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w zachowaniu pami¦ci o Holokau±cie:
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to commemorate the Holocaust:
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Abstrakt

W artykule próbuj¦ odpowiedzie¢ na pytanie o rol¦ organizacji mi¦dzynarodowych w zachowaniu pami¦ci o Holokau±cie na przykªadzie Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Tekst rozpoczyna si¦ od krótkiego rysu historycznego przedstawiaj¡cego okoliczno±ci powstania ONZ. W kolejnych cz¦±ciach odnosz¦ si¦ do konkretnych przykªadów dziaªa«, których celem (cho¢ nie zawsze jedynym) byªo przeciwdziaªanie ludobójstwom oraz upami¦tnienie Zagªady. Omawiam dwa dokumenty:

Powszechn¡ Deklaracj¦ Praw Czªowieka oraz Konwencj¦ w Sprawie Zapobiegania
i Karania Zbrodni Ludobójstwa. W tek±cie odnosz¦ si¦ tak»e ustanowionego przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku Mi¦dzynarodowego Dnia Pami¦ci o oarach Holokaustu. Z kolei w ostatniej cz¦±ci próbuj¦ odpowiedzie¢ na pytanie czy
podejmowanie przez organizacj¦ dziaªania w tym obszarze s¡ skuteczne.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Holokaust, prawa czªowieka, pami¦¢, edukacja.
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Abstract

In this article, I attempt to answer the question about the role of international
organizations in preserving the memory about the Holocaust following the example
of the United Nations. In the rst part of the article, I shortly present the history
of the United Nations; in the next parts, I describe concrete examples of activities
aimed at preventing genocides and commemorating the Holocaust. I also discuss

The Universal Declaration of Human Rights and The Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. In the article, I altwo documents:

so mention the International Holocaust Remembrance Day designed by General
Assembly of the United Nations in 2005. In the last part of the article, I try to
answer the question concerning the eectiveness of the action taken for Holocaust
commemoration.
Key words:

United Nations, Holocaust, human rights, memory, education.

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Tragedia II wojny ±wiatowej byªa impulsem dla powojennego ±wiata do
podj¦cia wspólnych dziaªa« na rzecz pokoju. Hasªo nigdy wi¦cej wojny miaªo zosta¢ zrealizowane na poziomie mi¦dzynarodowym, a narz¦dziami, które
miaªy wspomóc zrealizowanie tego zobowi¡zania byªy mi¦dzy innymi organizacje mi¦dzynarodowe. Wierzono, »e mi¦dzynarodowa solidarno±¢ mo»e sprawi¢, »e uda si¦ osi¡gn¡¢ zakªadany cel. Zagªada ydów byªa tym wydarzeniem
z czasów II wojny ±wiatowej, która dokonaªa ogromnych zmian, nie tylko na poziomie jednostkowym, ale i caªych spoªeczno±ci. Ocaleni z Holokaustu stan¦li
przed ogromnym wyzwaniem  próby rozliczenia zbrodni, której oarami padli ich najbli»si i rozpocz¦cia »ycia w zupeªnie zmienionej powojennej rzeczywisto±ci oraz zachowania pami¦ci o tej niewyobra»alnej zbrodni i jej oarach.
Jedn¡ z organizacji mi¦dzynarodowych, która powstaªa w celu stania
na stra»y bezpiecze«stwa i pokoju na ±wiecie oraz zapobiegania takim tragediom jak¡ byª Holokaust byªa Organizacja Narodów Zjednoczonych powstaªa
ju» w 1945 roku. Do dzi± jest to jedna z najbardziej powszechnych organizacji
mi¦dzynarodowych, która swoim zasi¦giem obejmuje praktycznie wszystkie
pa«stwa ±wiata, równie szerokie jest spektrum dziaªalno±ci organizacji, która
podejmuje swoje aktywno±ci tak»e za pomoc¡ wyspecjalizowanych agend.
Idea powoªania ONZ pojawiªa si¦ jeszcze w trakcie II wojny ±wiatowej.
Byªa to w pewnym stopniu odpowied¹ na brak skuteczno±ci Ligi Narodów,
powstaªej po zako«czeniu dziaªa« wojennych w Europie w 1918 roku.
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Inicjatywy maj¡ce doprowadzi¢ w konsekwencji do powstania ONZ rozpocz¦ªy si¦ ju» w 1941 roku1 , a snalizowano je podczas konferencji zaªo»ycielskiej ONZ, która rozpocz¦ªa si¦ 25 kwietnia 1945 roku. 24 pa¹dziernika 1945 roku podpisano Kart¦ Narodów Zjednoczonych i jednocze±nie ONZ
rozpocz¦ªa swoje dziaªania stanowi¡c do dzi± organizacj¦ mi¦dzynarodow¡
o najwi¦kszym zasi¦gu, zarówno pod wzgl¦dem geogracznym, jak i funkcjonalnym. W preambule dokumentu zaªo»ycielskiego podkre±lono, »e pa«stwa
zaªo»ycielskie zobowi¡zuj¡ si¦ do tego, by uchroni¢ przyszªe pokolenia od
kl¦sk wojny, [...] przywróci¢ wiar¦ w podstawowe prawa czªowieka, w godno±¢
i warto±¢ czªowieka. (Karta Narodów Zjednoczonych...)
Nawet pomimo tego, »e powojenna rzeczywisto±¢ mi¦dzynarodowa,
w której funkcjonowaªy pa«stwa zaªo»ycielskie ONZ nie pozwalaªa na zbyt
wielki optymizm w tej kwestii to wierzono, »e cele te uda si¦ zrealizowa¢.
Cho¢ umiarkowane poparcie, a czasem nawet niech¦¢ poszczególnych pa«stw
do podejmowania wspólnych wysiªków na rzecz zapewnienia bezpiecze«stwa
i pokoju na ±wiecie pokazywaªo, »e droga ta b¦dzie wyboista, a przede
wszystkim proces dochodzenia do pokoju b¦dzie dªugotrwaªy. Z jednej strony
pa«stwa, które obraªy prodemokratyczny kierunek rozwoju swoich pa«stw
po zako«czeniu II wojny ±wiatowej musiaªy zmierzy¢ si¦ z dziaªaniami podejmowanymi przez pa«stwa odrzucaj¡ce demokracj¦.
Z biegiem lat zakres funkcjonowania ONZ byªa rozwijany i obejmowaª
wiele aspektów dziaªalno±ci mi¦dzynarodowej, jednocze±nie okazaªo si¦ tak»e, »e jeden z gªównych celów2 organizacji nie zostaª osi¡gni¦ty, a utrzymanie
pokoju i bezpiecze«stwa jest wci¡» wyzwaniem ±rodowiska mi¦dzynarodowego. W celu jego osi¡gni¦cia pojawiªo si¦ jednak wiele inicjatyw, nie tylko tych
1

12 czerwca 1941 rok  podpisanie

Deklaracji Londy«skiej

zobowi¡zuj¡cej pa«stwa

walcz¡ce z III Rzesz¡ do wspóªpracy w okresie pokoju i wojny. 14 sierpnia 1941rok 
podpisanie Karty Atlantyckiej przez przywódców Wielkiej Brytanii (Winston Churchill)
i USA (Franklin D. Roosevelt), w której pojawiª si¦ zapis o konieczno±ci o konieczno±ci
stworzenia staªego sytemu bezpiecze«stwa oraz podj¦cia dziaªa« na rzecz ustanowienia
pokoju. 1 stycznia 1942 rok  26 pa«stw podpisuje Deklaracj¦ Narodów Zjednoczonych.
30 pa¹dziernika 1943 rok  w Deklaracji Moskiewskiej podpisanej przez ministrów spraw
zagranicznych USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR pojawiª si¦ postulat powoªania do »ycia
organizacji mi¦dzynarodowej o charakterze uniwersalnym, której celem byªoby stanie na
stra»y pokoju i bezpiecze«stwa. Postulat ten pojawia si¦ w deklaracji ko«cowej konferencji w Teheranie z 1 grudnia 1943 roku. 21 sierpnia  7 pa¹dziernika 1944 roku  obrady
konferencji w Dumbarton Oaks, w trakcie której powstaª projekt

czonych

2009, s. 81-82)

2

Karty Narodów Zjedno-

z udziaªem przedstawicieli Chin, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR. (o±-Nowak,

Zgodnie z Artykuªem 1

Karty Narodów Zjednoczonych celem ONZ jest utrzymywa¢
Narodów Zjednoczonych...)

mi¦dzynarodowy pokój i bezpiecze«stwo. (Karta
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o charakterze politycznym, ale tak»e i edukacyjnym. Zaªo»ono, »e przypominanie o tragicznych wydarzeniach mo»e przyczyni¢ si¦ do tego, »e wi¦cej
si¦ nie powtórz¡. Przykªadem tego jest ustanowiony w 2005 roku Mi¦dzynarodowy Dzie« Pami¦ci o Oarach Holokaustu. Wcze±niej jednak pojawiª si¦
wa»ny dokument, który w swoim zaªo»eniu tak»e miaª przeciwdziaªa¢ takim
tragediom jak zagªada ydów  Powszechna Deklaracja Praw Czªowieka.
Równie istotne dla upami¦tnienia i rozliczenia Holokaustu byªo uchwalenie
Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.
Powszechna Deklaracja Praw Czªowieka

Powszechna Deklaracja Praw Czªowieka uchwalona 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w swojej preambule odwoªywaªa si¦
do zbrodni II wojny ±wiatowej, cho¢ w dokumencie nie pojawiªo si¦ sªowo Holokaust to mo»emy przypuszcza¢, »e twórcy Deklaracji odwoªuj¡ si¦
wªa±nie do tego wydarzenia3 . O konieczno±ci powstania takiego dokumentu
rozmawiano jeszcze w trakcie II wojny ±wiatowej4 .
We wst¦pie dokumentu znalazªy si¦ takie zapisy, »e brak poszanowania
i pogarda dla praw czªowieka doprowadziªy do czynów barbarzy«skich, które
wstrz¡sn¦ªy sumieniem ludzko±ci. (Powszechna Deklaracja Praw Czªowieka,
1948) Deklaracja powstawaªa w latach powojennych, rozpocz¦ªy si¦ procesy
osób oskar»anych o ludobójstwo ydów, które unaoczniªy jak sªabo pa«stwo
i system mi¦dzynarodowy stoi na stra»y przestrzegania praw czªowieka. Zdaniem konstytucjonalisty i znawcy tematyki praw czªowieka Zdzisªawa K¦dzi
Niew¡tpliwie niedawne tragiczne do±wiadczenia II wojny ±wiatowej i dyktatorskim re»imów skªaniaªy do poszukiwania zapory przeciwko ich powtórzeniu przez oparcie porz¡dku mi¦dzynarodowego i krajowych ustrojów na
uniwersalnych prawach czªowieka. (K¦dzia, 2018, s. 9) W podobnym tonie
wypowiadaª si¦ tak»e Roman Ku¹niar  politolog i byªy czªonek polskiej
delegacji do Komisji Praw Czªowieka ONZ. W jego opinii
3

Oczywi±cie o prawach czªowieka mówiono jeszcze przed Zagªad¡. Wydarzenie to nie

byªo impulsem do wypracowania koncepcji praw czªowieka, a Powszechna Deklaracja Praw
Czªowieka nie byªa pierwszym dokumentem, który po±wi¦cony byª tym kwestiom. Jednak
II wojna ±wiatowa i nazistowska polityka pokazaªy, jak sªaby jest system ochrony praw
czªowieka i do jak ogromnych narusze« tych praw mo»e doj±¢ ze strony wªadzy. Konstytucjonalista Wiktor Osiaty«ski podkre±laª w jednej ze swoich prac, »e Ludobójstwo,
którego dopu±ciªy si¦ Niemcy w Europie, spowodowaªo odrodzenie idei ograniczonego rz¡du, liberalnej demokracji i elementarnych swobód. (Osiaty«ski, 2011, s. 41)

4

Zapisy postuluj¡ce wypracowanie i uchwalenie dokumentu po±wi¦conego prawom czªo-

wieka znalazªy si¦ m.in. w Karcie Atlantyckiej (14 sierpnia 1941 rok), Deklaracji Narodów
Zjednoczonych (1 stycznia 1942 rok), Karcie Narodów Zjednoczonych (26 czerwca 1945 rok).

303

Do±wiadczenie Holokaustu znalazªo duchowe odzwierciedlenie
w pierwszym zdaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czªowieka
'Uznanie przyrodzonej godno±ci oraz równych i niezbywalnych
praw wszystkich czªonków wspólnoty ludzkiej jest podstaw¡ wolno±ci, sprawiedliwo±ci i pokoju na ±wiecie' . (Ku¹niar, 2008, s. 65)
Warto w tym miejscu podkre±li¢ tak»e fakt, »e jednym ze wspóªtwórców
deklaracji byª francuski polityk i prawnik René Samuel Cassin wchodz¡cy
w skªad komitetu redakcyjnego. Pochodziª z »ydowskiej rodziny i zdaniem
politologa Arkadiusza Domagaªy na jego prohumanitarne pogl¡dy bez w¡tpienia wpªyn¦ªy do±wiadczenia Holokaustu5 . (Domagaªa, 2018, s. 124-125)
Opracowany dokument miaª zapobiec powtórnym ªamaniom praw czªowieka i sprawi¢, »e pa«stwa b¦d¡ budowa¢ skuteczne systemy ochrony tych
praw. Jednocze±nie zdawano sobie spraw¦, »e jest to jedynie deklaracja. Liczono jednak, »e Holokaust i II wojna ±wiatowa oraz dziaªania pa«stw totalitarnych byªy tak tragicznymi wydarzeniami w historii ±wiata, »e caªa
spoªeczno±¢ mi¦dzynarodowa doªo»y stara«, aby nigdy wi¦cej si¦ nie powtórzyªy6 . Dodatkowo, jak pisze Domagaªa, nie ulegaªo w¡tpliwo±ci ju» w trakcie jej powstawania, »e mimo niewi¡»¡cego charakteru b¦dzie wpªywaªa na
praktyk¦ legislacyjn¡ i zachowania pa«stw na arenie mi¦dzynarodowej. (Domagaªa, 2018, s. 118)
Konwencja w Sprawie Zapobiegania
i Karania Zbrodni Ludobójstwa

9 grudnia 1948 roku, dzie« przed uchwaleniem Powszechnej Deklaracji
Praw Czªowieka, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliªo Konwencj¦ w Sprawie
Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa 7 . Dokument ten opracowano
ju» w trakcie prowadzonych procesów, w których przed s¡dem stawiane byªy
osoby oskar»ane o dokonywanie zbrodni ludobójstwa jak¡ byª Holokaust8 .
5
6

Cz¦±¢ jego rodziny zgin¦ªa w obozach zagªady.
Osiaty«ski odwoªuj¡c si¦ do sªów Michaela Ignatiea podkre±laª, »e autorzy Po-

wszechnej Deklaracji Praw Czªowieka chcieli ustrzec reszt¦ ±wiata przed popeªnieniem
podobnych zbrodni, jakich dopu±cili si¦ niedawno Europejczycy. (Osiaty«ski, 2011, s. 43)

7
8

Dokument zacz¡ª obowi¡zywa¢ 12 stycznia 1951 roku.
Nale»y doda¢, »e w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 96/1 z dnia 11 grudnia

1946 roku stwierdzono, »e ludobójstwo jest zbrodni¡ w obliczu prawa mi¦dzynarodowego,
sprzeczn¡ z duchem i celami Narodów Zjednoczonych i pot¦pion¡ przez ±wiat cywilizowany. (Rezolucja ZO ONZ nr 96/1, 1946), a wcze±niej  8 sierpnia 1945 roku przyj¦to Kart¦ Mi¦dzynarodowego Trybunaªy Wojskowego w przedmiocie ±cigania i karania gªównych
przest¦pców wojennych osi europejskiej, o tym, »e miaª on dokona¢ os¡dzenia winnych
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Omawiaj¡c wspomnian¡ Konwencj¦ nie sposób nie wspomnie¢ o Rafale Lemkinie  prawniku i karni±cie. Urodziª si¦ w 24 czerwca 1900 roku
w Guberni Grodzie«skiej w »ydowskiej rodzinie, w 1941 roku wyemigrowaª
do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarª w 1959 roku. Lemkin uwa»any jest
za twórc¦ poj¦cia ludobójstwa i gªównego architekta przywoªywanej Konwencji z 9 grudnia 1948 roku. Jeszcze przed rozpocz¦ciem dziaªa« wojennych
w 1939 roku Lemkin podkre±laª konieczno±¢ zabezpieczenia jednostki jako
czªonków poszczególnych grup przed dziaªaniem wªadzy, która mo»e doprowadzi¢ do ich eksterminacji. Za± wcze±niej, w 1933 roku, podczas konferencji
Mi¦dzynarodowego Biura na rzecz Kodykacji Prawa Karnego w Madrycie
przedstawiª koncepcj¦ poj¦cia zbrodni barbarzy«stwa, któr¡ zdeniowaª
jako dziaªania eliminacyjne wymierzone przeciw spoªeczno±ciom (wspólnotom) etnicznym, wyznaniowym albo socjalnym.9 (Lemkin, 1933) Zdaniem,
znawcy dorobku Marka Kornata, denicja ta podkre±la, »e nie jest istotne
to czy oarami masowych zbrodni padaj¡ ludzie ze wzgl¦du na przekonania religijne, etniczne, czy przynale»no±¢ klasow¡. Wa»ne jest, »e stali si¦
obiektywnym wrogiem, zasªuguj¡cym na unicestwienie  z perspektywy
sprawców zbrodni. (Kornat, 2012, s. 19)
W jedena±cie lat pó¹niej Lemkin przedstawiª koncepcj¦ ludobójstwa.
Jego zdaniem
Nowe poj¦cia potrzebuj¡ nowych terminów. Przez ludobójstwo
rozumiemy zniszczenie narodu lub grupy etnicznej. To nowe sªowo stworzone przez autora zgodnie ze star¡ zasad¡ w nowym
wydaniu, powstaªo z greckiego sªowa genos (rasa, plemi¦) i ªaHolokaustu stanowi Artykuª VI, a dokªadniej podpunkt c) którego tre±¢ jest nast¦puj¡ca:
Czyny ni»ej wymienione albo niektóre z nich, podlegaj¡ jurysdykcji Trybunaªu i poci¡gaj¡
za sob¡ odpowiedzialno±¢ osobist¡:
[...]
c) Zbrodnie przeciw ludzko±ci, mianowicie: morderstwa, wyt¦pianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono si¦ przeciwko jakiejkolwiek ludno±ci cywilnej, przed wojn¡ lub podczas niej, albo prze±ladowania ze wzgl¦dów
politycznych, rasowych lub religijnych przy popeªnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodz¡cej
w zakres kompetencji Trybunaªu lub w zwi¡zku z ni¡, niezale»nie od tego, czy byªo to
zgodne, czy te» staªo w sprzeczno±ci z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano.
Przywódcy, organizatorzy, pod»egacze i wspólnicy, uczestnicz¡cy w ukªadaniu lub wykonaniu wspólnego planu albo zmowy w celu popeªnienia jednej z wy»ej wymienionych zbrodni, odpowiadaj¡ za wszelkie czyny, których dopu±ciª si¦ ktokolwiek b¡d¹ w zwi¡zku z wykonaniem takiego planu. (Karta Mi¦dzynarodowego Trybunaªu Wojskowego z 8 sierpnia
1945). Warto podkre±li¢, »e w tym przypadku du»y wkªad w zdeniowanie poj¦cia zbrodni przeciw ludzko±ci odpowiadaª inny prawnik pochodz¡cy z Polski  Hersz Lauterpacht.

9

Cyt. za Kornat, 2012, s. 19.
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ci«skiego cide (zabijanie), a wi¦c w podobny sposób jak sªowa
tyrannicide (tyranobójstwo), homicide (zabójstwo), infanticide
(dzieciobójstwo) itp. W zamierzeniu ma oznacza¢ skoordynowany plan ró»nych dziaªa« maj¡cych na celu zniszczenie podstawowych fundamentów »ycia grup narodowych, w celu anihilacji
tych grup. (Lemkin, 1944)10
Konwencja z 1948 roku deniowaªa ludobójstwo w sposób w¦»szy ni» okre±liª j¡ Lemkin. Artykuª II omawianego dokumentu stanowiª, »e ludobójstwem
 jest którykolwiek z nast¦puj¡cych czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w caªo±ci lub cz¦±ci grup narodowych, etnicznych,
rasowych lub religijnych, jako takich: a) zabójstwo grupy, b) spowodowanie powa»nego uszkodzenia ciaªa lub rozstroju zdrowia
psychicznego czªonków grupy, c) rozmy±lne stworzenie dla czªonków grupy warunków »ycia, obliczonych na spowodowanie ich
caªkowitego lub cz¦±ciowego zniszczenia zycznego, d) stosowanie ±rodków, które maj¡ na celu wstrzymanie urodzin w obr¦bie
grupy 11 . (Konwencja w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni
Ludobójstwa...)
Chciano w tej sposób unikn¡¢ weta Zwi¡zku Radzieckiego w Radzie
Bezpiecze«stwa ONZ. Polityczne uwarunkowania sprawiªy, »e Lemkin, który straciª prawie caª¡ rodzin¦ w wyniku Holokaustu musiaª pój±¢ w tym
przypadku na pewne ust¦pstwa. W konsekwencji jednak udaªo si¦ doprowadzi¢ do sytuacji, w której ludobójstwo zacz¦ªo by¢ penalizowane, a strony
omawianej Konwencji zobowi¡zaªy si¦ do zapobiegania, tªumienia i karania
aktów ludobójstwa i cho¢ istniaªo ono na dªugo przed dokonaniem zagªady
ydów to wªa±nie tragedia II wojny ±wiatowej u±wiadomiªa konieczno±¢ penalizacji tego zjawiska, za± w wymiarze mi¦dzynarodowym, a tak»e w wielu
przypadkach tak»e i krajowym, zbrodnia ludobójstwa zaklasykowana jest
jako zbrodnia o najwi¦kszym ci¦»arze gatunkowym.
10
11

Cyt. za McFarland, Hamer, 2016, s. 76.
Podkre±li¢ nale»y, »e okrojona wersja denicji i pomini¦cie w niej zapisów o tym, »e

zbrodnie masowe wymierzone przeciwko grupom spoªecznym nie s¡ ludobójstwem, nawet
je±li  jak pisze Marek Kornat  eksterminacja przez pa«stwo danej grupy spoªecznej
przybraªaby najbardziej zracjonalizowany, przemysªowy i masowy charakter. (Kornat,
2012, s. 21)
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Mi¦dzynarodowy Dzie« Pami¦ci o oarach Holokaustu

Mi¦dzynarodowy Dzie« Pami¦ci o oarach Holokaustu, obchodzony
27 stycznia, zostaª ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ. Jego celem jest uczczenie pami¦ci oar pochodzenia »ydowskiego zamordowanych w czasie II wojnie ±wiatowej. 27 stycznia to tak»e rocznica
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Dodatkowo dzie« ten uznawany jest
jako symboliczny koniec ludobójstwa ydów oraz przedstawicieli innych narodów. W 2005 roku przypadaªa 60. rocznica wyzwolenia obozu oraz powstania ONZ. W rezolucji ustanawiaj¡cej to wydarzenie znalazª si¦ zapis
nawi¡zuj¡cy do idei powoªania ONZ  Zwa»ywszy, »e fundamentalna zasada Karty Narodów Zjednoczonych  uchroni¢ przyszªe pokolenia od kl¦ski wojny  jest ±wiadectwem nierozerwalnego zwi¡zku mi¦dzy powoªaniem
Organizacji Narodów Zjednoczonych a wyj¡tkow¡ tragedi¡ Drugiej Wojny
wiatowej. (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/7...)
Dodatkowo, w dokumencie podkre±lono, »e Holokaust, który doprowadziª do wymordowania jednej trzeciej ludno±ci »ydowskiej oraz niezliczonych
przedstawicieli innych mniejszo±ci, b¦dzie zawsze dla wszystkich ludzi przestrog¡ przed nienawi±ci¡, bigoteri¡, rasizmem i uprzedzeniami. (Rezolucja
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/7 ) Co wa»ne, autorzy rezolucji podkre±lali wag¦ edukacji w upami¦tnianiu tego wydarzenia. Zgodnie z zapisami dokumentu ONZ
wzywa pa«stwa czªonkowskie do opracowania programów edukacyjnych, które wpoj¡ przyszªym pokoleniom lekcje Holokaustu,
by zapobiega¢ dalszym aktom ludobójstwa i w tym kontek±cie
pochwala dziaªalno±¢ Grupy Zadaniowej do spraw Wspóªpracy
Mi¦dzynarodowej na rzecz Edukacji, Pami¦ci i Bada« o Holokau±cie. (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/7...)
Jednocze±nie w rezolucji pojawiªo si¦ apel zaadresowany do Sekretarza
Generalnego, którego zobowi¡zano do ustanowienia specjalnego programu
po±wi¦conego tematyce Holokaustu i Narodów Zjednoczonych. Oczekiwano
tak»e, »e Sekretarz Generalny podejmie kroki mobilizuj¡ce spoªecze«stwo
obywatelskie do dziaªa« na rzecz pami¦ci i edukacji o Holokau±cie, co ma
przemóc przeciwdziaªa¢ dalszym aktom ludobójstwa. (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/7...)
Celem tej inicjatywy byªo zatem nie tylko podj¦cie dziaªa« upami¦tniaj¡cych oary Zagªady, ale tak»e podejmowanie dziaªa« edukacyjnych, dzi¦ki
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czemu mªode pokolenia poznaj¡ histori¦ Holokaustu. Co warte podkre±lenia,
w rezolucji znalazªy si¦ tak»e zapisy odrzucaj¡ce odmow¦ uznania zagªady
ydów za wydarzenie historyczne co mo»e ±wiadczy¢ o wysiªkach ONZ w celu przeciwdziaªania funkcjonowania w przestrzeni publicznej negacjonizmu
i rewizjonizmu Holokaustu12 .
W ten oto sposób po sze±¢dziesi¦ciu latach od ustanowienia ONZ-u oraz
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau pa«stwa czªonkowskie zobowi¡zaªy
si¦ podejmowa¢ dziaªania upami¦tniaj¡ce zbrodnie ludobójstwa dokonan¡
na spoªeczno±ci »ydowskiej w czasie II wojnie ±wiatowej13 . Niestety obchody
ustanowiono w momencie, kiedy ju» wiedziano, »e organizacji nie udaªo si¦
zrealizowa¢ wspominanego ju» celu zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych, który zobowi¡zuje ONZ do dziaªa« zmierzaj¡cych do utrzymania
mi¦dzynarodowego pokoju i bezpiecze«stwa14 . Do 2005 roku oarami ludobójstwa padªy tak»e inne narody15 .
Czy ONZ speªniª swoj¡ rol¦ w zakresie przeciwdziaªania
ludobójstwu i upami¦tnienia Holokaustu?

Odnosz¡c si¦ do powy»szego pytania warto doprecyzowa¢, »e ONZ
w swoim dokumencie statutowym  czyli Karcie Narodów Zjednoczonych
nie deniuje bezpo±rednio swojej roli jako organizacji stoj¡cej na stra»y pami¦ci o Holokau±cie. Jednak, jak pisaªam powy»ej, pa«stwa zaªo»ycielskie,
a w pó¹niejszym czasie tak»e i pa«stwa przyst¦puj¡ce do organizacji zobowi¡zywaªy si¦ do podejmowania dziaªa« zapobiegaj¡cych wojnom oraz
zapewnienia pokoju i bezpiecze«stwa na ±wiecie.
Na podstawie opisanych przykªadów nie ulega w¡tpliwo±ci, »e poprzez
swoje dziaªania ONZ d¡»y do zachowania pami¦ci o jednej z najtragiczniejszych zbrodni jak¡ byª Holokaust. Czy jednak s¡ one na tyle skuteczne,
»e mo»emy mie¢ pewno±¢, »e uchroni¡ one ±wiat przed kolejnym ludobójstwem? Oczywi±cie znamy odpowied¹ na to pytanie, nie udaªo si¦ spoªecz12

Dodatkowo, w dwa lata pó¹niej, Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 61/255

z 26 stycznia 2007 pot¦piªo kªamstwo o±wi¦cimskie.

13

Warto wspomnie¢, »e niektóre pa«stwa ju» wcze±niej obchodziªy Dni Pami¦ci o Ho-

Deklaracj¦
Sztokholmsk¡, w której znalazªy si¦ m.in. takie sªowa B¦dziemy wspiera¢ odpowiednie forlokau±cie. Dla przykªadu w styczniu 2000 roku 46 rz¡dów pa«stw podpisaªo

my utrwalania pami¦ci o Holokau±cie, wª¡cznie z dorocznymi obchodami Dnia Holokaustu
w ka»dym z naszych krajów.

14
15

Zobacz szerzej art. 1

Karty Narodów Zjednoczonych.

Np. 1994  ludobójstwo w Rwandzie, 1995  masakra w Srebrenicy w Bo±ni. Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych nie udaªo si¦ im zapobiec.
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no±ci mi¦dzynarodowej ustrzec przed kolejn¡ tak¡ tragedi¡. Co wi¦cej nie
mamy »adnej pewno±ci ,»e nie b¦d¡ si¦ one powtarzaªy w przyszªo±ci.
O ile pozytywnym wyd¹wi¦kiem dziaªa« podejmowanych przez ONZ
mo»na okre±li¢ uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Czªowieka i Konwencji w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa. Dzi± ochrona praw czªowieka stoi niew¡tpliwie na du»o wy»szym poziomie ni» przed
uchwaleniem Deklaracji, a nadzieje na to, »e wiele pa«stw b¦dzie szanowaªo
jej przepisy i doprowadzi do wprowadzenia do krajowych przepisów prawnych zapisów o ochronie praw czªowieka. Rozbudowany zostaª tak»e regionalny system ochrony praw czªowieka16 . Powstaj¡ organizacje mi¦dzynarodowe, zarówno o charakterze mi¦dzyrz¡dowym, jak i pozarz¡dowym, które staj¡
na stra»y praw czªowieka. Jednak, o ile w demokratycznych pa«stwach, system
ochrony praw czªowieka funkcjonuje i w przypadku ich naruszenia mo»na dochodzi¢ swoich praw to w pa«stwach niedemokratycznych prawa czªowieka s¡
ªamane, a osoby poszkodowane nie maj¡ mo»liwo±ci skutecznej ich ochrony.
Tak»e rezultatem przyj¦cia Konwencji w Sprawie Zapobiegania i Karania
Zbrodni Ludobójstwa byªo wª¡czenie do debaty mi¦dzynarodowej konieczno±ci wypracowania mi¦dzynarodowych mechanizmów przeciwdziaªaj¡cych ludobójstwom, a tak»e takie dostosowanie przepisów krajowych, których celem
byªo penalizowanie zbrodni ludobójstwa. Jednak przepisy nie powstrzymuj¡
przed dokonywaniem tego rodzaju zbrodni, powojenne ludobójstwa pokazaªy,
»e Holokaust nie byª ani pierwszym, ani ostatnim takim wydarzeniem i spoªeczno±¢ mi¦dzynarodowa nie potraªa wypracowa¢ skutecznych mechanizmów przeciwstawiania si¦ zbrodniom przeciw ludzko±ci. Przesªanie nigdy
wi¦cej nie pozostaªo by¢ hasªem, które wci¡» czeka na zrealizowanie.
W tych okoliczno±ciach niezwykle wa»ne byªo ustanowienie Mi¦dzynarodowego Dnia Pami¦ci o oarach Holokaustu, którego celem miaªo by¢
nie tylko upami¦tnienie wszystkich zamordowanych, ale i przypominanie
o tych wydarzeniach poprzez dziaªania edukacyjne. Bardzo wa»nym elementem ustanawiaj¡cym ten dzie« byªo wezwanie Sekretarza Generalnego do
opracowania programu edukacyjnego Holokaust i Narody Zjednoczone. Jak
pokazuj¡ badania w ró»nych pa«stwach na temat wiedzy o zagªadzie ydów
w±ród mªodych ludzi potrzeby edukacji w tym zakresie s¡ ogromne. Pomimo
tego, »e od zako«czenia II wojny ±wiatowej min¦ªo wiele lat i wiedza o tym
16

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czªowieka i Podstawowych Wolno±ci,
Ameryka«ska Konwencja o Ochronie Praw Czªowieka, 1981  Afryka«ska Karta
Praw Czªowieka, 1995  Konwencja Wspólnoty Pa«stw Niepodlegªych o prawach czªowieka i wolno±ciach podstawowych, 2004  Arabska Karta Praw Podstawowych. Dodatkowo
1950 

1969 

w Unii Europejskiej tak»e funkcjonuje system ochrony praw czªowieka.
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wydarzeniu jest do±¢ dobrze udokumentowana to jednak mªodzie» ma nisk¡
±wiadomo±¢ tego czym byª Holokaust.
Nie sposób przytoczy¢ tutaj wszystkich bada« ±wiadcz¡cych o niewielkiej wiedzy mªodzie»y w tym obszarze. Dla przykªadu Claims Conference17
 ameryka«ska organizacja zaªo»ona w 1951 roku w celu zapewnienia odszkodowa«, restytucji mienia oraz pomocy ocalonym z Holokaustu i spadkobiercom oar przeprowadziªa badanie na reprezentatywnej grupie mªodzie»y
w USA, Kanadzie, Francji i Austrii sprawdzaj¡cych poziom wiedzy o Zagªadzie w±ród mªodych ludzi i dorosªych18 w wymienionych pa«stwach. Wyniki,
opublikowane w 2020 roku, nie pozostawiaªy w¡tpliwo±ci, »e edukacja o Holokau±cie jest ogromnym wyzwaniem, któremu musz¡ sprosta¢ systemy edukacji formalnej oraz nieformalnej bowiem poziom wiedzy w±ród badanych
jest niezadowalaj¡cy. Jak podaje przewodnicz¡cy Claim Conference Gideon
Taylor wyniki bada« pokazuj¡, »e Musimy zrozumie¢, dlaczego nie radzimy
sobie lepiej w edukacji mªodego pokolenia o Holokau±cie i lekcjach z przyszªo±ci. Dla 67% ameryka«skich badanych szkoªa stanowi gªówne ¹ródªo
informacji o Zagªadzie, ale jednocze±nie co dziesi¡ty ankietowany w USA
zadeklarowaª, »e nie wierzy, »e Holokaust si¦ wydarzyª b¡d¹ nie jest tego
pewien. Z kolei 59% ameryka«skich badanych zgodziªo si¦ ze stwierdzeniem,
»e co± podobnego do Holokaustu mo»e wydarzy¢ si¦ w obecnych czasach
ponownie. Zebrane ankiety w USA zostaªy opracowane w odniesieniu do
ka»dego ze stanów, w jednym z nich  Nowym Jorku prawie 20% badanych
uwa»a, »e to ydzi spowodowali Holokaust.
Wyniki w pozostaªych pa«stwach nie napawaj¡ wi¦kszym optymizmem.
We Francji 25% badanych milenialsów nie sªyszaªo lub uwa»a, »e nie sªyszaªo
o Holokau±cie. W Kanadzie prawie poªowa badanych (49%) nie byªa w stanie
poda¢ nazwy »adnego z obozów lub getta funkcjonuj¡cych w czasie II wojny
±wiatowej. Z kolei w Austrii 68% ankietowanych uwa»a, »e Austria byªa zarówno oar¡, jak i sprawc¡ Holokaustu. 51% badanych Austriaków znaªo nazwisko
Adolfa Eichmanna, ale tylko 14% wiedziaªo, »e byª on Austriakiem.
Ankietowani ze wszystkich pa«stw w zdecydowanej wi¦kszo±ci uwa»aj¡,
»e w edukacja o Holokau±cie powinna by¢ prowadzona w szkole. Jednak wyniki tych bada« pokazuj¡ jak wiele jest do zrobienia i wydaje si¦, »e dziaªania na
poziomie krajowym to zdecydowanie za maªo. Musz¡ by¢ podejmowanie inicjatywy na poziomie mi¦dzynarodowym, a te które s¡ ju» realizowane  ja np.
program Holokaust i Narody Zjednoczone powinien by¢ bardziej skuteczny.
17

Peªna nazwa organizacji to Claim Conference. Conference on Jewish Material Claims

against Germany.

18

Przebadano osoby w wieku 18-39 lat  tak zwani Milenialsi oraz Pokolenie Z.
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Z kolei sonda» przeprowadzony w 2018 roku na zlecenie ameryka«skiej
stacji telewizyjnej CNN przez londy«ski o±rodek badawczy Savanta: Com
Res w±ród mªodzie»y19 zamieszkaªej w siedmiu pa«stwach Unii Europejskiej20  Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji, W¦gier i Wielkiej Brytanii. Wyniki tego sonda»u tak»e pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e mªodzie» niewiele
wie o Holokau±cie i dziaªania edukacyjne podejmowane na arenie mi¦dzynarodowej powinny by¢ bardziej skuteczne. Jedna trzecia (33%) badanych
ocenia, »e nie wiele wie lub nic nie wie o Zagªadzie, za± co 20. ankietowana osoba przyznaªa, »e nic nie sªyszaªa o systematycznych prze±ladowaniach
ydów przez wªadze III Rzeszy.
Natomiast z badania przeprowadzonego pod koniec 2020 roku przez Centrum Badania Opinii Spoªecznej na zlecenie socjologa Marka Kuci21 od lat
zajmuj¡cego si¦ problematyk¡ pami¦ci o Zagªadzie i symboliki Auschwitz
wynika, »e Polacy w wi¦kszo±ci nie znaj¡ ogólnej liczby oar Holokaustu.
Tylko co dziesi¡ty respondent (11 proc.) potraª poda¢ symboliczn¡ liczb¦ 6 milionów w odpowiedzi na pytanie otwarte Ilu ydów ogóªem zgin¦ªo
w czasie wojny?. (KAI, 2021) Przytoczone powy»ej wyniki bada« pokazuj¡ konieczno±¢ edukacji o Holokau±cie, podejmowanie dot¡d inicjatywy nie
przynosz¡ zamierzonych skutków  wiele osób wie bardzo niewiele lub nie
wie nic o zagªadzie ydów. Jednocze±nie wiele z badanych osób podkre±la,
»e tragedia Holokaustu mo»e wydarzy¢ si¦ raz jeszcze. Taka konkluzja to
nie tylko wielkie wyzwanie dla spoªeczno±ci mi¦dzynarodowej, aby podejmo19
20

W badaniu wzi¦ªy osoby od 18 do 34 roku »ycia.
Unia Europejska tak»e podejmuje ró»norakie przedsi¦wzi¦cia maj¡ce na celu upa-

mi¦tnianie Holokaustu oraz wspiera edukacj¦ w tym zakresie. B¦d¡ to m.in. rezolucje,
dziaªalno±¢ Agencji Praw Podstawowych czy wspieranie nansowo dziaªa« realizowanych
w poszczególnych pa«stwach w obszarze edukacji i pami¦ci o Holokau±cie. Nie nale»y tak»e zapomina¢ o innych mi¦dzynarodowych inicjatywach upami¦tniaj¡cych Zagªad¦. Nie
sposób ich wszystkich tutaj przywoªa¢. Wspomn¦ tylko o Grupie Roboczej ds. Mi¦dzynarodowej Wspóªpracy w Dziedzinie Edukacji, Pami¦ci i Bada« nad Holokaustem (Task
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), która powstaªa z inicjatywy ówczesnego premiera Szwecji Görana Perssona. Jednym z pierwszych rezultatów dziaªania Grupy byªo opracowanie i przyj¦cie wspominanej
wy»ej Deklaracji Sztokholmskiej, w której zobowi¡zano si¦ podejmowa¢ dziaªania upami¦tniaj¡ce Zagªad¦ oraz prowadzi¢ edukacj¦ w tym obszarze. Grupa ta zmieniªa nazw¦
na International Holocaust Remembrance Alliance dziaªa do dzi±. Istotn¡ rol¦ w tym
zakresie odgrywa tak»e Rada Europy oraz inne organizacje mi¦dzynarodowe.

21

Badanie zostaªo przeprowadzone technik¡ wywiadów osobistych (CAPI), ankiet inter-

netowych (CAWI) i wywiadów telefonicznych (CATI) przez CBOS w dniach 21 wrze±nia
 25 listopada 2020 r. na próbie losowej adresowej, reprezentatywnej dla ludno±ci kraju w wieku 15-79 lat w ramach projektu Auschwitz w pami¦ci spoªecznej Polaków po
75 latach realizowanego pod kierownictwem prof. Marka Kuci.
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wa¢ dziaªania zapobiegaj¡ce kolejnym ludobójstwom, ale tak»e i sygnaª dla
ONZ, »e podejmowane przez organizacje dziaªania w tym obszarze musz¡
by¢ bardziej skuteczne.
Podsumowanie

Organizacja Narodów Zjednoczonych to jedna z najwa»niejszych organizacji mi¦dzynarodowych obejmuj¡cych swoim zasi¦giem prawie wszystkie pa«stwa ±wiata. Ró»norodna dziaªalno±¢ podejmowana przez organizacj¦ sprawia, »e jest to tak»e jedna z najbardziej uniwersalnych organizacji
funkcjonuj¡cych na ±wiecie.
Wydarzenia II wojny ±wiatowej i zagªada Europejskich ydów byªy impulsem do podj¦cia wysiªków mi¦dzynarodowych na rzecz budowy systemu
bezpiecze«stwa mi¦dzynarodowego. ONZ miaª stanowi¢ zapor¦ b¦d¡c¡ gwarancj¡ pokoju na ±wiecie. Dziaªania upami¦tniaj¡ce Holokaust podejmowane
przez organizacj¦ maj¡ przeciwdziaªa¢ powtórzenia si¦ ludobójstwa w jakimkolwiek miejscu na ±wiecie. Wiemy jednak, »e nie udaªo si¦ zapobiec
tej tragedii i po zako«czeniu II wojny ±wiatowej pojawiaªy si¦ przypadki
ludobójstwa.
Jak pokazuj¡ badania tak»e poziom wiedzy na temat Holokaustu jest
do±¢ niski, a du»a cz¦±¢ badanych stoi na stanowisku, »e wspóªcze±nie istnieje
du»e prawdopodobie«stwo powtórzenia si¦ Zagªady.
Wysiªki podejmowanie przez ONZ w celu upami¦tnienia Holokaustu s¡
niew¡tpliwie zauwa»alne. Jednak wci¡» wielkim wyzwaniem organizacji jest
zastanowienie si¦ w jaki sposób dziaªa¢ skuteczniej. Tak, aby wiedza o tym
wydarzeniu byªa powszechna, a system mi¦dzynarodowego bezpiecze«stwa
byª na tyle silny, by ludobójstwo nie mogªo si¦ powtórzy¢. ONZ jako najbardziej uniwersalna organizacja mi¦dzynarodowa na ±wiecie z jednej strony
ma szans¦ by¢ liderem w takich dziaªaniach. Jednocze±nie jednak stoi przed
ogromnym wyzwaniem, jak sprosta¢ tej roli i doprowadzi¢ do tego, »e zbrodnie ludobójstwa nie b¦d¡ dokonywane.
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