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 Evropski dnevi judovske kulture bodo letos, leta 2021, 
potekali v edinstveni obliki na temo »Dialog« 

 

Letošnji festival Evropski dnevi judovske kulture bo potekal v 36 evropskih državah. 
Festival bo temeljil na judovskih izkušnjah pluralizma ter bo spodbujal tako dialog z 

drugimi ljudmi o njihovih izkušnjah kot tudi sodelovanje pri udejanjanju vivre ensemble, 
skupnega življenja. 

 
Evropska zveza za ohranjanje in promocijo judovske kulture in dediščine (AEPJ) ob 
Evropskih dnevih judovske kulture 2021, ki bodo potekali od prve nedelje v 
septembru dalje, usklajuje vseevropski festival s skupno temo »Dialog«. Namen 
festivala je poudariti raznolikost in bogastvo judovstva ter njegov lokalni, 
regionalni in nacionalni zgodovinski pomen, da bi s konferencami, koncerti, 
predstavami, vodenimi ogledi in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale sočasno po vsej 
celini, spodbujali dialog, priznavanje in izmenjavo.  
 
Dialog med kulturami, najstarejši in najosnovnejši način demokratičnega pogovora, je 
protistrup za zavračanje in nasilje. Cilj dialoga je, da nam omogoči mirno in 
konstruktivno življenje v multikulturnem svetu ter razvijanje občutka za 
skupnost in pripadnost. 
 
Letos bodo Evropski dnevi judovske kulture potekali pod okriljem evropskega projekta 
NOA (Networks Overcoming Antisemitism – Mreža za premagovanje antisemitizma). 
To bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in večji hvaležnosti za pozitivno vlogo in prispevek Judov in judovskih 
skupnosti v Evropi. Kulturni centri, muzeji, judovske skupnosti in mestne hiše bodo v času festivala združili energijo 
ob temi »Dialog«, ki spodbuja mrežo 400 ustanov po Evropi k organiziranju vodenih ogledov, razstav, koncertov, 
projekcij, predavanj in konferenc. 
 
Sodelujoči bodo »Dialog« izrecno vključili v svoje programe, tako pa bodo temo prikazali v metodi in namenu, da bi 
pri ljudeh povečali željo za sodelovanje: nadgrajevanje judovskih izkušenj pluralizma, dialog z drugimi ljudmi o 
njihovih izkušnjah in sodelovanje, da bi dosegli resnično skupno življenje. Ta perspektiva ljudi vabi, da se 
zavedajo ogromnega bogastva raznolikosti, ki jo predstavljajo njihove lastne identitete v različnih sferah – v verskih, 
narodnih in etničnih skupinah –, s ciljem, doseči pozitivno in nenasilno sobivanje, ter odpira vrata poglobljenemu 
delovanju pri vprašanjih antisemitizma. 
 

Eden od ciljev projekta, v katerem bo sodelovalo predvidoma kar 350 mest/ustanov, ki 
bodo s temo »Dialoga« nagovorili več kot 150.000 ljudi, je, da bi vsaj 70 sodelujočih 
institucij uporabilo razstavno gradivo, ki ga je o izbrani temi ustvarila Narodna knjižnica 
Izraela. Da bi dosegli ta cilj, bo AEPJ kot koordinator festivala zagotovil podporo in 
usposabljanje več kot 400 judovskim kulturnim ustanovam po Evropi. S tem bo 
zagotovil tudi pravilno izvajanje teme »Dialog« in te ustanove navdušil, da jo uporabijo kot 
metodo in namen. Poleg tega bo AEPJ podelil največ 70 subvencij za pomoč ustanovam 
pri končni uporabi razstavnega gradiva, ki ga je ustvarila Narodna knjižnica Izraela. Na 
razstavi bo ideja »Dialoga« in judovske kulture obravnavana s petih različnih vidikov in v 
petih različnih smereh: Dialog med Judi v skupnosti, Dialog med generacijami, Dialog 
med judovstvom in drugimi veroizpovedmi, Dialog med besedili ter Dialog med 
judovsko kulturo in drugimi kulturami. 
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AEPJ 
 

 
 
 

Evropska zveza za ohranjanje in promocijo judovske kulture in dediščine (AEPJ), nevladna organizacija, 
ustanovljena leta 2004, je mreža evropskih ustanov, med njimi javnih zavodov, zasebnih fundacij, zvez judovskih 
skupnosti in nevladnih organizacij, ki služi kot platforma za razvoj kulturnih pobud in izobraževalnih programov 
za evropske judovske prostore. Mreža AEPJ deluje kot kanal za medkulturni dialog in spodbuja boljše poznavanje 
in razumevanje evropske zgodovine, ustvarja zavest o kulturni raznolikosti in krepi kulturno identiteto evropskih 
državljanov. 
 
AEPJ je krovna organizacija za sprejem, promocijo, usposabljanje in pomoč pri razvoju edinstvenih judovskih 
kulturnih in dediščinskih projektov odličnosti po Evropi. Je skupnost, mreža in stičišče strokovnjakov, ki delujejo 
na področju judovske dediščine. AEPJ pomaga organizacijam pri razvoju njihovih programov, ponuja usposabljanje 
na področju judovskega kulturnega turizma in izmenjavo dobrih praks ter spodbuja razvoj nadnacionalnih programov. 
 
S pristopom do dediščine, ki je v skladu z usmeritvami Sveta Evrope, ter s svojim integriranim in meddisciplinarnim 
pristopom do kulturne dediščine in raznolikosti promovira temeljne evropske vrednote – človekove pravice, kulturno 
raznolikost in medkulturni dialog – z željo, da bi judovsko dediščino približal vsem evropskim državljanom in jih 
vključil v ustvarjanje, širjenje in ohranjanje judovske kulture in dediščine. 
 
 

NOA 
 

 
NOA – Mreža za premagovanje antisemitizma ponuja pionirski pristop k reševanju problema naraščajočega 
antisemitizma v Evropi. S svojim edinstvenim partnerstvom večjih judovskih mrež bo ocenila politike držav članic EU 
na različnih področjih, od izobraževanja do kulture in varnosti, ter jim pomagala razviti celostne nacionalne akcijske 
načrte za preprečevanje in odpravo antisemitizma. 
 
Evropski Judje so v zadnjih desetih letih izkusili naraščanje antisemitskega nasilja, zato so se glavni evropski judovski 
partnerji združili, da bi ustvarili pozitiven in sistemski učinek v evropskih družbah od lokalne ravni do oblikovanja 
politike. To bi storili z razvojem izobraževalnih orodij in usposabljanjem za skupnosti, športne klube, šole in javne 
organe, s kampanjami v družbenih medijih, s kulturnimi prireditvami in »poročili« za države članice, da jim pomagajo 
v boju proti antisemitizmu. 
 
Projekt NOA je nastal kot neposredni odgovor na deklaracijo Evropskega sveta, da države članice sprejmejo celostno 
strategijo za preprečevanje antisemitizma in boj proti njemu. Projekt zagotavlja mehanizem za podporo državam 
članicam pri razvoju in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov in pri zagotavljanju obilo družbeno-kulturnih 
izobraževalnih virov, ki lahko ustavijo porast antisemitskih stališč. Le s takim pristopom, tj. s sodelovanjem in 
povezovanjem politike in prakse, varnosti in izobraževanja, nadnacionalnih in nacionalnih ukrepov, je mogoče doseči 
pozitivne rezultate pri zmanjševanju razširjenosti in vpliva antisemitizma v Evropi. 
 
Hebrejska beseda »noa« pomeni »v gibanju«, kar odraža korak naprej proti družbi, v kateri bo cvetelo judovsko 
življenje, antisemitizem pa se bo zmanjšal. Partnerji predstavljajo skupaj 756 nacionalnih podružnic. 
 
Spletno središče dobrih praks in virov, ki bo objavljeno na tej spletni strani, bo državam članicam pomagalo pri izvajanju 
njihovih akcijskih načrtov. Rezultati projekta, ki jih bodo spremljale različne družbene, kulturne in izobraževalne 
dejavnosti po vsej EU, se bodo s partnerstvi in njihovimi mrežami še pomnožili. 
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