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AKTIVNÍ ÚČASTÍ VEŘEJNOSTI V OBCÍCH PROTI NEONACISMU A 
RASISMU 
 
 
Příklady “všedního” rasismu mezi obyčejnými lidmi jsou např. ve východní části 
Německa, ale i u nás: mladý otec rodiny ze sousedního domu, milí lidé z důchodcovské 
organizace, sportovní tým mládeže, starosta – v nedávné minulosti byla takových 
příkladů řada. Mluví o nutnosti bránit národní zájmy a kulturní homogenitu státu i o tom, 
že ji ohrožují ž idé a cikáni. Málokdo z nich by se sám označil za rasistu či krajní pravici. 
Jsou přece součástí většiny obyvatelstva, ale také součástí její všední xenofobie, resp. 
součástí necitlivé společnosti. 
Takové názory poskytují živnou půdu pro rasistické trestné činy, nabízejí širokou paletu 
styčných bodů pro krajně pravicová hnutí a organizace. 
 
Zatímco v celém Německu poklesl počet pravicových extremistů v roce 2002 o 2,2 % 
oproti předchozímu roku, v Sasku jejich počet v téže době vzrostl o 2,4 %. 
V absolutních číslech bylo v SRN v roce 2002 cca 45 000 pravicových extremistů, 
z toho 3 400 v Sasku. Stejně jako tam, i u nás nacházejí „národně orientovaní“ či 
„vlastenečtí“ mladiství zázemí zejména v hnutích  skinheadů a v neonacistických 
organizacích. Skinheadská hudba a „soukromé“ koncerty nácků jsou stále jedním 
z hlavních prostředků k získávání nových příslušníků těchto hnutí.  
 
Podle zprávy Ministerstva vnitra o problematice extremismu v České republice v roce 
2002 došlo v roce 2002 k nárůstu trestných činů s extremistickým podtextem o 4,6 % 
oproti roku 2001, zatímco počet příznivců hnutí skinheads poklesl o 6,7 % (z původních 
7610 na cca 7100). 
 
Pojmenováním tohoto problému a monitorováním jeho projevů se v naší občanské 
společnosti (tzn. kromě státních orgánů) zabývá např. sdružení Tolerance a občanská 
společnost či sdružení dětí a mládeže Duha. Jenom na základě takového poznání lze 
mobilizovat širokou občanskou opozici. Bylo by dobře, aby se skoro v každé vesnici 
našel někdo, kdo bude na tyto problémy poukazovat a bojovat proti rasismu a 
diskriminaci. Obce, kraje i vláda, stejně tak politické strany by takové iniciativy měly 
podporovat a pomáhat jim posilovat i jejich vzájemné propojení (sítě). 
 
Rasismus a pravicový extremismus chápeme jako problém společnosti jako celku, nejen 
jako záležitost týkající se čistě mládeže. Znamená to, že musíme oslovovat různé vrstvy 
společnosti a na tyto problémy je upozorňovat. Cílem naší práce je posílení občanských 
demokratických struktur, aby se pro lidi zviditelnily a byly akceschopné. 
 
 
 
Př íklady zkušeností z východní části Německa 
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PŘ ÍKLADY „NORMÁLNÍCH“ SITUACÍ ZE SASKA 
 
 

Uvádíme několik příkladů, na něž při své práci narazil spolek Kulturbüro Sachsen e. V. 
Podobné se ovšem najdou i u nás…  
 
Péče o děti… 
"Organizace pro německé tradice Černé slunce Míšeň", kterou vede bývalý člen krajně 
pravicové Nacionálně demokratické strany (NDP), nabízí pomoc s domácími úkoly 
starších š koláků a hlídání dětí – kromě péče o germánské tradice, pod kterýmžto 
maskováním dětem vštěpuje neonacistické názory. Na některé z jejich akcí chodí 
dokonce celé rodiny. 
 
Otec… 
Teenageři a mladí lidé se baví na kulturním festivalu proti rasismu v městečku u 
Drážďan. Je tam pestrá paleta lidí, mezi nimi i ti s vlasy v divokých barvách. Mladý muž 
s dcerkou v náručí jde okolo, otřese se odporem a hlasitě řekne, aby to teenageři slyšeli: 
„Takoví by za Hitlera vyletěli komínem.“ 
 
Volejbal… 
Volejbalové družstvo mládeže se účastní místního turnaje pod názvem C 18. Když se 
jich ptají, co to je, vysvětlují členové týmu: C je zkratka slova 'club' a 18 let je průměrný 
věk členů družstva. Pravděpodobnější je však, že C 18 znamená Combat 18 (jednička 
v abecedě je písmeno A, osmé v pořadí H), tedy Combat „Adolf Hitler“, což je militantní 
neonacistická  organizace. Jen o pár týdnů později vykonává policie domovní prohlídky u 
členů této organizace v Německu. 
 
Sousedé… 
Židovská obec v Lipsku chce přestavět jeden ze svých domů na nové komunitní 
centrum. Židé z bývalého Sovětského svazu už roky emigrují do Německa, takže se 
počet členů židovských obcí za tu dobu zvýšil a dnes skoro 90 % z nich jsou 
přistěhovalci. Je naprosto nezbytné je integrovat do společnosti. K tomu potřebuje 
obec větší schůzovní místnosti a učebny. Někteří sousedé a majitelé domů v oné čtvrti 
však židovské středisko odmítají, nechtějí být „rušeni“ tím, že se vedle budou scházet 
Židé. Majitel jedné ze sousedních nemovitostí podal na židovskou obec žalobu kvůli 
„snížení hodnoty“ svého majetku. Podle záznamu soudu namítal, že nyní by svou 
nemovitost mohl pronajmout jenom islámským fundamentalistům či krajním pravičákům. 
Lidé se pak obávají, že islámští fundamentalisté podniknou bombový atentát, a nechtějí 
mít v sousedství Židy.  
 
Tolerance? 
Při slavnostním (znovu-)otevření domu dětí a mládeže za přítomnosti starosty, šéfa 
městské policie, náměstka přednosty okresního úřadu a dalších celebrit mělo na sobě asi 
15 teenagerů mikiny se znakem Thorova kladiva, symbolem neonacistické kapely 
Screwdriver. Zakončení rukávů byla v barvách vlajky Třetí říše. Na tričku jednoho z nich 
stálo "European tour 1939-1945". Ignorovali zákaz neonacistické symboliky, který 
vydal pracovník střediska, a nikdo se netvářil, že mu to připadá špatné. Starosta řečnil o 
toleranci a respektu k lidské důstojnosti, které by měly být integrální součástí práce 
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v klubu mládeže. Pak se teenageři vrátili ke své práci – dělali papírové girlandy – 
v zahradě domu a přitom poslouchali hudbu svých oblíbených neonacistických kapel jako 
"Landser" a "Screwdriver". Ostatní návštěvníci si prohlíželi vybavení domu a slavili. 
 
To vše jsou příklady situací, s nimiž se mobilní poradny Kulturbüra Sachsen setkávají při 
každodenní práci. Nejsou to jen příklady nebezpečných skinheadů a neonacistů, ale 
příklady běžného rasismu a xenofobie mezi prostými lidmi. Mladý otec ze sousedství, milí 
lidé z klubu historie, sportovní mládežnický tým, starosta. Obrázek lze doplnit diskusemi 
tvůrců veřejného mínění, publicistů a politiků. Je tu spousta nedávných příkladů. Mluví o 
kulturní homogenitě státu a o tom, že Ž idé nejsou oběťmi, ale „národem pachatelů“. 
Skoro nikdo z nich by se sám neoznačil za příslušníka krajní pravice. Patří k majoritě 
obyvatelstva, k rasismu a xenofobii běžným v této společnosti, která je egoistická a 
necitlivá. 
 
Takové názory poskytují živnou půdu pro rasisticky motivované trestné činy. Nabízejí 
možnosti působení na širokou veřejnost pro krajně pravicová hnutí a organizace. 
 
 
 
 

AKTIVNÍ ÚČAST VEŘEJNOSTI V OBCÍCH PROTI NEONACISMU A 
RASISMU 
 
 

Při školeních i běžných rozhovorech se mobilní poradna Saského kulturního byra 
(Kulturbüro Sachsen) často setkává s lidmi, kteří doufají, že s tím „někdo“ bude něco 
dělat. Chtějí policii, soudy a ať s tím něco dělá škola nebo sociálka. Příliš často se však 
stává, že na ty, kdo na problém poukáží a pojmenují jej, se místní dívají jako na 
„potížisty“. Jako by oni byli tím problémem a ne ti, kdo svými extremistickými činy 
narušují pořádek a demokratické soužití. 
 
Cílem je posílit demokratické struktury tak, aby se lidem zviditelnily. Chceme jim 
pomáhat, aby byly akceschopné.  
 
Začneme důkladnějším popisem společenské situace, abychom zjistili, jakými 
prostředky můžeme problémy řešit:  

• Kdo má problém?  
• Kdo trpí útoky skinů a nácků? 
• Kdo na problém upozornil?  
• Co už bylo dosud podniknuto školami, v sociální nebo mimoškolní práci s mládeží, 

neziskovými i komerčními organizacemi, veřejnou správou a místními politiky?  
• Kde jsou mezery?  
• Jak lze motivovat nerasistické teenagery v obci?  
• Ví někdo o takových? 
• Jaké projekty mohou pomoci, aby si lidé problém uvědomili a řešili jej? 

 
Mottem projektu Saského kulturbyra je "Práce pro demokratickou kulturu je práce proti 
pravicovému extremismu". Zjišťuje zájmy a názory demokratických místních obyvatel a 
vypracovává lokální strategie proti nadvládě krajně pravicových extremistů. Krok za 
krokem, projekt za projektem – sociokulturními prostředky a interkulturním poznáváním. 
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Několik inspiračních příkladů najdete v tomto listu. Kulturbyro školí mladé lidi k práci 
s jejich vrstevníky a spojuje je s místními iniciativami, aby se vlastními silami pokusili 
situaci změnit. 
 
Následující popisy projektů jsou př ík lady, jak lze změnit situaci v místech a jak řešit 
problémy v sociokulturním kontextu. Celou společnost nemůže samozřejmě změnit 
žádný projekt. Lidé však krok za krokem převezmou odpovědnost a uvědomí si rasismus 
ve svém všedním životě. 
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PŘ ÍKLADY OSVĚDČENÝCH AKCÍ 
 

 
 Př íklad 1:  
 

 "Kuráž proti rasismu!" – firemní zodpovědnost v akci   
 

Organizátoř i :  
Dopravní podnik města Lipska (Leipziger Verkehrsbetrieb), Filmová služba Saska 
(Landes-filmdienst Sachsen e.V.), Odborná skupina pro mládež a extremismus města 
Lipska (Fach-referat für jugendpolitische Sonderaufgaben and Extremismus der Stadt 
Leipzig), Evangelická farnost Lipsko (Evangelisches Stadtjugendpfarramt Leipzig) a 
Kulturbüro Sachsen e.V. 
 
Cílová skupina:  
řidiči tramvají a další zaměstnanci městské hromadné dopravy (MHD) v Lipsku 
 
Současný stav: 
Rasistická hesla se pravidelně objevují nastříkaná na tramvajích a autobusech. Jde také o 
útoky proti migrantům ve vozech MHD. Studie z roku 2001 o pocitech občanů v MHD 
ukázala, že jsou obavy z násilí v tramvajích a autobusech i v čekárnách, které odrazují 
potenciální cestující od používání MHD. Dopravní podnik chtěl aktivně čelit této situaci. 
Vyhledal kompetentní partnery v regionu, aby spolu uskutečnili projekt proti násilí, 
xenofobii a rasismu. 
 
Cíl:  
Cílem je vyškolit zaměstnance Dopravního podniku (DP), aby si uměli poradit s 
diskriminací v tramvajích a autobusech, aby se zvýšil pocit bezpečí u přistěhovalců 
používajících MHD a aby byl oficiálně dán signál proti rasismu a pravicovému 
extremismu.  
 
Školení ř idičů DP: 
Asi 950 řidičů DP absolvovalo v roce 2003 instruktáž u týmu tohoto projektu. Byla 
použita koncepce upravená pro specifické potřeby této cílové skupiny. Vždy dva 
školitelé instruovali skupinu cca 20 řidičů. Během š kolení se jasně ukázalo, že 
každodenní rasismus je rozšířen mezi běžnou populací, frekventanty školení nevyjímaje. 
Školení mělo tři části: první se zaměřila na definování rasismu, druhá na diskusi a třetí na 
hledání možností, co mohou dělat účastníci školení. Každá část začala specifickým 
filmovým šotem. 
 
Výsledky – co se podař i lo? 
Ve spolupráci s účastníky školení a uživateli MHD byla jedna tramvaj upravena na 
„tramvaj kuráže“. Ta pravidelně jezdí na linkách MHD v Lipsku. Její vzhled byl změněn 
zvnějšku i zevnitř. V přední části zůstala typická sedadla, ale byla doplněna o nápisy 
„Jen pro blondýny“, „Jen pro černochy“, „Jen pro bělochy“, „Jen pro rudochy“, „Jen pro 
obézní/štíhlé“, „Jen pro modrooké/hnědooké“. Jedno modré sedadlo má nápis „Jen pro 
tolerantní lidi“. V zadní části tramvaje je výstavka, která informuje cestující o rasismu a 
pravicovém extremismu. Jedna její část je stálá, druhá se často obměňuje – obsahuje 
hlavně fotky školních tříd. 
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Dalším důležitým výsledkem bylo, že Dopravní podnik vydal veřejné stanovisko ohledně 
všednodenního rasismu a školení proti rasismu zahrnul do vzdělávacího systému řidičů. 
DP také sám financoval větší část projektu. Zpětná vazba od všech zúčastněných byla 
jasně pozitivní, zejména co se týkalo jejich aktivní spoluúčasti na školení.  
 

• Kontakt pro dalš í  informace: 
• Kulturbüro Sachsen e.V. • Mobile 

Beratungsteams 
• Bautzner Strasse 41 HH • D-01099 Dresden 

• SRN 
• tel. +49-351-8894169 • fax +49-351-

8049671  
• buero@kulturbuero-sachsen.de   
• www.kulturbuero-sachsen.de   

 
 
Př íklad 2:  
 

 "Ahoj.nacku" – divadlo, diskuse, workshopy   
 

Organizátoř i :  Divadlo mladé generace (TJG) a Kulturbüro Sachsen 
 
Cílová skupina: dobrovolníci z místních organizací a projektů v Sasku  
 
Cíl:  
Divadelní projekty jsou workshopy, kde se vymýšlejí nové nápady a akce a utužuje se 
pocit vzájemné solidarity. Mladí lidé přebírají rozhodování o svých akcích. Přehráváním 
situací si prakticky ověřují strategie proti rasistickému násilí. V následných diskusích a 
reflexích se tyto strategie transformují do nápadů na konkrétní akce a projekty ve 
společnosti. Divadelní dílny (workshopy) umožňují mladým lidem sáhnout si na hranice 
vlastních možností a schopností. Mají možnost jednat, pomáhat radami, kritikou a 
otázkami a otestovat sebe sama v debatě jako demokratickém procesu tak, aby nalezli 
základnu pro spolupráci. Cílem projektu je podpořit mladé lidi v jejich úsilí proti rasismu a 
pravicovému extremismu. 
 
Doba realizace projektu : 8 měsíců  
 
Provedení hry "Ahoj.nacku": 
Sociodrama "Ahoj.nacku" se hraje vždy v některém místním klubu mládeže. Po 
představení dostanou diváci šanci diskutovat s pedagogy a herci z Divadla mladé 
generace, s divadelním poradcem, se členy Rady cizinců (národnostních menšin) 
v Drážďanech a s novináři.  
 
Workshop: 
Následující den se mladí lidé učí základům pedagogické dramatiky. Probírají hru, kterou 
viděli, a vymýšlejí její vlastní varianty. Workshop se zaměřuje na sebepoznávání (pocity 
spojené s násilím, nenávistí, bezmocí). 
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Metody pedagogické dramatiky:  
Použití metody "divadla utlačovaných" Augusto Boala znamená, že mladí diváci mají 
viděnou hru znovu přehrát, prodiskutovat ji a zahrát ji jinak. Tím se dostávají hloub a 
hloub do role přímého účastníka a opustí roli pozorovatele. Sami se stanou herci. Tímto 
procesem poznají  hranice vlastního strachu, ale také svého potenciálu a schopností. 
 

• Contact for more information: 
• Kulturbüro Sachsen •  
• Projektleitung Mobile Beratungsteams 
• Bautzner Strasse 41 HH • D-01099 Dresden 

• SRN 
• phone +49-351-8894169 • fax +49-351-

8049671  
• www.kulturbuero-sachsen.de   
 
 
 

Př íklad 3:  
 

 "Co to dě láš?" – výchova vrstevníky  
 

Organizátoř i :   
místní mladé neformální autority (dobrovolníci) organizovaní ve spolku Peer-Training 
Sachsen  
 
Cílová skupina :  
Školení a workshopy jsou pořádány pro mladé lidi téže věkové skupiny jako lektoři, mají 
modulární strukturu a mohou trvat jeden den, přes víkend nebo celý týden. 
 
Cíle a obsah projektu: 
Přes 20 mladých lidí se sdružilo do spolku Peer-Training Sachsen e.V. Ve svém volném 
čase navštěvují školy, kde pracují se žáky na témata: interkulturní výuka komunikace, 
mediace, řešení konfliktů bez použití násilí, potírání rasismu a některé metody 
moderování debat.  
 
Klíčovými body práce, která je koordinována třemi základnami spolku (Lipsko, 
Hoyerswerda a Drážďany), jsou: 

• dobrovolnictví a dobrovolná práce; 
• výchova mládeže mladými lidmi (peer-education); 
• osvěta jak účastníků, tak lektorů.  

Vnímání sebe sama i vnímání jiných mohou nejlépe, nejzábavněji a nejpoctivěji učit 
lektoři z téže věkové skupiny. 
 
Realizace projektu: 
Workshopy mají modulární koncept. Mohou trvat den, víkend nebo celý týden. 
Soustřeďují se na specifické potřeby účastníků a tak umožňují i zúčastněným učitelům 
nebo sociálním pracovníkům, aby si obohatili znalosti a zkušenosti.  
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Spolek se samozřejmě snaží svou činnost neustále zdokonalovat a doškolovat lektory. 
Má také program doškolování dobrovolníků, který je zaměřen na rozvoj nových metod a 
rozšiřování témat vzdělávání.  
 

   • Contact for more information: 
    • Peer-Training Sachsen e.V.  

      • Lessingstrasse 7 • D-04109 Leipzig • SRN 
• phone +49-341-35590685 • fax +49-341-
35590686 
• peers@demokratisches-sachsen.de  

 
 
 
 Př íklad 4:  
 

 "Workshop Europe" - projekt divadelních setkávání studentů  
s profesionálními divadly pro děti a mládež   
 

 
Organizátoř i :  
Spolek pro podporu divadel pro děti a mládež (Verein zur Förderung des Kinder- und 
Jugend-theaters e.V.) Drážďany ve spolupráci se školami v Drážďanech (D), Liberci 
(CZ), Vratislavi (PL) a Coventry (GB) 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou jsou středoškoláci a mladí lidé z Česka, Polska, Německa a Velké 
Británie.  
Účastníci mají pestré kulturní zázemí. Nerozhodují o procesech globalizace nebo o 
utváření Evropské unie, ale musí podle takových rozhodnutí žít. Co to znamená pro 
mladé lidi a jejich perspektivy? Jaké příležitosti prožívají a jaké síly na ně působí? Jak 
vypadá „evropský dům“ v jejich městě, v jejich přáních a nadějích či obavách? 
 
Cíle projektu: 
S pomocí profesionálních divadelníků mladí lidé zpracovávají a přehrávají svoje prostředí 
a svoje sny o světě. V laboratoři fantazie jsou mladí lidé z různých států motivováni 
k tomu, aby vyjádřili svoje vize a utopie prostřednictvím divadelních metod a možností. 
  
Úkol vedoucích hry je pomáhat mladým lidem, aby objevili vlastní schopnosti, o kterých 
ani netušili. Každé představení se diskutuje. Jednou za rok se koná dílna (workshop), 
jehož se účastní všechny skupiny. Účelem je na závěr dvouletého projektu sehrát 
společnou hru na divadelním táboře v Drážďanech v létě 2006.  
 
Během tohoto tábora „Europe Reloaded!“ bude nacvičena a provedena hra na tento 
námět: „Byla objevena nová planeta, která se těsně přiblíží k Zemi. To se může stát 
novou šancí pro lidstvo. Je na ni vyslána skupina mladých lidí ze čtyř různých národů, 
aby ji otestovala a osídlila. Jak může vypadat jejich společný život, pokud jej začnou od 
nuly? Byli vybráni, protože umějí praktikovat jisté umění, které je lidstvu známo už déle 
než 2000 let: rituál – hra – divadlo. Čas od času se vracejí na Zemi, aby řekli lidem o 
svých zkušenostech a aby provedli pokusy.“ 
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Realizace projektu: 
Workshop Europe proběhne od dubna 2004 do léta 2006. Účastníkům bude na jeho 
začátku 13 či 14 let. Pracovními jazyky jsou angličtina a němčina. V každém 
účastnickém státě se bude konat nejméně jedno představení ročně. Pravidelné schůzky 
a workshopy poskytují příležitost poznávat se navzájem, vyměňovat si hlediska pro 
diskusy.  
 

• Kontakt pro dalš í  informace: 
• Verein zur Förderung des Kinder- & Jugendtheaters 
e.V. 
• Meissner Landstrasse 4 • D-01157 Dresden • SRN 
• tel. +49-351-4291250 • fax +49-351-4291400 

 
 
 
Př íklad 5:  
 

 Regionální síť "Tolerantní Sasko" - www.tolerantes-sachsen.de  
 

 
Cílová skupina: 
Projekt chce oslovit místní antifašistické a antirasistické skupiny a sdružení v Sasku, 
propojit projekty pro mládež a kulturní či sociokulturní projekty s organizacemi pro 
politické vzdělávání. 
 
Cíle sítě : 
Motem projektu je „V jednotě je síla“. V síti se vyměňují nápady na projekty, modely 
financování, zkušenosti a mnoho dalších druhů informací. Účelem je poučit se i bavit se 
navzájem. Společné lobování státních institucí v Sasku posiluje izolované místní 
iniciativy. 
 
Síť : 
Síť www.tolerantes-sachsen.de je platforma lokálních iniciativ a sdružení, které 
konkrétně a prakticky bojují proti pravicovému extremismu, rasismu a antisemitismu 
v jejich různých formách. Síť podporuje rozvoj kultury demokracie a tolerance v Sasku. 
Všechny projekty a organizace v síti podporují nezcizitelná lidská práva, svobodu, 
důstojnost a rovnost všech lidí. Síť bojuje nenásilnými a kreativními formami proti 
rasismu, antisemitismu a neonacismu, protože tato práva neuznávají. „Tolerantní Sasko“ 
ovšem vítá iniciativy a organizace, které se chtějí přidat, bez ohledu na to, zda jsou 
malé, nebo velké, volné, či přísně organizované, nové, nebo již etablované. 
  
Praktická č innost sítě : 
Výroční setkání všech organizací v Sasku (tzv. „Landestreffen“) je jak parlamentní, tak  
profesionální platformou sítě. Určují se na něm cíle a úkoly pro nadcházející rok, volí se 
redakční tým internetové platformy a probíhá výměna nápadů a myšlenek. 
  
Sociokulturní sekce sítě propaguje spolupráci různých projektů. Turné kapel, mobilní 
divadla nebo přednáškové cykly se propojují, aby se staly účinnějšími. Když má např. 
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kapela několik představení v nějaké oblasti, je s tím méně organizační práce, nákladů a 
propagace jde lépe. 
 
Sekce dalšího vzdělávání má v popisu práce šířit znalosti, zkušenosti a metodiku od 
expertů. Má také adresář lektorů, kteří se specializují na doškolování profesionálních 
pracovníků ve školách, policii, justici a v práci s dětmi a mládeží. Nabízí vzdělávací 
moduly na několik témat jako „struktury a strategie pravicového extremismu“, 
„antirasistická práce“, „školení demokracie ve školách a mimoškolní činnosti“. 
 
Internetový portál nabízí komunikační možnosti pro místní a regionální aktivity. Vstup na 
stránky je zabezpečen a přístupný pouze na heslo. Stránky odrážejí kreativitu a pestrost 
projektů proti rasismu po celém Sasku. „Stránka vědomostí“ poskytuje praktické 
informace např. o možnostech sponzorování, aktuální statistiky o antisemitismu a také 
protiargumenty proti nejčastěji vyjadřovaným předsudkům. 
 
Dvě podskupiny připravují dvě celoroční kampaně o antisemitismu a o sportech bez 
rasismu. Kampaň o antisemitismu je součástí každoroční celoevropské kampaně sítě 
UNITED kolem 9. listopadu, Mezinárodního dne proti fašismu a antisemitismu. V roce 
2004 bude uspořádána literární soutěž na téma antisemitismu, doprovázená semináři, a 
další aktivity, které budou tvůrčími metodami bojovat proti rostoucí vlně antisemitismu 
v Sasku. 
 
 

Kontakt pro dalš í  informace: 
• webmaster@tolerantes-sachsen.de  
• www.tolerantes-sachsen.de   

 
 

 
 
• a3l Agentur für lebenslanges Lernen 

      • Henriettenstrasse 33 
• D-09112 Chemnitz • SRN 

 
 
 

• DUHA – sdružení dětí a mládeže pro volný čas a 
př írodu 
• Senovážné nám. 24   
• CZ-116 47 Praha 1 

      • tel. 420-234 621 374 • fax 420-234 621 375  
• duha@duha.cz  • www.duha.cz  

 
 

• UNITED for Intercultural Action 
• Evropská síť proti nacionalismu, rasismu, fašismu a na 
  podporu migrantů a uprchlíků 

      • Postbus 413  
• NL-1000 AK Amsterdam • Nizozemí 
 
• tel. +31-20-6834778, fax +31-20-6834582 
• info@unitedagainstracism.org  
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• www.unitedagainstracism.org  
 

 
 
 
 
 


