
PRIMER – Strokovno vodenje po razstavi
Izveden program:
Romi v gibanju
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna in strokovna javnost, manjšinske etnične skupnosti
Cilji:
 Prepoznavanje, da so Romi del evropske kulture in skupnih
vrednot;
 razvijanje strpnosti in nediskriminacije;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti.
Ocenjuje se, da živi v Sloveniji med sedem do dvanajst tisoč Romov. Ti živijo strnjeno v Prekmurju,
na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana in Celje,
ter na Jesenicah in v Radovljici, kjer živijo predvsem družine Sintov. Romi so na slovenskem ozemlju
omenjeni že v 15. stoletju, od 17. stoletja pa so podatki o njih v ohranjenih pisnih virih vse
pogostejši. Romi so, tako kot drugod po svetu, tudi v Sloveniji ena najbolj marginaliziranih družbenih
skupin, še vedno se soočajo z nezaupanjem, predsodki in stereotipi, ki jih prevladujoča družba goji
do njih. S pregledno razstavo Romi v gibanju smo javnost nagovarjali k spoznavanju romske kulture
in zgodovine Romov na evropskih in slovenskih tleh ter njihove usode med drugo svetovno vojno,
obenem pa smo opozarjali tudi na zgodovinsko pogojeno diskriminacijo do Romov, zaradi katere so
potisnjeni na sam rob družbe. Ob razstavi smo prirejali številna vodenja za najrazličnejše skupine
obiskovalcev, pri čemer smo strokovna vodenja, namenjena odraslim obiskovalcem, izvajali v
sodelovanju z raziskovalci romskih vprašanj, pedagoška vodenja, namenjena osnovno- in
srednješolski mladini pa v sodelovanju z učenci Osnovne šole Janka Padežnika Maribor, katero
obiskuje precej romskih otrok.
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3. Srečanja s preživelimi žrtvami
Pričevanja preživelih žrtev holokavsta in porajmosa predstavljajo nenadomestljiv primarni vir za
znanstvenoraziskovalno proučevanje obeh genocidnih izkušenj, njunega poteka in posledic, ki sta jih
imela tako za preživele kakor tudi za številne povojne generacije. Znanstvenoraziskovalne, muzejske
in druge kulturne ustanove si prizadevajo zbrati čim več teh pričevanj in jih ohraniti bodisi v zapisih
bodisi v video in zvočnih posnetkih. Ti posnetki so dokument preteklosti in obenem eno najmočnejših
orodij programov spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu. Ko preživelih žrtev ne bo več, bo
njihova vsebinska in sporočilna vrednost za negovanje in ohranjanje zgodovinskega spomina še toliko
bolj dragocena.
Med programi spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu predstavljajo srečanja in pogovori s
preživelimi žrtvami izjemno globoko izpovedno in čustveno doživetje. Žrtve holokavsta in porajmosa
so šele mnogo desetletij po koncu vojne bile sposobne spregovoriti o grozovitih izkušnjah in tako
javnost neposredno nagovoriti o nujnosti spoštovanja človekovih pravic in boja proti antisemitizmu,
anticiganizmu, ksenofobiji, rasizmu in vsem oblikam nestrpnosti.
PRIMER – Srečanje in pogovor s preživelo žrtvijo holokavsta
Izveden program:
Pogovor z Eriko Fürst
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna in strokovna javnost, lokalne skupnosti, osnovnošolska in
srednješolska mladina, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in srednjih
šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, kulturni ustvarjalci,
umetniki, manjšinske etnične skupnosti, nevladne organizacije in
prostovoljci, odločevalci, mediji
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih skupnosti v
lokalnem okolju.
Ob obletnici začetka množičnih deportacij Judov iz Prekmurja smo pripravili srečanje in pogovor z
Eriko Fürst, preživelo žrtvijo holokavsta. Erika je bila skupaj s staršema in starejšo sestro prav na dan
začetka teh deportacij deportirana najprej v Čakovec, od tam v Nagykanizso in nazadnje v
Auschwitz-Birkenau. Erika, njena mama in sestra so holokavst preživele, oče se iz taborišča ni več
vrnil. O izkušnji holokavsta Erika zdaj pripoveduje številnim mladim, ki jih obiskuje na šolah, ter jih s
pripovedno močjo avtentične pričevalke ozavešča o zgodovini holokavsta in nagovarja k
sooblikovanju strpnejše družbe.
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4. Vodeni ogledi in obiski spominskih lokacij
Vodeni ogledi ponujajo možnost za razvijanje védenja ne samo o zgodovini holokavsta in porajmosa v
času druge svetovne vojne, pač pa tudi o njuni zgodovinski izkušnji v lokalnem okolju in o zgodovini
druge svetovne vojne na sploh. Ti ogledi udeležence prav tako seznanjajo z zgodovino judovske ali
romske skupnosti v določenem okolju, o njenem življenju pred holokavstom/porajmosom in po njem.
Obiski spominskih lokacij, spominskih obeležij, nekdanjih koncentracijskih taborišč in muzejev
holokavsta in genocida, pa ob razumskem spoznavanju dodatno spodbujajo čutne zaznave, s tem pa
tudi sposobnost družbe in posameznika za vživljanje v usodo žrtev.
PRIMER 1 – Strokovno vodenje po avtentičnih lokacijah
Izveden program:
Vodeni ogled po pomnikih, ki so zaznamovali nemško okupacijo in
preganjanje med drugo svetovno vojno
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, Mariborska knjižnica, Prva gimnazija Maribor,
Muzej narodne osvoboditve Maribor
Ciljne skupine:
Splošna javnost, mediji
Cilji:
 Rekonstrukcija lokalne zgodovine;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 varovanje kulturne dediščine;
 dvig zavesti o lokalni, regionalni in nacionalni dediščini.
Z vodenim ogledom po pomnikih, ki so zaznamovali nacistično preganjanje med drugo svetovno
vojno v Mariboru, smo lokalno skupnost pritegnili k spoznavanju lokalne zgodovine, še posebej v
času druge svetovne vojne in nemške okupacije. Vodeni ogled se je pričel v nekdanji judovski četrti,
vodil naprej do bližnjih spominskih obeležij, posvečenim mariborskim žrtvam holokavsta (Tlakovci
spomina), se nadaljeval po lokacijah, kjer so se vršile tako uporniške akcije kakor tudi okupatorjevo
nasilje, in se zaključil na Trgu svobode ob osrednjem mestnem spomeniku, posvečenem
narodnoosvobodilnemu boju proti nacističnim okupatorjem. Med ogledom so se udeleženci
spoznavali z lokalno zgodovino, njenimi pomniki in spomeniki, obenem pa smo udeleženci
spodbujali tudi k razmišljanju o vprašanjih, komu ali čemu je spomenik posvečen, zakaj je na tem
mestu, so ljudje, povezani z njegovo zgodovino, še živi, kdaj je bil spomenik odkrit, kako lokalna
skupnost obeležuje holokavst, kakšen je umetniški in arhitektonski vidik spomenika, kdo ga je
zasnoval, kaj predstavlja, kakšen je ta spomenik v odnosu do drugih spomenikov, katera ikonografija
je na njem upodobljena, kaj sporoča o času, v katerem je nastal in tako naprej. V sklopu tega
programa smo predstavili tudi zgodovino holokavsta v Sloveniji in pobudo, da se 26. april razglasi za
nacionalni dan spomina na slovenske žrtve holokavsta. Pri realizaciji programa se je povezalo več
lokalnih javni ustanov.
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Podobne programe spoznavanja lokalne zgodovine izvajajo tudi nekatere mariborske osnovne in
srednje šole, ki v sklopu kulturnozgodovinskih dni učence in dijake spodbujajo k samostojnemu
raziskovanju in odkrivanju znanih in manj znanih kotičkov mesta. Učenci prejmejo ob tem nalogo, da
poiščejo na primer Tlakovce spomina ali Davidovo zvezdo na nekdanji sinagogi in tako dalje, na
osnovi iskanja in najdenja posameznih spominskih lokacij in spomenikov pa tako pridobivajo novo
zgodovinsko znanje in razvijajo sposobnost opazovanja in zaznavanja okolice.
PRIMER 2 – Obisk spominskih lokacij
Izveden program:
Obisk koncentracijskega taborišča Auschwitz
Izvajalci:
Škofijska gimnazija Ljubljana, Prva gimnazija Celje, Prva gimnazija
Maribor
Ciljne skupine:
Srednješolska mladina, srednješolski učitelji, ravnatelji srednjih šol
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 boj proti zanikanju holokavsta in antisemitizma;
 dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in
totalitarnih režimov.
Obiski spominskih lokacij predstavljajo sestavni del izobraževanja o holokavstu in porajmosu, saj
javnost nagovarjajo z močjo avtentičnih pomnikov zgodovinskih dogodkov. Šolske strokovne
ekskurzije in študijska potovanja v nekdanja koncentracijska taborišča so praviloma zasnovana kot
niz aktivnosti, ki se pričnejo s predpripravo na obisk spominskih lokacij, tj. s seznanitvijo
zgodovinskih okoliščin, povezanih s posamezno spominsko lokacijo, namena in ciljev takšnega
ogleda, nadaljujejo z obiskom in ogledom izbranih spominskih lokacij ter zaključijo s pogovorom o
pomenu spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu in nacističnih grozodejstev sploh. V okviru
spominjanja in učenja o holokavstu so dijaki ljubljanske Škofijske gimnazije, I. gimnazije Celje in
mariborske Prve gimnazije obiskali najbolj znano uničevalno nemško koncentracijsko taborišče
Auschwitz na Poljskem. Dijaki so ob tem dobili nalogo, da pod vodstvom mentorice sami pripravijo
itinerar šolske strokovne ekskurzije in zasnujejo program, ki bo utrdil in nadgradil njihovo védenje o
holokavstu in porajmosu. Strokovne ekskurzije so se na povabilo dijakov udeležili tudi nekdanja
taboriščnica iz Auschwitza Sonja Vrščaj, Janez Deželak, eden od tako imenovanih ukradenih otrok
(*v času druge svetovne vojne so Nemci številnim slovenskim družinam odvzeli majhne otroke in
dojenčke ter jih poslali v posvojitev v Tretji rajh, pozneje se niso vsi ukradeni otroci vrnili domov,
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nekateri pa se tudi nikoli več niso srečali z biološkimi starši), in dr. Marjan Toš, eden od vodilnih
poznavalcev holokavsta v Sloveniji.

5. Učenje o holokavstu in porajmosu v šolah
Poučevanje o holokavstu in genocidu nad Romi je eden od temeljev razvijanja zgodovinskega in
krepitve kolektivnega spomina, pedagoški delavci pa lahko ob ustaljenih praksah poučevanja pri
pouku o obeh genocidih posegajo tudi po raznovrstnih učnih pristopih, ki zajemajo tako pripravo ali
organizacijo gostovanja dokumentarnih in likovnih razstav, šolske obiske muzejev judovske ali romske
kulture ter holokavsta ali porajmosa, filmske projekcije, domača branja mladinske literature,
posvečene temam holokavsta, porajmosa in človekovih pravic, kakor tudi šolske seminarske in
raziskovalne naloge in tako naprej. Pedagoški delavci in učitelji najbolje poznajo svoje učence in zato
tudi najbolje presodijo, s katerimi programi bodo mlade izobraževali o zgodovinskih izkušnjah ter jih
senzibilizirali za vse oblike rasnega, verskega, etničnega ali drugega preganjanja. Pri poučevanju o
holokavstu in porajmosu na šolah je prav tako pomembno, da se mlade spodbuja k samostojnemu
raziskovanju usod posameznikov in dogodkov, povezanih s holokavstom, genocidom nad Romi in
drugimi oblikami množičnega kršenja človekovih pravic. Rezultati aktivnega udejstvovanja učencev so
lahko bodisi raziskovalne naloge, šolske radijske oddaje in publikacije bodisi šolske razstave in
različnih spominski kulturnih dogodki. Muzejski kustosi in raziskovalci ob tem tako učiteljem kot tudi
učencem nudimo strokovno pomoč.
PRIMER 1 – Gostovanje dokumentarne razstave na osnovni šoli
Izveden program:
Anini mariborski vrstniki
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, Prva gimnazija Maribor, Osnovna šola Draga
Kobala Maribor
Ciljne skupine:
Osnovnošolska mladina, osnovnošolski učitelji, ravnatelji osnovnih šol
Cilji:
 Pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 rekonstrukcija lokalne zgodovine;
 utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu.
CJKD Sinagoga Maribor je v preteklih letih pripravil različne dokumentarne razstave, posvečene
predstavitvi holokavsta in genocida nad Romi, ki si jih zainteresirane šole lahko izposodijo
brezplačno. Ob razstavitvi dokumentarnih razstav na šolskih hodnikih, v učilnicah ali šolskih avlah
imajo učenci možnost obravnavano tematiko spoznati še bolj poglobljeno, saj jih razstave v času
razstavitve na posamezni šoli vsakodnevno nagovarjajo. Razstava Anini mariborski vrstniki, ki
pripoveduje zgodbo o mariborskih judovskih otrocih in najstnikih ter seznanja z njihovo usodo med
holokavstom, je doslej gostovala že na mnogih šolah. Ob njenem gostovanju na Osnovni šoli Draga
Kobala Maribor so učenci skupaj z njihovima učiteljicama zgodovine in glasbe zasnovali in izvedli
kulturni program. Na odprtju razstave so prisostvovali učenci 8. in 9. razredov, nagovorila pa jih je
predstavnica CJKD Sinagoga Maribor, ki je učence opomnila o pomenu spominjanja in učenja o
holokavstu. Manjša skupina učencev se je pod mentorstvom učiteljice zgodovine usposobila tudi za
vodenje po razstavi, v času gostovanja razstave na tej osnovni šoli pa je prav ta skupina učencev

31

vodila po razstavi svoje sošolce in sovrstnike. Ta oblika nagovarjanja šolske mladine se je do sedaj že
večkrat potrdila kot izjemno uspešna, saj otroci pogosto pokažejo večje zanimanje za določene
vsebine, če jim te predstavijo njihovi vrstniki. Učenci, ki izvajajo vodenja, vnesejo vanje poglede in
razmišljanje, prilagojena starosti in stopnji njihovega razumevanja, samo tematiko pa svojim
sovrstnikov predstavijo na način, ki je tem tudi najbližje. Vodenja lahko popestrimo in poglobimo z
izdelavo učnih listov, pri pripravi katerih lahko aktivno sodelujejo prav učenci, ki so obenem vodniki
po razstavi.

PRIMER 2 – Šolske aktivnosti
Izveden program:
E-knjiga Judje v Prekmurju
Izvajalci:
Osnovna šola III Murska Sobota
Ciljne skupine:
Osnovnošolska mladina, osnovnošolski učitelji, ravnatelji osnovnih šol
Cilji:
 Rekonstrukcija lokalne zgodovine;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih skupnosti v
lokalnem okolju;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti
o človekovih in državljanskih pravicah.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo leta 2011 ob
70. obletnici upora proti okupatorju in 20. obletnici neodvisnosti države pripravilo razvojni projekt
Stisni roko v pest. Projekt je bil namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, njegovi cilji pa
so bili spodbujati timsko in interdisciplinarno povezavo več predmetov (zgodovina, slovenščina,
državljanska in domovinska vzgoja ter etika, tuji jezik in računalništvo) in s tem smiselno povezati
védenje o identiteti in kulturni raznolikosti, sodelovanju v skupnosti, tehnologiji in medijih ter
kreativnosti in kritičnem razmišljanju, nenazadnje pa tudi okrepiti zavest o tem, da imajo nekateri
dogodki v zgodovini posebno težo in moramo biti nanje zato še posebej pozorni. Učenci so si lahko
osnovno temo projektne naloge izbrali sami, na podlagi prebranih knjig (med njimi je bil na primer
tudi Dnevnik Ane Frank), ogledov filmov (kot sta Življenje je lepo Roberta Benignija in Veliki diktator
Charlija Chaplina), obiskov muzejev in ekskurzij pa so nato izdelali poljubni elektronski prispevek. V
projekt so se med drugimi vključili učenci in učitelji Osnovne šole III Murska Sobota in se v sklopu
tega projekta lotili raziskovanja življenja in usode svojih nekdanjih judovskih sokrajanov. V projektu
je sodelovala mešana skupina učencev, sestavljena iz predstavnikov 7., 8. in 9. razreda, njihove
mentorice pa so bile učiteljice slovenščine, zgodovine, angleščine ter knjižničarka in računalničarka.
Te so vključene učence najprej seznanile z izbrano tematiko, nato so se učenci poljubno vključevali v
posamezne tematske sklope in ob tem sami izbrali način, kako bodo predstavili vsebino določenega
sklopa. Delo je potekalo v šoli, doma, v muzeju, knjižnici in na terenu, rezultat njihovega dela pa je
bila e-knjiga Judje v Prekmurju. E-knjiga vsebuje zgodovinska gradiva in vire, izsledke raziskovanja
učencev na terenu, literarne prispevke v slovenščini in angleščini, zvočni in video zapis ter
fotografije, danes pa jo na šoli uporabljajo kot priročno šolsko učno gradivo.
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E-knjiga je dostopna na http://194.249.174.67/bojan/eknjiga/Judje_v_Prekmurju/Naslovnica.html.
PRIMER 3 – Učenci za učence
Izveden program:
Tommy in Hana
Izvajalci:
Osnovna šola Draga Kobala Maribor
Ciljne skupine:
Osnovnošolska mladina, osnovnošolski učitelji, ravnatelji osnovnih šol
Cilji:
 Utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti o
človekovih in državljanskih pravicah.
Med aktivnostmi, ki jih lahko v navezavi na učenje o holokavstu in porajmosu izvajajo učenci, so tudi
tako imenovani programi »učenci za učence«. To so programi, v katerih učenci starejših letnikov
skupaj z mentorji in učitelji pripravijo in izvedejo učni program, primeren za mlajše učence. Na
Osnovni šoli Draga Kobala Maribor so ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta
pripravili program Tommy in Hana. Ta je bil zasnovan na gradivu o triletnem judovskem dečku
Tommyju, ki je bil med drugo svetovno vojno s staršema zaprt v getu v Terezínu (gradivo je pripravil
Yad Vashem), in literarnem delu Karen Levine Hanin kovček. Učenci 9. razredov so mlajšim učencem
temo holokavsta skušali približati s predstavitvijo vsakdanjega življenja dveh judovskih otrok pred
drugo svetovno vojno in njuno usodo med holokavstom, na ta način pa jih nagovoriti o življenju,
holokavstu, hvaležnosti, nestrpnosti in sočutju. Udeleženi učenci so lepo sodelovali, ob zaključku
šolske ure so pisali tudi, za katere stvari so danes hvaležni in o stvareh, ki bi jih vzeli s seboj, če bi bili
nasilno izgnani z domov. Eden od učencev je na vprašanje, za kaj je hvaležen, zapisal: »Da imam
prijatelje, družino in da se lahko v miru izobražujem ter da v mojem mestu ni vojne.«
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6. Predstavitvena predavanja za posebne ciljne skupine
Med posamezniki, ki s svojim delom doprinašajo k razširjanju zgodovinskega védenja in krepitvi
zgodovinskega spomina, so zagotovo tudi turistični delavci. V tem kontekstu je izobraževanje
turističnih delavcev o zgodovinskih iztočnicah, vzrokih in posledicah, navezujočih se na izkušnjo
holokavsta in porajmosa bodisi v lokalnem bodisi v regionalnem ali nacionalnem prostoru, zelo
pomembno. Turistični vodiči in drugi delavci v turizmu, ki bodo podučeni o holokavstu in porajmosu,
bodo z večjo naklonjenostjo in sočustvovanjem do žrtev, znanje o izkušnjah enega ali drugega ali celo
obeh genocidov v določenem lokalnem, regionalnem ali nacionalnem okolju širili tudi med različne
skupine turistov.
PRIMER – Predavanje za lokalne turistične delavce
Izveden program:
Predstavitev kulturnozgodovinskega spomenika mariborska sinagoga in
razstave Kamnite solze
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Lokalna skupnost
Cilji:
 Dvig zavesti o lokalni, regionalni in nacionalni dediščini;
 varovanje kulturne dediščine;
 zgodovinsko in civilno izobraževanje.
V sklopu različnih pedagoško-andragoških aktivnosti, izvedenimi ob razstavi Kamnite solze:
Spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad Romi, smo v CJKD Sinagoga Maribor pripravili
predstavitveno predavanje o zgodovini Judov v Mariboru od srednjega veka naprej, njihovi usodi
med drugo svetovno vojno in o zgodovinskem izročilu ohranjene sinagoge, obenem pa smo jih
seznanili z vsebino aktualne razstave ter jih nagovorili o pomenu učenja in spominjanja na žrtve
holokavsta in porajmosa ter ohranjanja kulturne dediščine in negovanja zgodovinskega spomina v
lokalnem okolju.

7. Študijski krožki
Tudi različna kulturna, turistična, zgodovinska, umetniška in druga sorodna društva se lahko aktivno
vključujejo v programe ozaveščanja javnosti o holokavstu in genocidu nad Romi. Z različnimi
prostočasnimi dejavnostmi, posvečenimi ohranjanju spomina na žrtve obeh genocidov, se spodbuja
tako zanimanje za lokalno zgodovino kakor se krepi tudi družbeni angažma posameznikov oziroma
skupin posameznikov, delujočih v različnih društvih.
PRIMER – Ureditev judovskega pokopališča in popis nagrobnikov na njem
Izveden program:
Židovsko pokopališče v Dolgi vasi
Izvajalci:
Zveza kulturnih društev Lendava
Ciljne skupine:
Lokalna skupnost

34

Cilji:




Rekonstrukcija lokalne zgodovine;
rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih skupnosti v
lokalnem okolju;
 razvijanje družbene odgovornosti.
V Lendavi je pred drugo svetovno vojno živela številčna judovska skupnost, ki je pomembno
sooblikovala gospodarski in družbeni razvoj tega mesta. Lendavski Judje so bili aprila 1944
deportirani v Auschwitz, tam je bil večina od njih kmalu po prihodu v taborišče umorjenih. Danes je
Lendava mesto brez Judov, na nekdanje someščane pa spominjajo ohranjena sinagoga in
pokopališče ter fasade in izložbe nekdanjih judovskih hiš in trgovin na osrednji mestni ulici. Zveza
kulturnih društev Lendava je v prizadevanju po ohranjanju zgodovinskega spomina na lendavsko
judovsko skupnost pripravila projekt, v sklopu katerega so člani zveze in njenih podrejenih društev
popisovali nagrobnike na judovskem pokopališču, pokopališče pa so obenem tudi počistili. Z
opravljenim popisom so ustvarili dragoceno dokumentacijo, s katero se bo spomin na lendavske
Jude ohranil tudi ob morebitni nenadejani izgubi ali uničenju nagrobnih spomenikov.

IV. ZNANSTVENA SREČANJA, OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
Več kot sedemdeset let po koncu druge svetovne vojne kljub številnim raziskavam, pričevanjem
preživelih žrtev, ohranjenemu dokumentarnemu in arhivskemu gradivu ter drugim materialnim
ostankom, reliktom holokavsta in porajmosa, ki neizpodbitno pričajo o dveh izmed najhujših zločinov
zoper človeštvo v vsej njegovi zgodovini, se poskusi tako zanikanja holokavsta kakor tudi
nepriznavanja genocida nad Romi nevarno krepijo. Z zanikanjem in nepriznavanjem se širita diskurz
in propaganda, ki zanikata in izkrivljata zgodovinska dejstva, obenem pa razpihujeta rasno sovraštvo,
ki oživlja odkriti antisemitizem in anticiganizem. Zanikanje in izkrivljanje dejstev o holokavstu, pa tudi
porajmosu, moramo obsoditi in se proti temu boriti med drugim s spodbujanjem nadaljnjih raziskav
obeh genocidov v vseh njunih razsežnostih, prav tako pa tudi poučevanja o njunih vzrokih in
posledicah v šolah in na univerzah, v skupnostih in drugih ustanovah. Strokovna javnost, ki prevzema
v teh aktivnostih ključno vlogo, svoja raziskovalna dognanja predstavlja na znanstvenih srečanjih,
okroglih mizah in predavanjih ter v sklopu drugih sorodnih dogodkov.
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1. Okrogle mize
Namen okroglih miz je spodbuditi in razviti široko javno razpravo o družbenih in moralnih vprašanjih,
navezujočih se na zgodovinsko izkušnjo holokavsta in genocida nad Romi ter drugih oblik množičnega
kršenja človekovih pravic. Okrogle mize so namenjene tako strokovni in politični kakor tudi splošni
javnosti, organiziramo jih lahko kjerkoli. Okrogle mize omogočajo aktivno interakcijo med vsemi
skupinami udeležencev oziroma dinamičen dialog tako med povabljenimi razpravljavci kakor tudi
med razpravljavci in prisotnim občinstvom.
PRIMER – Okrogla miza in predstavitev javne pobude
Izveden program:
Javna pobuda za razglasitev 26. aprila za nacionalni dan spomina na
žrtve holokavsta v Sloveniji
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Odločevalci, mediji, splošna in strokovna javnost
Cilji:
 Poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 razvijanje družbene odgovornosti;
 negovanje osebne odgovornosti demokratičnih državljanov.
V okviru projekta Kamnite solze smo v CJKD Sinagoga Maribor zasnovali pobudo za razglasitev
26. aprila za nacionalni dan spomina na žrtve holokavsta v Sloveniji. Pobudo smo javno predstavili
na okrogli mizi, na kateri smo gostili Eriko Fürst, prekmursko Judinjo in preživelo žrtev holokavsta,
glavnega rabina Judovske skupnosti Slovenije Ariela Isacca Haddada ter priznane zgodovinarje in
raziskovalce holokavsta in antisemitizma na slovenskih tleh. Z organizacijo okrogle mize smo želeli
obenem zagotoviti tudi politično podporo podani pobudi, zato smo na dogodek povabili tudi
predstavnike različnih ministrstev in slovenske Vlade ter predstavnike tujih veleposlaništev v
Sloveniji.

2. Strokovna predavanja
Strokovna predavanja v izvedbi priznanih zgodovinarjev in raziskovalcev holokavsta in genocida nad
Romi ter z njima povezanih tem prav tako ponujajo priložnosti za predstavitve raziskovalnih dosežkov
in dognanj raziskav s področij antisemitizma, anticiganizma, rasnega preganjanja, genocidov, kršenja
človekovih pravic in tako naprej. Namenjena so najširši strokovni in splošni javnosti.
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PRIMER – Predavanje o zgodovini holokavsta v Sloveniji
Izveden program:
Usodni april 1944
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Splošna in strokovna javnost, študenti, univerzitetni profesorji,
raziskovalci
Cilji:
 Prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za
civilizacijo tako v svetu kot za države, v katerih sta se izvajala
oziroma so bile vanju neposredno vključene;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih skupnosti v
lokalnem okolju;
 dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in
totalitarnih režimov.
Slovenija je bila o začetku druge svetovne vojne na tleh nekdanje Jugoslavije razdeljena med
nemške, italijanske in madžarske okupatorje. Nemški zavojevalci so takoj po zasedbi slovenske
Štajerske, Koroške, Gorenjske in dela Dolenjske nemudoma začeli s preganjanjem judovskega
prebivalstva. Na italijanskem zasedenem območju, to je zajemalo Ljubljano, Notranjsko, Primorje in
pretežni del Dolenjske, se je preganjanje judovskega prebivalstva začelo stopnjevati po italijanski
kapitulaciji, v Prekmurju, središču judovskega življenja na Slovenskem pred začetkom vojne, pa so se
množične deportacije Judov začele po nemški zasedbi Madžarske. Prav s pričetkom množičnih
deportacij v aprilu 1944 pa je slovenska judovska skupnost doživela usodni udarec: v holokavstu je
življenje izgubilo približno 86 odstotkov vseh slovenskih Judov. V prizadevanjih po negovanju
spomina na žrtve holokavsta v Sloveniji in razvijanju zavesti o judovski kulturi, zgodovini in dediščini
na slovenskih tleh kot neločljivemu delu slovenskega kulturno-zgodovinskega izročila vsako leto ob
26. aprilu pripravimo različne aktivnosti, s katerimi obeležimo ta žalostni mejnik v slovenski
zgodovini. V letu 2015 smo ob dnevu spomina na slovenske žrtve holokavsta pripravili strokovno
predavanje priznanega zgodovinarja in raziskovalca holokavsta na Slovenskem dr. Marjana Toša.

3. Znanstvena srečanja
Znanstvena srečanja so namenjena predstavitvam novih dognanj in izsledkov raziskav s področja
zgodovine holokavsta, genocida nad Romi ter antisemitizma in anticiganizma v preteklosti in danes. Z
njimi nagovarjamo tako najširšo strokovno in splošno javnost, kot tudi politične odločevalce in
medije, ob tem pa krepimo zgodovinski in kolektivni spomin ter spodbujamo kritično razmišljanje,
intelektualno radovednost in ne nazadnje nadaljnje raziskovanje.
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PRIMER – Znanstveno srečanje
Izveden program:
Vsako leto eno ime
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor in različne
druge partnerske organizacije
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, mediji, politični odločevalci, študenti,
raziskovalci, univerzitetni profesorji, srednješolska mladina, prosvetni
delavci, ravnatelji osnovnih in srednjih šol
Cilji:
 Prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za
civilizacijo tako v svetu kot za države, v katerih sta se izvajala
oziroma so bile vanju neposredno vključene;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, ksenofobije in
vseh oblik sovraštva.
CJKD Sinagoga Maribor v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami ob mednarodnem
dnevu spomina na žrtve holokavsta organizira tradicionalno vsakoletno znanstveno srečanje Vsako
leto eno ime. Znanstveno srečanje je bilo zasnovano kot strokovno srečanje, na katerem priznani
domači in tuji raziskovalci predstavijo izsledke svojih najnovejših raziskav s področja zgodovine
holokavsta in genocida nad Romi, ena od predstavitev pa je zmeraj posvečena posameznikom, ki so
bili v času holokavsta bodisi preganjani bodisi so s svojimi pogumnimi, nesebičnimi in odločnimi
dejanji reševali Jude pred gotovo smrtjo. Znanstvena srečanja prirejamo vse od leta 2010 naprej, ob
posameznem srečanju pa pripravimo tudi brezplačno spremno publikacijo s povzetki prispevkov
sodelujočih predavateljev. Znanstvena srečanja so zelo dobro obiskana, obiskujejo jih tudi študenti
in dijaki, na njih pa iz leta v leto sodeluje tudi vse več tujih raziskovalcev in poznavalcev zgodovine
holokavsta in porajmosa ter z njima povezanih tem.

V. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Z različnimi izobraževalnimi programi si prizadevamo nagovarjati zlasti pedagoške delavce, študente
in prostovoljce k aktivnejšemu vključevanju v pripravo in izvedbo programov spominjanja in učenja o
holokavstu in genocidu nad Romi. Močnejše kot bo njihovo védenje o zgodovini obeh genocidov,
njunih vzrokih in posledicah, bolj odločno in zavzeto bodo sposobni to védenje objektivno prenašati
naprej. Na ta način bodo zdajšnjimi in prihodnjim generacijam pomagali pridobivati razumevanje in
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prepoznavanje vzrokov holokavsta, porajmosa in drugih podobnih genocidov ter razvijati njihovo
sočustvovanje s trpljenjem žrtev in razmišljanje o neizbrisljivih posledicah rasnega ali kakršnega koli
drugega preganjanja.
1. Izobraževanja
V nacionalnih kurikulih držav, v katerih judovsko prebivalstvo ni bilo številčno, je pouk zgodovine
holokavsta praviloma omejen le na osnovno seznanjanje s to zgodovinsko izkušnjo, usoda romskega
prebivalstva v času nacionalsocialistične strahovlade pa sploh ni omenjena. Temu ustrezno je
predvsem od zavzetosti posameznega učitelja odvisno, koliko časa bo namenil poučevanju svojih
učencev o holokavstu in porajmosu in kakšne aktivnosti za doseganje učnih ciljev učenja o obeh
genocidih bo izvedel. Pri spodbujanju pedagoških delavcev k bolj angažiranemu poučevanju lahko
pomembno prispevamo z organizacijo različnih izobraževalnih programov, s katerimi jim
zagotavljamo dodatno strokovno izobraževanje na področju zgodovine holokavsta in porajmosa in
izpopolnjevanje v pedagoški pristopih, pri tem pa jim omogočamo tudi izmenjajo mnenj in izkušenj
ter jih seznanjamo s primeri dobrih praks.
PRIMER – Seminar za pedagoške delavce
Izveden program:
Judje na Slovenskem in njihova usoda v času druge svetovne vojne –
holokavst
Izvajalci:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Učitelji zgodovine, državljanske vzgoje in etike, ravnatelji osnovnih in
srednjih šol, snovalci učnih načrtov
Cilji:
 Poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 utrjevanje aktivnosti na področju izobraževanja o holokavstu in
porajmosu;
 razvijanje intelektualne radovednosti;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma,
ksenofobije in vseh oblik sovraštva.
Seminarji so najpogostejša oblika izobraževanja v sistemu nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja. Namenjeni so pridobivanju novih in nadgrajevanju že usvojenih znanj, prav tako pa
tudi strokovni in osebnostni rasti posameznika in kolektiva. Številne muzejske, spominske in
znanstvenoraziskovalne ustanove, kot sta na primer Yad Vashem in Spominski kompleks in muzej
Auschwitz, redno organizirajo različna mednarodna izobraževanja in seminarje za pedagoške
delavce, na katerih te usposabljajo za poučevanje o holokavstu, porajmosu in drugih nacističnih
zločinih. Ustrezna strokovna izpopolnjevanja pa je nujno potrebno zagotavljati tudi na nacionalnem
nivoju. Eden prvih tovrstnih seminarjev za pedagoške delavce, ki je bil tematsko posvečen
predstavitvi zgodovine judovstva in Judov na slovenskih tleh ter njihovi usodi med holokavstom,
smo v Sloveniji organizirali šele v letu 2014. Ob tem smo se povezali Zavod Republike Slovenije za
šolstvo, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije oziroma njegov Sektor za človekove
pravice in CJKD Sinagoga Maribor. Na seminarju, ki je potekal v nekdanji judovski sinagogi, so
predavali uveljavljeni poznavalci in raziskovalci na seminarju obravnavanih tematik, na seminarju pa
so udeleženci poglobili svoje strokovno znanje o holokavstu in slovenski judovski skupnosti ter
pridobili dodatna znanja za poučevanje o holokavstu v slovenskih šolah.
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2. Poletne šole
Poletne šole predstavljajo posebno obliko intenzivnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki se vrši
koncentrirano v nekem krajšem časovnem obdobju. Praviloma so namenjene usposabljanju in
pridobivanju funkcionalnih znanj posameznih ciljnih skupin, zajemajo pa več raznovrstnih programov,
od predavanj, delavnic in tečajev do okroglih miz, diskusij in drugih učnih aktivnostih.
PRIMER – Poletna šola
Izveden program:
Izvajalci:

Kultura spominjanja v sodobni Evropi
Documenta – Center za soočanje s preteklostjo, Društvo Goli otok
»Ante Zemljar«, Volonterski center Zagreb
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, lokalna skupnost, politični odločevalci,
prostovoljci, kulturni ustvarjalci, umetniki
Cilji:
 Razvijanje družbene odgovornosti;
 dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in
totalitarnih režimov;
 varovanje kulturne dediščine;
 razvijanje družbene odgovornosti;
 negovanje osebne odgovornosti demokratičnih državljanov.
Poletna šola Kultura spominjanja v sodobni Evropi je bila zasnovana kot strokovno srečanje
priznanih strokovnjakov, zgodovinarjev, kustosov, aktivistov in umetnikov iz različnih evropskih
držav, namenjena pa je bila razvijanju diskurza o spominjanju žrtev druge svetovne vojne ter
povojnih komunističnih in socialističnih režimov. S številnimi aktivnostmi, predavanji, razpravami,
delavnicami in študijskimi ogledi spominskih lokacij na otoku Rabu (spominsko pokopališče Kampor
kot del nekdanjega fašističnega koncentracijskega taboriša) in bližnjem Golem otoku (kompleks
povojnega zapora za politične zapornike), so se udeleženci poletne šole seznanjali z izzivi,
možnostmi in učinki praks spominjanja v različnih nacionalnih okvirih. Poletna šola je bila
namenjana tudi lokalni skupnosti in njenemu ozaveščanju o pomenu ohranjanja in negovanja
zgodovinskega spomina znotraj skupnosti, med drugimi pa so se je udeležili tudi prostovoljci iz
različnih evropskih držav. Ti so pred tem sodelovali na delovno-izobraževalnem mednarodnem
prostovoljskem taboru Pokrajina spomina, v sklopu katerega so čistili in urejali spominski kompleks
na Golem otoku. Ob tem so prostovoljci s svojimi delom širili tudi simbolično sporočilo o nujnosti
ohranjanja dostojanstvenega odnosa do vseh žrtev represije, ki ga ne nazadnje krepimo z
razvijanjem ustreznih edukativnih in muzeoloških vsebin na samih mestih spomina.
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VI. PUBLICISTIKA IN TISKOVNE KONFERENCE
Zavest o pomenu spominjanja in učenja o holokavstu in genocidu nad Romi in krepitev tako družbene
odgovornosti kakor tudi odgovornosti vsakega posameznika za negovanje zgodovinskega spomina je
mogoče spodbujati tudi s publiciranjem strokovnih prispevkov v različnih medijih ter v strokovnih in
poljudnoznanstvenih publikacijah, z javnimi predstavitvami teh publikacij, s pripravo filmov in
filmskih projekcij, tiskovnimi konferencami in sporočili za javnost. S temi aktivnostmi nagovarjamo
najrazličnejše ciljne skupine, namenjene pa so tako širjenju védenja o zgodovinskih izkušnjah obeh
genocidov kakor tudi razumevanja in prepoznavanja njunih vzrokov in posledic. Z zagotavljanjem
platforme za javno objavo člankov, prispevkov in zaključkov raziskav obenem spodbujamo tudi
nadaljnje strokovno proučevanje na področju zgodovine holokavsta in porajmosa in z njima
povezanih tem.
1. Založniška dejavnost
PRIMER – Izdaja zbornikov
Izveden program:
Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst, Porajmos – Zamolčani genocid
nad Romi
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in
srednjih šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, manjšinske
etnične skupnosti, nevladne organizacije in prostovoljci, odločevalci,
mediji
Cilji:
 Prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za
civilizacijo tako v svetu kot za države, v katerih sta se izvajala
oziroma so bile vanju neposredno vključene;
 boj proti zanikanju holokavsta in antisemitizma;
 prepoznavanje, da je genocid nad Romi, do katerega je prišlo
med drugo svetovno vojno, zgodovinsko dejstvo.
V CJKD Sinagoga Maribor že vrsto let ob redni programski dejavnosti izvajamo tudi založniško
dejavnost, v sklopu katere izdajamo različne publikacije, kataloge razstav, monografije in strokovne
zbornike. Raziskave zgodovine holokavsta na slovenskih tleh se v zadnjem desetletju množijo in
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ponujajo vse bolj jasno sliko o usodi slovenske judovske skupnosti, ki je v današnjem slovenskem
javnem prostoru zaznamovana s »fizično odsotnostjo« in prisotnostjo tako imenovanega
»antisemitizma brez Judov«. Nasprotno tem raziskavam, so raziskave usode Romov v času genocida
nad njimi še precej sporadične in pridobivajo zalet šele v zadnjih letih. V sklopu prizadevanj po
celoviti predstavitvi tako zgodovine in posledic holokavsta kakor tudi zgodovine in posledic
porajmosa v zbornikih Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst in Porajmos – zamolčani genocid nad
Romi objavljamo prispevke domačih in tujih zgodovinarjev in raziskovalcev s področja holokavsta,
antisemitizma, anticiganizma in genocida nad Romi, ki obravnavane tematike osvetljujejo z različnih
zornih kotov. Ob tem si prizadevamo, da javnost, v katero razdeljujemo zbornike brezplačno, te
publikacije prepozna kot priročno strokovno in učno gradivo.

2. Predstavitve izdanih publikacij
Predstavitve publikacij, izdanih bodisi v sklopu programov spominjanja in učenja o holokavstu in
porajmosu bodisi seznanjanja z zgodovino in kulturnozgodovinskim izročilom judovskih in romskih
skupnosti v določenem okolju, predstavljajo prav tako pomemben segment ozaveščanja in
senzibiliziranja javnosti za antisemitizem, anticiganizem in druge oblike sovraštva in nestrpnosti.
Predstavitve ponujajo tudi priložnost ne samo za popularizacijo najnovejših raziskav na področju
omenjenih tem, pač pa tudi za razvijanje kritiškega dialoga tako v strokovni javnosti kakor tudi med
strokovno in drugimi javnostmi.
PRIMER – Predstavitev zbornika
Izveden program:
Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor v sodelovanju z različnimi partnerskimi
organizacijami
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in
srednjih šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, manjšinske
etnične skupnosti, nevladne organizacije in prostovoljci, odločevalci,
mediji
Cilji:
 Poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma,
ksenofobije in vseh oblik sovraštva.
Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst predstavlja serijo zbornikov, v katerem objavljamo
strokovne članke in prispevke domačih in tujih poznavalcev in raziskovalcev zgodovine holokavsta in
z njim povezanih tem. Gre za prvo tovrstno tematsko zaokroženo publikacijo, s katero spodbujamo
na eni strani slovensko javnost, in deloma tudi tujo, k poglabljanju znanja o usodi Judov med
holokavstom in zgodovinski izkušnji holokavsta v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in/ali
mednarodnem prostoru, na drugi strani pa strokovno javnost k nadaljevanju raziskav na to temo.
Ob izdaji posameznega zvezka zbornika pripravljamo v sodelovanju z uredniki in avtorji v zborniku
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objavljenih prispevkov ter drugimi strokovnjaki in poznavalci zgodovine holokavsta javne
predstavitve, na katerih spodbujamo zanimanje javnosti za prepoznavanje vzrokov in posledic
holokavsta in ji obenem omogočamo vključevanje v javni diskurz o pomenu spoštovanja človekovih
pravic. Predstavitve organiziramo bodisi v CJKD Sinagoga Maribor bodisi z njimi gostujemo v
različnih kulturnih, znanstvenoraziskovalnih, muzejskih in izobraževalnih ustanovah po Sloveniji in v
tujini. Predstavitve pogosto organiziramo tudi v okoljih, kjer je védenje javnosti o holokavstu
skromnejše ali ga sploh ni, saj na ta način spodbujamo razvoj zgodovinskega in kolektivnega
spomina o holokavstu kot enem najhujših zločinov zoper človeštvo.

3. Predstavitve knjig
PRIMER 1 – Predstavitev literarnega dela na temo holokavsta
Izveden program:
Miriam Steiner Aviezer: Vojak z zlatimi gumbi
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in
srednjih šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, manjšinske
etnične skupnosti, nevladne organizacije in prostovoljci, odločevalci,
mediji
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 poudarjanje pomembnosti spominjanja na preživele, žrtve,
rešitelje in osvoboditelje;
 vrednotenje človekovih pravic, zlasti manjšin, razvijanje zavesti
o človekovih in državljanskih pravicah.
Roman Miriam Steiner Aviezer Vojak z zlatimi gumbi je eno prvih slovenskih literarnih del, spisanih
na temo holokavsta. V tem mladinskem romanu avtorica na osnovi lastne izkušnje holokavsta
pripoveduje zgodbo šestletne deklice Bibi, njene poti v živinskem vagonu v koncentracijsko
taborišče, občutke strahu pred grozečimi vojaki in zapuščenosti s strani matere, ki deklice ni mogla
zaščiti pred kruto usodo. Bibi je bila ob deportaciji za štiri dni ločena od mame, po ponovnem
snidenju z njo pa Bibi ni bila več otrok. Roman je bil prvič izdan leta 1964, enainpetdeset let pozneje
pa je izšel v založbi ZRC SAZU tudi njegov ponatis. Roman spada v nabor mladinske literature na
temo holokavsta, v branje ga priporočamo zlasti osnovno- in srednješolski mladini. Ob ponatisu
romana so bile širom po Sloveniji organizirane številne predstavitve, eno od njih smo pripravili tudi v
Sinagogi Maribor.

43

PRIMER 2 – Predstavitev vodiča po judovski dediščini v Sloveniji
Izveden program:
Tracing Jewish Heritage: A Guidebook to Slovenia
Izvajalci:
Pavlova hiša – Potrna, CJKD Sinagoga Maribor
Ciljne skupine:
Strokovna in splošna javnost, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in
srednjih šol, študenti, univerzitetni profesorji, raziskovalci, manjšinske
etnične skupnosti, nevladne organizacije in prostovoljci, odločevalci,
mediji
Cilji:
 Razvijanje intelektualne radovednosti;
 varovanje kulturne dediščine;
 dvig zavesti o lokalni, regionalni in nacionalni dediščini;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih skupnosti v
lokalnem okolju.
O holokavstu in porajmosu ter usodi judovskih in romskih skupnosti v času druge svetovne vojne
lahko javnost ozaveščamo tudi s predstavitvami knjig, ki spodbujajo spoznavanje judovske in romske
zgodovine in kulture v lokalnih okoljih oziroma v posameznih državah. Vodič po judovski dediščini na
slovenskih tleh prenaša pomembne informacije o historični vpetosti judovskega življa v slovenski
gospodarski, družbeni in kulturni prostor, bralce in uporabnike publikacije pa nagovarja tudi o
žalostni usodi slovenskih Judov med holokavstom in posledicah odrinjenosti te skupnosti na rob
zgodovinskega spomina po njem. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta smo to
publikacijo predstavili v avstrijski Potrni in tako védenje tako o judovskem kulturno-zgodovinskem
izročilu kakor tudi o preganjanju v času nacionalsocializma širili v sosednji kulturno-etnični prostor.

4. Filmske projekcije
V sklopu spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu lahko različne ciljne skupine nagovarjamo
tudi z javnimi projekcijami dokumentarnih in igranih filmov, tematsko povezanih z usodo judovskega
in romskega prebivalstva na evropskih tleh, ki podajajo številna izhodišča za razmišljanja o usodi
posameznika in skupnosti, ki ji posameznik pripada, ter o človekovih pravicah. Z uporabo avdiovizualnih orodij, mednje uvrščamo tudi filme, spodbujamo čutne zaznave in subtilne odzive javnosti.
Ta se ob ogledu filmov lažje vživlja v usodo žrtev in prepoznava heroizem vseh, ki so se uprli vsem
oblikam rasnega sovraštva, nestrpnosti in preganjanja. Po filmskih projekcijah, ki sestavljajo del
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programskih aktivnosti spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu, je priporočljivo izvesti še
pogovor ali okroglo mizo z javno razpravo, navezano na predvajani film in njegovo vsebinsko
sporočilnost.
PRIMER – Projekcija dokumentarnega filma
Izveden program:
Klara Kukovec
Izvajalci:
CJKD Sinagoga Maribor v sodelovanju z različnimi partnerskimi
organizacijami
Ciljne skupine:
Splošna javnost, lokalna skupnost, osnovnošolska in srednješolska
mladina, prosvetni delavci, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, študenti,
univerzitetni profesorji, raziskovalci, mediji
Cilji:
 Pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 rekonstrukcija lokalne zgodovine;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 razvijanje intelektualne radovednosti.
Kratki dokumentarni film Klara Kukovec pripoveduje nenavadno življenjsko zgodbo posameznice, ki
je na svoji življenjski poti kot ženska, žena, mati, zdravnica in Judinja morala premagovati številne
ovire. Klari življenje ni prizanašalo, pa vendar je z neverjetno močjo, trdno odločenostjo in
predanostjo premagovala še tako nemogoče ovire. Zgodba Klare Kukovec, ki se časovno razteza od
zadnjih desetletij 19. stoletja pa vse do Klarine smrti v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, podaja
številna izhodišča za razmišljanja o vlogi posameznika v lokalnem okolju, o pogojenosti njegovega
položaja in usode z družbeno-političnimi razmerami in odvisnosti od njih. Klarina zgodba nagovarja
vse generacije k razmišljanju o preteklosti in njenemu vplivu na oblikovanje sodobne družbe,
obenem pa tudi o človekovih pravicah. Film smo do sedaj predstavili v različnih kulturnih in
izobraževalnih ustanovah, v navezavi na učenje o holokavstu pa še posebej spodbujamo njegovo
uporabo pri pouku zgodovine ter državljanske vzgoje in etike.

5. Tiskovne konference in sporočila za javnost
Tiskovne konference in sporočila za javnost so komunikacijsko orodje, s katerim medije in javnost
ozaveščamo in senzibiliziramo za različne družbeno-politične teme, ob tem pa lahko nagovarjamo
tudi h kritičnemu razmišljanju o interaciji preteklosti in sedanjosti ter spodbujamo proaktivno držo do
vprašanj, ki zadevajo človekove pravice. V sklopu spominjanja in učenja o holokavstu in porajmosu s
tiskovnimi konferencami in sporočili za javnosti medije obveščamo o pomembnih dogodkih ter z njimi
povezanih programih in spremljajočih aktivnostih, obenem pa jih spodbujamo tudi k posredovanju
predstavljenih vsebin v najširšo javnost, s čimer pripomorejo k aktivnemu ozaveščanju javnosti o
vzrokih in posledicah holokavsta in porajmosa.
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PRIMER – Tiskovna konferenca
Izveden program:
Obeležitev dneva spomina na žrtve koncentracijskega taborišča
Jasenovac
Izvajalci:
Documenta – Center za soočanje s preteklostjo
Ciljne skupine:
Mediji, splošna javnost
Cilji:
 Pridobivanje boljšega razumevanja zgodovine;
 spodbujanje kritičnega, neodvisnega razmišljanja o preteklosti;
 razvijanje sposobnosti medsebojnega razumevanja in
pravičnosti.
Ob obletnici poskusa preboja taboriščnikov iz koncentracijskega taborišča Jasenovac leta 1945 je
bila 22. aprila 2015 v Zagrebu pripravljena tiskovna konferenca za medije. Z njo se je nevladna
organizacija Documenta želela ne samo pokloniti spominu na vse žrtve tega krutega ustaškega
taborišča, pač pa tudi opozoriti na neprimeren odnos hrvaških zakonodajnih, izvršnih in pravosodnih
oblasti do preživelih internirancev iz Jasenovca in drugih ustaških taborišč, do spominskega parka
Jasenovac ter do dediščine druge svetovne vojne. Na Hrvaškem 22. april kot dan spomina na žrtve
ustaškega preganjanja danes obeležujejo zgolj posamezne organizacije, med njimi je tudi
Documenta; te si obenem prizadevajo, da bi bil ta dan prepoznan kot nacionalni dan spomina na
žrtve ustaškega in nacističnega preganjanja.

6. Intervjuji, članki, pisma bralcev
Javnost lahko o pomenu ohranjanja spomina na žrtve holokavsta, porajmosa, nacističnega
preganjanja in genocidov sploh ter učenja o zgodovinskih iztočnicah, ki so vodile do najhujših zločinov
zoper človeštvo, ozaveščamo tudi s pripravo oziroma objavo strokovnih člankov, kolumn, pisem
bralcev ali intervjujev v tiskanih in drugih medijih.
PRIMER 1 – Članek, objavljen v dnevnem časopisu
Objava:
Delo, 24. 1. 2015
Ciljne skupine:
Splošna javnost, lokalna skupnost, mediji
Cilji:
 Poistovetenje z žrtvami in ohranjanje spomina nanje;
 prepoznavanje, da je genocid nad Romi, do katerega je prišlo
med drugo svetovno vojno, zgodovinsko dejstvo;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih in romskih skupnosti
v lokalnem okolju;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma,
ksenofobije in vseh oblik sovraštva.
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Priznani slovenski raziskovalec zgodovine holokavsta in
porajmosa je člankom, ki ga je objavil osrednji slovenski
časnik Delo, opozoril na v slovenski strokovni in splošni
javnosti še vedno prezrte romske žrtve nacističnega
genocida.

PRIMER 2 – Intervju, predvajan v živo iz televizijskega studia
Objava:
Radiotelevizija Slovenije, Televizija Maribor, 12. 11. 2015
Ciljne skupine:
Splošna javnost, lokalna skupnost, mediji
Cilji:
 Rekonstrukcija lokalne zgodovine;
 rekonstrukcija življenja nekdanjih judovskih in romskih skupnosti
v lokalnem okolju;
 prepoznavanje, da sta bila holokavst in porajmos izguba za
civilizacijo tako v svetu kot za države, v katerih sta se izvajala
oziroma so bile vanju neposredno vključene;
 dvig zavesti o nevarnostih radikalnih, ekstremističnih gibanj in
totalitarnih režimov;
 dvig zavesti o sodobnih oblikah antisemitizma, anticiganizma,
ksenofobije in vseh oblik sovraštva.
Sodelavca CJKD Sinagoga Maribor sta v televizijskem
intervjuju spregovorila o zgodovini Judov na slovenskih
tleh, o njihovi vpetosti v kulturno-zgodovinski in
gospodarski razvoj slovenskih dežel ter o pogubnih
posledicah uničenja slovenske judovske skupnosti v
holokavstu. Obenem sta opozorila tudi na probleme
povojne odrinjenosti judovske skupnosti na rob
zgodovinskega in družbenega spomina ter na nevarnost
naraščanja sovražnega govora in nestrpnosti v sodobni
družbi.
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Viri: deklaracije in definicije
Deklaracija Stockholmskega mednarodnega foruma o holokavstu, IHRA – International Holocaust
Remembrance Alliance, 2000, dostopno na: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_
politika/CP/Stockholmska_deklaracija_-_slo.pdf [1. 9. 2016].
Delovna definicija zanikanja in izkrivljanja dejstev o holokavstu, 2013, dostopno na:
http://www.holocaustremembrance.com/sl/delovna-definicija-zanikanja-izkrivljanja-dejstev-oholokavstu [1. 4. 2016].
Mednarodna listina muzejev spomina, IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance, IC
MEMO
(Mednarodni
odbor
za
muzeje
spomina),
2011,
dostopno
na:
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/international_memorial_museums_cha
rter_sloveniateil1.pdf [1. 9. 2016].
P8_TA(2015)0095: Mednarodni dan Romov – protiromska nastrojenost v Evropi in evropsko priznanje
dneva spomina na genocid Romov med drugo svetovno vojno. Resolucija Evropskega parlamenta z
dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov – rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje,
s strani EU, dneva spomina na genocid nad Romi med drugo svetovno vojno (2015/2615(RSP)),
dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8TA-2015-0095+0+DOC+PDF+V0//SL [1. 9. 2016].
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Priloga 1: Holokavst
27. januarja 1945 so vojaki sovjetske Rdeče armade osvobodili zloglasno in najbolj kruto nacistično
koncentracijsko taborišče Auschwitz. V tem taborišču so nacisti s hladno, industrijsko učinkovitostjo
in preračunljivostjo izvajali množične usmrtitve Judov, Romov in Sintov, Slovanov in drugih za
nacistični režim nezaželenih verskih in družbenih skupin. Ko so rdečearmejci in za njimi ameriški
zavezniški vojaki v taborišču zagledali prve prizore, izstradane in bolne ujetnike ter nagrmadena
trupla okostnjakov, so bili šokirani in zgroženi nad brutalnostjo nacističnih zločinov in jo kmalu po
osvoboditvi Auschwitza in preostalih taborišč razgalili pred svetovno javnostjo.
Ko so nacisti leta 1933 v Nemčiji prevzeli oblast, se je položaj Judov zelo poslabšal. Začelo se je
obdobje oboževanja novega nemškega kanclerja Adolfa Hitlerja, ki je vse bolj razpihoval ustrahovanje
Judov in nasilje nad njimi. To se je dogajalo tako rekoč vsak dan, zaradi strahovite diskriminacije se je
mnogo judovskih družin že v prvih letih nacionalsocialistične vladavine odločilo Nemčijo zapustiti,
vendar jih večina držav zaradi naraščajočega antisemitizma ni hotela sprejeti. Ogenj nasilja nad Judi
se je v Nemčiji razplamtel zlasti po letu 1935 s sprejetjem nürnberških zakonov. Z njimi »judovsko
vprašanje« še ni bilo rešeno in je zato vse od leta 1935 prežemalo vsa ključna vprašanja oblasti.
Občutek, da so »Judje druga rasa«, je postal vsesplošen. Naslednjo radikalno potezo nemškega
»uničevalskega antisemitizma« je pomenila kristalna noč novembra 1938. Takrat so bile
poškodovane, požgane in popolnoma uničene številne sinagoge v rajhu, izropane in razbite so bile
judovske trgovine, judovska lastnina pa zaplenjena. Tudi leta 1941, ko se je druga svetovna vojna
močno razširila proti vzhodu Evrope, »popolna rešitev za judovsko vprašanje na evropskih ozemljih
pod nemško oblastjo« še ni bila formalno sprejeta. Toda zaukazana je bila »politika uničenja«, v
kateri je »preselitev« postala uradni evfemizem za genocid. Na evropske Jude je padla temna senca
smrtne nevarnosti. Jeseni 1941, ko je na vzhodnoevropskih tleh divjalo krvavo obračunavanje z Judi
in ko so zloglasne »Einsatzgruppen« zbirale skupine po tisoče Judov, jih odganjale k jarkom in
luknjam ter jih neusmiljeno množično streljale, je bila sprejeta odločitev za deportacijo nemških
Judov na vzhod, v Auschwitzu pa so bile narejene plinske celice. Načrt popolnega uničenja evropskih
Judov je bil uradno dorečen na konferenci v Wannseeju pri Berlinu 20. januarja 1942. Na njej je
Reinhard Heydrich dal jasno vedeti, da bo »dokončna rešitev« vključevala transport in smrt vseh
Judov, nesposobnih za prisilno delo. Preostali bodo obsojeni na delo do smrti. Nacistična politika
rasnega sovraštva, ki se je širilo s propagando sovraštva z množičnimi poboji, je dosegla vrhunec v
iztrebljanju evropskih Judov in njihove kulture. »Dokončna rešitev« se je začela izvajati načrtno z
mehanično, tehnološko in birokratsko hladno izpeljanim in smrtonosno učinkovitim sistemom
množičnih pobojev z zaplinjanjem. Na nacističnih zemljevidih »pepela in smrti« so bili med največjimi
taborišči smrti Auschwitz-Birkenau ali Auschwitz II, Belzec, Chełmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka …
V holokavstu je bilo uničenih šest milijonov Judov, med njimi več kot 1,2 milijona judovskih otrok.
Holokavst je zgodovinska epizoda popolne dehumanizacije, ki je zaradi svojih neprimerljivih okoliščin
in razsežnosti posledic radikalno spremenila ne le historiografske in družboslovne poglede in teorije o
človeštvu, temveč tudi vse protokole zgodovinskega spominjanja in pomen ohranjanja zgodovinskega
spomina za živeče in bodoče generacije.

Dr. Marjan Toš, Marjetka Bedrač
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Priloga 2: Holokavst in slovenski Judje
Po srednjeveških izgonih Judov iz slovenskih dežel (leta 1496/97 iz Štajerske in Koroške, leta 1515 pa
še iz Kranjske) zasledimo na zdajšnjem slovenskem ozemlju vnovično močnejšo prisotnost Judov v
drugi polovici 18. stoletja v Prekmurju. Tretjina jih je živela v Murski Soboti, tretjina v Lendavi in
tretjina po vaseh, kjer so bili trgovci, mesarji in krčmarji. Leta 1889 je bilo na območju Prekmurja že
1107 Judov. Pospeševali so razvoj mnogih panog, s kapitalom pa omogočili zgraditev in razvoj
industrijskih obratov, trgovine in veletrgovine ter tiskarstva v Murski Soboti in Lendavi. Bili so nosilci
mnogih kulturnih pobud in pripomogli so k napredku pokrajine ob Muri.
V obeh največjih mestih, Murski Soboti in Lendavi, so pomembno prispevali h gospodarskemu
razvoju in napredku. V Lendavi je bil odločilen njihov vpliv pri razvoju gospodarstva, tudi industrije in
denarništva. V Murski Soboti so bili nosilci razvoja trgovine (vključno z veletrgovino) in obrti (tudi
tiskarstva). V obeh mestih so pospeševali kulturni razvoj, nekaj pa jih je opravljalo intelektualne
poklice. Kot zanimivost naj omenimo, da se na političnem področju v glavnem niso izpostavljali. Po
prvi svetovni vojni se je število Judov v Prekmurju zmanjšalo. Nekateri so odšli tudi zaradi priključitve
te pokrajine k novi državi SHS, saj so bili močno navezani na Madžarsko. Med obema svetovnima
vojnama so bili slovenski Judje najprej priključeni zagrebški verski skupnosti oziroma občini, leta 1929
pa izraelski verski občini Murska Sobota, kar potrjuje moč tamkajšnje judovske skupnosti. Po popisu
prebivalstva iz leta 1931 je bilo na območju jugoslovanske Slovenije (Dravske banovine) 820 Judov,
od tega 269 v Murski Soboti in 207 v Lendavi.
Prekmurski Judje so po aprilskem napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo najprej doživeli kratkotrajno
nemško okupacijo, nato pa živeli pod madžarskimi okupacijskimi oblastmi. Aprila 1941 so člani
kulturbunda in Nemci kratek čas ropali njihovo premoženje, po dodelitvi Prekmurja Madžarski pa so
se zadeve dokaj umirile. A razmere so se radikalno spremenile po nemški okupaciji Madžarske
19. marca 1944, ko so oblast prevzeli nacisti in začeli izvajati načrtno čiščenje judovskega prebivalstva
še na ozemlju, ki ga je okupirala Madžarska, torej tudi v Prekmurju. Odločne in usodne čistke
judovskega prebivalstva v Prekmurju so se začele spomladi 1944. Dne 26. aprila 1944 so v Lendavi in
Murski Soboti zbrali največjo skupino prekmurskih Judov in jih odpeljali najprej v Čakovec, od tam pa
v Nagykanizso, od koder so jih ves teden v vagonih vozili v Birkenau, kjer je bilo zbirno mesto za
največje taborišče smrti – Auschwitz. Tja so prispeli konec aprila in v začetku maja. Ta, prvi in največji
transport prekmurskih Judov je štel 367 ljudi. Večina je življenjsko pot končala v Auschwitzu 21. in
22. maja 1944. Drugi, nekoliko manjši val deportacij je bil še jeseni 1944. Skupaj je bilo po do zdaj
zbranih podatkih uničenih 392 Judov iz Prekmurja. Auschwitz jih je preživela le peščica.
Po končani drugi svetovni vojni se je domov vrnilo le 65 prekmurskih Judov. To so bili le še ostanki
nekdanje gospodarsko močne in družbeno vplivne judovske skupnosti, ki so se postopoma povsem
porazgubili. Danes je Prekmurje skoraj že pokrajina brez Judov, ostaja samo še zgodovinski spomin
nanje, k sreči pa se vrača v zavest tamkajšnjega prebivalstva. Na nekdanjo vplivno in prepoznavno
judovsko srenjo v pokrajini ob Muri spominjajo obnovljena sinagoga v Lendavi z muzejem holokavsta
Slovenije, judovsko pokopališče v Dolgi vasi pri Lendavi, spomenik na mestu soboške sinagoge,
porušene leta 1954, in preimenovanje spominskega parka v Murski Soboti nazaj v Židovsko
pokopališče Murska Sobota.

Dr. Marjan Toš
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Priloga 3: Genocid nad Romi
Romi in Sinti še vedno čakajo na popolno priznanje trpljenja, ki jim ga je povzročil nacistični režim.
Uradna Nemčija se je spominu na Rome in Sinte, pobite v nacističnem genocidu, ki ga v različnih
romskih dialektih označujejo kot porajmos, pharajimos, samudaripen, kali traš, mariben, holokosto
ipd., poklonila šele leta 2012. Svet Evrope, ki si že nekaj let prizadeva, da bi 2. avgust postal evropski
dan spomina na genocid nad Romi, je leta 2010 v spomin na Rome in Sinte, pobite 2. avgusta 1944 v
koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau, izdal posebno deklaracijo in v njej zapisal, da »ne
smemo dovoliti, da bi boleči spomini zbledeli«. Dolgoletni molk o genocidu nad Romi med drugo
svetovno vojno ima globoke korenine, ki segajo že v 19. in v začetek 20. stoletja, ko so bili v večini
evropskih držav sprejeti zakoni zoper »Cigane« in je pomoč pripadnikom te etnične skupnosti
pomenila delovanje zoper zakon. Molk o »ciganskem« trpljenju med vojno se je dodobra razširil še v
dolga povojna leta, vse tja do leta 1979. In marsikje še vedno traja, kot da se ne bi sramovali
okrvavljenih rok klavcev iz Auschwitza, Jasenovca, Danice pri Koprivnici, Sajmišta. Ali pač?
Med letoma 1939 in 1945 so nacisti pobili skoraj 500.000 Romov, po novejših ocenah okoli 600.000
oziroma celo milijon in pol. Genocid nad Romi se je začel množično izvajati predvsem po
16. decembru 1942, ko je Heinrich Himmler ukazal deportacijo vseh »Ciganov« iz rodu Romov in
Sintov, ki so prebivali na območju tretjega rajha. Heinrich Himmler, eden glavnih organizatorjev in
izvajalcev nacističnega genocida, šef nacističnih koncentracijskih taborišč in velik borec proti »romski
kugi«, si je brez predaha izmišljal protiromske zakone in dekrete za množično uničevanje Romov.
16. decembra 1942 je objavil, da so tudi Romi »zreli« za »Sonderbehandlung«, torej za »posebni
tretma«, kar je pomenilo deportacijo v taborišča smrti. Največ jih je končalo v taboriščih AuschwitzBirkenau, Treblinka, Chełmno, Jasenovac, Mauthausen, Buchenwald, Dachau in Bergen-Belsen. Romi
so v taborišču smrti Auschwitz morali nositi temen trikotnik, na roke pa so jim vtetovirali črko Z.
15. novembra 1943 je Himmler Rome tudi uradno izenačil z Judi in s tem se je začelo »končno
reševanje romskega vprašanja«. Ob tem se še vedno pozablja na malo znano zgodovinsko resnico, da
se je diskriminiranje Romov (in kasnejši genocid nad njimi) v Nemčiji začelo pred diskriminacijo Judov,
pri čemer so se številni diskriminatorni dokumenti sklicevali na »nove znanosti o rasnih značilnostih
ljudi in drugih živih bitij«, ki so se v svetu oblikovale v 18. in 19. stoletju. Po teh rasnih teorijah so bile
»tuje krvne vrste v Evropi samo Judje in Cigani«. Holokavst nad Judi ni vprašljivo zgodovinsko dejstvo,
genocid nad Romi in Sinti pa je še vedno »pozabljeni holokavst«.

Dr. Marjan Toš
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Priloga 4: Pregled spominskih dni, posvečenih žrtvam holokavsta, po
posameznih državah
Avstrija

5. maj – nacionalni dan spomina na nasilje in rasizem v spomin na žrtve
nacionalsocializma (ob obletnici osvoboditve taborišča Mauthausen leta 1945)
Češka republika 8. marec – spominski dogodki v spomin na žrtve holokavsta (ob obletnici najbolj
množične usmrtitve čeških Judov v Auschwitz-Birkenau leta 1944)
Francija
16. julij – obeležitev obletnice množičnih aretacij in izgona pariških Judov leta
1942
Hrvaška
22. april – spominski dogodki v spomin na vse žrtve taborišča Jasenovac (ob
obletnici poskusa preboja zapornikov iz taborišča Jasenovac leta 1945)
Izrael
april/maj (27. nisana) – nacionalni dan spomina na holokavst (Jom hašoa; v
spomin na vstajo v varšavskem getu leta 1943)
Latvija
4. julij – nacionalni dan spomina na holokavst (ob obletnici požiga sinagoge v Rigi
z Judi vred leta 1941)
Litva
23. september – nacionalni dan spomina na holokavst (ob obletnici uničenja
judovskega geta v Vilni leta 1943)
Madžarska
16. april – nacionalni dan spomina na holokavst (ob obletnici nastanka prvega
judovskega geta v Mukačevem/madžarsko Munkácsu, danes v Ukrajini, leta 1944)
Nemčija
9. november – spominski dogodki ob obletnici kristalne noči leta 1938
Poljska
19. april – nacionalni dan spomina na holokavst (ob obletnici vstaje v varšavskem
getu leta 1943)
Romunija
9. oktober – nacionalni dan spomina na holokavst (ob obletnici prvih deportacij
Judov iz severne Romunije v Transnistrijo leta 1941)
Slovaška
9. september – nacionalni dan spomina na žrtve holokavsta in rasnega nasilja (ob
obletnici izdaje »Judovskega zakonika«, s katerim se je leta 1941 začelo
preganjanje Judov na Slovaškem)
Srbija
22. april – nacionalni dan spomina na žrtve holokavsta in genocida med drugo
svetovno vojno ter drugih žrtev fašizma (ob obletnici poskusa preboja zapornikov
iz taborišča Jasenovac leta 1945)
*Za več informacij glej: Holocaust Remembrance Days in IHRA Member Countries (as of January
2014), IHRA, dostopno na: https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/holocaust_
remembrance_days_in_ihra_member_countries_as_of_january_2014_final.pdf [8. 5. 2014].
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