
PROJEKTNI DAN HOLOKAVST 

 

1.V času Hitlerjeve nacistične Nemčije se je zgodilo veliko grozot, med katerimi je 
pomembno izpostaviti koncentracijska taborišča, v katerih so zadrževali etnične skupine, ki 
niso ustrezale  ideologiji o arijski rasi. Pri tem gre za enega hujših primerov diskriminacije, 
saj so Jude popolnoma razčlovečili že pred njihovim odhodom v taborišča, še posebej s tako 
imenovalno Davidovo zvezdo, ki je služila kot ločevalno znamenje. Koncentracijska taborišča  
so terjala več milijonov žrtev, najhuje pa je, da javno dolgo časa nihče ni ukrepal.  Na tem 
mestu lahko uporabimo citat luteranskega duhovnika Martina Niemoellerja, ki je dejal tako: 
»Ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho; nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne 
demokrate, sem ostal tiho; nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem 
spregovoril; nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho; nisem bil jud. 
Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril.«  

Težko je biti zatiran in izločen, saj imaš občutek izoliranosti od ostalih, še posebej takrat, ko 
skupnost ne naredi ničesar, da bi ti pomagala. Mi, osebno, nasilju nismo izpostavljeni, zato si 
je težko predstavljati, kaj bi naredili v taki situaciji. V času druge svetovne vojne so se 
grozote dogajale vsem pred nosom in reakcije ni bilo. Dandanes so takšne situacije preseljene 
na oddaljenejše konce sveta, kar na žalost povzroča občutek distanciranosti od težav drugih 
ljudi. V sodobnem, kompleksnem svetu imamo tako velik dotok informacij, da se lahko hitro 
počutimo majhne in nemočne v primerjavi z globalnimi problemi, kot so na primer taborišča 
na Kitajskem in v Indiji, vojne na Bližnjem vzhodu, trgovine z ljudmi, razvrednotenje 
demokracije (npr. v Belorusiji, Rusiji), socialne razlike, izguba pravice do lastnega telesa, itd.  

Zelo bi radi rekli, da bi se v primeru, če bi bili priča kakršnemkoli nasilju, umešali in 
priskočili na pomoč, dejstvo pa je, da je tega glede na današnje razmere (opazno) zelo malo. 
Osebi, ki je bila žrtev nasilja, je potrebno nuditi podporo, empatijo in njeno izkušnjo poslušati 
z razumevanjem in sočustvovanjem.   

Pomembno je da probleme čim prej naslovimo. Danes smo o dogajanju veliko bolje 
obveščeni,  zato lahko na nasilje opozarjamo hitreje in bolj učinkovito kot kadarkoli prej. Ves 
čas je treba biti na preži za prvimi simptomi ponavljanja zgodovine, se pogovarjati in 
razumeti izkušnje drugih ljudi, predvsem pa razmišljati kritično in s svojo glavo.  

 
 
 

2. V boju proti nasilju je pomembna vloga vsakega posameznika, saj skupaj oblikujejo večjo 
skupino ljudi, ki bo imela v boju proti nasilju večjo moč. Ključno vlogo pa ima tudi 
pravočasen odziv, saj bo popuščanje skozi čas vedno večje in na neki točki neustavljivo. 
Večje spremembe bodo zagotovo lahko dosegli razgledani ljudje, saj je za razumevanje 
sedanjosti in prihodnosti pomembno razumevanje preteklosti. Eden od pokazateljev tega, 
kako se stvari stopnjujejo,  je dogajanje v Afriki v prejšnjem stoletju, ki je zelo podobno 
kasnejšemu nemškemu holokavstu. 
Človek bi pričakoval, da bo ljudi izučilo dogajanje tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja, 
da se bodo začeli zavedati dejstva, da samo zato, ker se je to zgodilo pred 75 leti, še ne 
pomeni, da se nam ne more zgoditi podobno tudi sedaj. Dokaz je genocid v Ruandi pred samo 
26 leti, v katerem je v času od 7. aprila do sredine julija leta 1994 bilo pobitih med 800.000 in 
nekaj več kot milijonom ljudi. Eden izmed ukrepov za spravo je bila odločitev oblasti, da so 
prepovedale javno govoriti o etnični pripadnosti svojih državljanov. Šlo je za podobno 



zatiskanje oči, kot v 2. svetovni vojni, namreč zaradi neustreznega odziva na dogodek so bile 
močno kritizirane OZN ter takratne vlade nekaterih držav, predvsem ZDA, Združenega 
Kraljestva, Francije in Belgije. 
Da v 21. stoletju nismo ostali brez genocida, je uradno leta 2003 poskrbel Darfur, regija v 
zahodnem Sudanu, vendar se je po besedah Suleimana Jammousa začel že dve desetletji prej z 
razdelitvijo prebivalcev Darfurja na Arabce in Nearabce. Šlo je za boj za naravne surovine in 
vodne vire, ki so začeli izginjati zaradi globalnega segrevanja. Nearabskim ljudstvom so 
začeli preprečevati uveljavljanje pravic do zemlje in do človekovih pravic na sploh. 
Za merilo današnje ozaveščenosti posameznika lahko postavimo aktualni primer genocida nad 
vejo muslimanov (Ujguri) na Kitajskem, za katerega večina svetovnega prebivalstva še ni 
slišala. Zaslugo za to si lastijo uradni mediji, ki o tem ne obveščajo javnosti, poleg njih pa tudi 
organizacija za zaščito muslimanov, ki po zgledu OZN in ostalih vladnih organizacij v 
preteklosti, molči.  
 
Ljudje se moramo zavedati, da naše pravice niso samoumevne, ampak se moramo zanje 
boriti, kot so se zanje borili naši predniki. Reagirati moramo takoj, ko opazimo prve znake 
ogroženosti svojih pravic. Kot posamezniki smo dolžni poskrbeti za osebno razgledanost, kar 
vključuje zbiranje informacij iz zanesljivih virov ter ustvarjanje lastnega mnenja.  

 
 
3. Stari rek pravi: »Ne naredi drugim tega, kar nočeš, da bi drugi naredili tebi«. Vsak 
posameznik mora poskrbeti, da ozavešča o nasilju. Če vemo, da nekdo načrtuje nasilje nad 
posameznikom, mu moramo to sporočiti in poskušati preprečiti, kolikor je v naši moči.  
Kot posamezniki se moramo soočiti z dejstvom, da nekdo povzroča nasilje, obenem pa 
poskusiti razumeti povzročitelje nasilja in jim poiskati ustrezno pomoč ali podati predloge, 
nasvete, rešitve, ki bi lahko preprečili nasilna dejanja. 
Najbolje je reagirati čimprej oz. nemudoma, ko opazimo nasilno vedenje. V vsakem primeru 
se je treba nasilju zoperstaviti, tudi če se dogaja že dlje časa ali če mislimo, da je že prepozno, 
saj lahko s tem zmanjšamo posledice za žrtve ali celo nadaljnje nasilje preprečimo. 
Vedno se moramo postaviti v kožo žrtve nasilja in šele takrat lahko začutimo njegovo 
ranljivost, nemoč in trpljenje. To je pomembno, saj nikoli ne vemo, kaj bo doletelo nas. Vemo 
pa, da si v kriznih situacijah vsi želimo podpore. Vsak posameznik se v življenju znajde v 
težkih položajih, ko potrebuje pomoč sočloveka. 
Ob krizah zadnjega desetletja so na površje splavale nove oblike nestrpnosti, rasizma, 
ksenofobije in sovražnosti. V času epidemije pa je zlasti zaskrbljujoče večanje 
nezadovoljstva, nestrpnosti, negotovosti, ki smo jim priča iz dneva v dan in vsi ti občutki le še 
krepijo nevarna negativna čustva. Naša odgovornost je, da ta spomin zaradi vse večje časovne 
oddaljenosti in poslavljanja generacij ne zbledi, da ga ohranimo kot opozorilo in opomin. 
Poskrbimo, da se grozodejstva holokavsta ne bi nikoli in nikjer več ponovila. Spomin naj za 
vedno ostaja tudi v misli, srcih in dejanjih vseh, ki spoštujemo življenje, mir, svobodo, 
človekove pravice. Samo to nas vodi v resnično in demokratično družbo prihodnosti, v kateri 
ne bi smelo več biti priložnosti za nasilje in ne človeška dejanja, zaradi katerih so bila 
življenja drugačnih pretrgana.  
 



Zaključili bi z mislijo preživelega Juda Prima Levija: »Zgodilo se je, torej se lahko spet 
zgodi.« 
 
 
 
4. Po pogovoru smo prišli do podobnega zaključka. Če bi se vsi  zavedali svoje vloge pri 
zatiranju nasilja, morda do takšnih grozot, kot so se dogajale v preteklosti in se zagotovo še 
danes dogajajo marsikje po svetu, ne bi prišlo. Zdi se nam pomembno pri opaženem nasilju  
nemudoma  ukrepati in ga nikakor ne ignorirati, saj tako lahko najbolj učinkovito preprečimo, 
da iz nečesa, kar se na začetku sicer zdi majhno in rešljivo, prav hitro razvije nekaj težko 
preprečljivega in uničevalnega. Zato je pomembno, da kot posamezniki in posameznice ne le 
sami poskušamo preprečiti nasilje, ampak širimo zavedanje in spodbudimo tudi ostale, naj se 
borijo proti nasilju in se zavzamejo za to, v kar verjamejo, ter naj se ne bojijo izraziti in se 
postaviti za svoja mišljenja. Ne moremo zanikati dejstva, da je izpostavljanje včasih nevarno 
in da je marsikoga v preteklosti žal zaradi krutih okoliščin pripeljalo do smrti, a ravno tako ne 
moremo in niti ne smemo zanikati, da so nam ravno taki posamezniki, ki so se pravočasno 
zavedali nevarnosti nasilja in se mu zoperstavili, prihranili številne grozote, kršitve 
človekovih pravic in diskriminacije.  
Tišina, prepojena s strahom, je včasih lahko naša največja sovražnica. 


