
Az utóbbi években az európai zsidóság egyre nagyobb méreteket öltő antiszemita támadásoknak 
volt kitéve, így több zsidó szervezet összefogott  azzal a céllal, hogy képzési lehetőségeket 
hozzanak létre közösségek, sportegyletek, iskolák és a hatóságok számára, valamint hogy 
pozitív tartalmú kampányokat indítsanak a közösségi médián. A projekt része kulturális 
események szervezése Európa-szerte, valamint az, hogy egyes államok számára 
ajánlások készüljenek különböző területeken, ezzel is segítve az antiszemitizmus 
megfékezését. A végső célkitűzés rendszerszinten kedvező hatást elérni 
Európában a társadalom szélesebb köreiben és a politikai döntéshozatal 
színterein. 
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A NOA projekt az Európai Tanács 
által kibocsátott, a tagállamokat 

az antiszemitizmus megelőzése és 
megfékezése terén holisztikus stratégia 

alkalmazására sürgető nyilatkozatára 
adott válasz: támogató mechanizmust 
ajánl a tagállamok számára a nemzeti 

akciótervek kidolgozásához és 
végrehajtásához, valamint oktatási 
anyagok gazdag tárházát biztosítja 

majd az egyre terjedő antiszemita 
szemlélet orvoslására. Csak egy ilyen, 
a politikai irányelveket a gyakorlattal, 

a biztonságot az oktatással, a 
nemzetközi erőfeszítéseket a 

helyi intézkedésekkel egyesítő 
szoros összefogás eredményezhet 

előrelépést az európai antiszemitizmus 
terjedésének megakadályozásában.

A projekt tervei 
között szerepel:
1) A kormányokat elszámoltathatóvá teszi egy  országos 

“Jelentés”  segítségével, amely az  EU Tanács 
nyilatkozatában javasolt különböző  területeken 
alapul, összehasonlítja az haladási mutatókat, és 
bevonja a különféle érdekelt feleket a nemzeti 
akciótervek kidolgozásába és végrehajtásába. 
A módszer öt országban kerül tesztelésre 750 
politikai döntéshozó bevonásával. AZ európai 
zárókonferencia pedig lehető séget nyújt majd arra, 
hogy az erő feszítéseik támogatásra találjanak, illetve 
hogy azok hatást gyakoroljanak a többi tagállamra az 
antiszemitizmus kezelésére és megelő zésére irányuló 
stratégia végrehajtása tekintetében.

2)  A projekt kezdetén  feltérképezésre kerülnek  az 
antiszemitizmus megfékezésére irányuló különféle 
kezdeményezések a tagállamokban, hogy az 
összefogás céljához hű en fel lehessen ismerni az 
esetleges területeket ahol lehető ség van együttmű 
ködésre, illetve ahol orvoslhatók a hiányosságok. 
Célkitű zés, hogy legalább ezer ilyen kezdeményezés 
kerüljön bemutatásra.

3) A különböző  szektorokban (iskolák, 
sportlétesítmények, állami hatóságok, közösségi és 
kulturális intézmények, ifjúsági mozgalmak) dolgozó 
pedagógusoknak olyan  képzési és oktatási  
 eszközök biztosítása,  amelyek hatékonyan kezdik 
ki az antiszemita elő ítéleteket. Készül egy új, az 
antiszemitizmussal foglalkozó kézikönyv, valamint 
egy letölthető  képzési anyag is a manapság felmerülő 
legsürgetőbb oktatási kihívások kezelésére. A projekt 
képzései során felkészített 36 fő s oktatócsoport mű 
helyfoglalkozásokat kínál majd ezer projektrésztvevő 
számára, illetve hosszú távon pedig erő forrásként 
szolgál majd a tagállamokban a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemben.

4) Új források felhasználásával, valamint a már 
meglévő  legjobb gyakorlatok kibővítésével pozitív 
narratívák terjesztése oktatási tevékenységeken 
keresztül,  ideértve a kulturális fesztiválokat, iskolai 
programokat, film- és közösségi media kampányokat. 
Az offline tevékenységek mintegy 15 000–150 000 
embert érintenek majd, a közösségi hálókon futó heti 
kampányok pedig mintegy 4–15 millió emberhez 
fognak eljutni.

5) A projekt öt nemzeti szintű mű helyfoglalkozás 
(workshop) keretében 125 sportvezető  bevonásával 
és konkrét cselekvési tervek kidolgozásával 
kívánja elérni, hogy a  sporthatóságok és -klubok 
elköteleződjenek egy befogadó légkör megteremtése 
mellett, ahol az antiszemitizmus, illetve a gyű lölet 
semmilyen formája nem megengedhető . 

6) Felmérésre kerül a projekt hatása  formatív értékelés 
útján, amely később eszközül szolgálhat arra, hogy 
az  Európai Bizottságot segítse az antiszemitizmus 
megfékezésére és megelő zésére irányuló további 
terveinek kidolgozásában, valamint arra, hogy hosszú 
távon fenntarthatóvá tegye, illetve tökéletesíteni 
lehessen a projekt keretében folyó vagy ahhoz 
hasonló tevékenységeket és intézkedéseket.
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