
Soykırım Anma Etkinliği 
26-28 Ocak 2015 - Krakow-Auschwitz 

 
 

 
 

KTOEÖS olarak Eğitim Enternasyonali'nin Polonya’nın Krakow şehrine  
26-29 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlediği "70. Yılında Soykırımı Anma 

Etkinlikleri ve Konferansı"na Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Billuroğlu ve 
 Mehmet Şekerli katıldı. 

 

GİRİŞ 

 

Eğitim Enternasyonali’nin düzenlediği Soykırımın 70. Yılı Anma Etkinliklerinde 
sendikamızla birlikte 14 değişik ülkeden 18 sendika ve bu sendikaları temsilen 
66 sendika temsilcisi katıldı.  
 
Program içinde yer alan Schindlerin Müzesi'nde gördüklerimiz savaşın yavaş 
yavaş gelişini özetliyordu. Auzchwitz ve Birkenau kamplarındaki izler ise 
insanlığın utanç duvarıydı. Tam bir trajediydi. Konferans ise eğitimin soykırım ve 
savaşlardan ders çıkarılarak nasıl işlenmesi gerektiğini vurgulayan sunumları 
içeriyordu.  
Konferans sonucunda bu mücadelede sendikalar ve öğretmenlerin rolünün çok 
büyük olduğu vurgulandı. 
 
Emperyalizm ve milliyetçilik dünyaya sadece acı ve gözyaşı getirdi. Kıbrıslılar 
olarak bu duyguyu çok iyi biliyoruz.  Bir kez daha tüm savaşları, soykırımları ve 
katliamları lanetlerken; küresel dünyanın artık kalıcı barışlara ulaşmasını 
diliyoruz. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
   

SCHINDLER’İN FABRİKASINI ZİYARET 
 
  26 Ocak günü tüm sendika temsilcileri Schindler’in Fabrikası’na ziyarette 
bulunduk. Fabrika, şu anda müze haline getirilmiş ve dünyanın her yerinden 
günde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ziyaretimizde, Polonya’nın şavaş 
öncesi, savaş zamanında ve savaş sonrası hali ile ilgili bilgi edindik. II. Dünya 
Savaşı’nda Krakow’da yaşananlar özetle anlatılmaya çalışıldı. 
 



 
 

AUSCHWITZ ZİYARETİ ve BIRKENAU’DAKİ ANMA TÖRENİ 
 
     27 Ocak günü iki otobüsle Auschwitz kampını ziyaret ettik. II. Dünya Savaşı 
sırasında Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden buradaki kampa getirilien çoğu 
Yahudi 1,5 milyon insanın buradaki ölüme yolculuğuna tanık olduk. Gaz 
odalarını, insan fırınlarını, deney odalarını, tek kişilik hapishaneleri, işkence 
odalarını, kısaca tarihin utancını yerinde gördük. Duygusal anlar yaşadık. 
Burada, tüm sendika temsilcileri olarak Ölüm Duvarı önünde saygı duruşunda 
bulunarak yitirilenleri andık . Eğitim Enternasyonalı, Polonya, İsrail ve Almanya 
sendikalarından bazıları çiçek bıraktılar.  
 



 
     

  Öğle yemeğinden sonra Birkenau kampına götürüldük. Oradaki tören kapalı 
alanda yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören bölgesine 2 kez 
kontrolden geçerek ulaşabildik. Polonya Cumhurbaşkanı’nın açılış 
konuşmasından sonra, soykırımı yaşamış hayatta kalan birkaç kişinin anlattıkları 
en ilgi çeken konuşmalar oldu. Bizler anma törenlerini -3 derecede, dışarıda, 
dev ekrandan izleme olanağı bulabildik. Güvenlik önlemleri nedeniyle halk, 
devlet yetkililerinin bulunduğu kapalı alana alınmadı. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

     KONFERANS ve PANEL 
 

  28 Ocak günü saat 8.15’te otelimizin konferans salonunda “Soykırım’ın 
70. Yılında Soykırım en iyi nasıl öğretilir” konulu etkinlik düzenlendi.  
 

Etkinlik çerçevesinde konferans ve panel düzenlendi. Konferans’a 
konuşmacı olarak Yale Üniversitesi tarih profesörü Timothy Snyder katıldı. 
Snyder, soykırımın bilinmeyen yönleri, eğitimde soykırıma nasıl yer 
verilebileceği ve yanlış anlaşılan yönleriyle soykırımı anlattı. Panelde ise İsveç, 
Almanya, Polonya ve İsrail sendikalarından  akademisyen temsilciler yer aldılar. 
Gün boyunca, eğitimin hangi aşamalarında soykırımın hangi şekillerde ve 
nelerden nasıl faydalanarak öğretileceği konusunda tartışmalar yaşandı, fikir 
alış-verişinde bulunuldu. Tüm katılımcıların hemfikir olduğu ve hassasiyetle 
üzerinde durduğu konu ise şuydu: “Tarihte yaşananlar öğretilmelidir ve 
hatırlatılmalıdır. Hiç bir zaman yaşanan acılar unutulmamalı ve görmezlikten 
gelinmemelidir. Böylece, gelecekte benzer acıların yaşanmasını 
engelleyebiliriz.”  
 
 
     
 
 



 
 
 
 
 Ziyaretimiz sırasında birçok yabancı sendika temsilcisi ile temas kurma olanağı 
elde ettik.  
 
Örneğin, İsrail’in ASSTI ( Association of Secondary School Teachers of Israel) 
sendikasının temsilcisi Anat Schwarz, Macaristan’ın en büyük öğretmen 
sendikası PSZ’nin Başkanı Piroska Gallo ve Uluslar arası ilişkiler sorumlusu 
Tünde Vajna, Eğitim Enternasyonalı Brüksel Ofisinde görevli Dominique Marlet 
ve Medya-Basın sorumlusu Andrew King ile Almanya GEW sendikası Başkanı 
Marlis Tepe ile yaptığımız görüşmelerde sendikalar arası diyaloğun önemine 
değindik. İkili ilişkileri hep canlı tutmanın ve uluslar arası dayanışmanın 
gerekliliği üzerinde hemfikir olduk. Kendilerine sendikamızın broşürlerini ve 
hediyelerini de takdim ettik. 
 
Hazırlayan : Mehmet Şekerli ve Ahmet Billuroğlu 
                      KTOEÖS  


