Den internasjonale Holocaustdagen 2018

Del 3 Kartlegg spor av fortiden i nærmiljøet
Bruk nettressursene i listen på arket for å undersøke og hente inn mer informasjon.
•

•
•

Bruk kartressursen til HL-senteret eller snublestein.no til Jødisk museum Oslo for å finne steder
og personer i nærheten av der dere bor som har en tilknytning til Holocaust i Norge. Søk f.eks på
deres by/ område i søkefeltene.
Finn så mye informasjon dere kan om stedene, både tekst og bilder, knyttet til Holocaust i Norge
og hva stedet er i dag.
Forbered dere på å bruke informasjonen i en presentasjon for klassen.

Nettressurser:
1)

Holocaust i Norge - interaktivt kart
For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet har HL-senteret utviklet et interaktivt, nettbasert kart. Kartet viser et
utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.
http://kart.hlsenteret.no/

2)

Snublestein.no
Snublesteiner er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig. Snublestein.no viser hvor snublesteiner for
deporterte jøder fra Norge er lagt og gir informasjon om hver enkelt person det er lagt stein for.Nettportalen ble åpnet i november
2015 og oppdateres fortløpende. http://www.snublestein.no/

3)

Nettressursen «Antisemittisme – før og nå»
Jødisk Museum i Oslo har utviklet nettressursen «Antisemittisme – før og nå». Nettressursen inneholder fagtekster, oppgaver,
intervjuer med faghistorikere og med norsk-jødisk ungdom. Tre overordnede temaer går igjen i alle fagtekstene. For det første
redegjøres det for hvordan de antisemittiske forestillinger har kommet til uttrykk i ulike faser. For det andre diskuteres de
samfunnsmessige forholdene som har bidratt til å styrke eller svekke omfanget av antijødiske holdninger og handlinger. For det
tredje tar nettressursen for seg antisemittismens virkninger. «Antisemittisme – før og nå» tilbyr elever og lærere en grundig,
oversiktlig og forskningsbasert framstilling av antisemittisme som historisk og nåtidig fenomen. Ressursen er enkel å ta i bruk og
krever ingen innlogging. Nettressursen er relevant for flere kompetansemål innenfor samfunnsfag og KRLE på ungdomstrinnet, og
historie og samfunnsfag i videregående skole. http://antisemittisme-forogna.no/

4)

«Dette er et fint sted» - møt menneskene som flyktet i krigens største redningsaksjon vinteren 1942-1945
Carl Fredriksens Transport reddet mer enn 1000 forfulgte mennesker, halvparten jøder, under andre verdenskrig.
Parken «Dette er et fint sted» og utstillingen «Flukt» er til minne om redningsaksjonen, menneskene som flyktet for sine liv og
deres etterkommere. http://www.fintsted.no/

5)

Holocaust og andre folkemord
Kunnskapsbasen til HL-senteret inneholder artikler med temaer tilknyttet Holocaust og folkemord.
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/

6)

Folkemord.no- en side om Holocaust og andre folkemord
På folkemord.no blir åtte folkemord eller massedrap i det 20. århundret, samt forløpene og konsekvensene, gjennomgått. Her er
lenke til artiklene om Holocaust: http://folkemord.no/#/folkemord/4?_k=n9wftu
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Del 3 Kartlegg spor av fortiden i nærmiljøet deres

Steder og personer vi fant
i nærheten av der vi bor
fra:
- Kartressursen
- Snublestein.no

Våre notater
Sted(er):

Person(er):

Informasjon vi fant om
stedene og personene vi
valgte:
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