Polska jako członek Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust
Remembrance Alliance - IHRA) poparła w 2016 r. przyjęcie przez Sojusz roboczej prawnie niewiążącej definicji
antysemityzmu:
https://www.holocaustremembrance.com/pl/resources/working-definitions-charters/robocza-definicjaantysemityzmu-przyjeta-przez
Oznacza to uznanie przez Polskę roboczej prawnie niewiążącej definicji antysemityzmu IHRA za ważny i
oczywisty punkt odniesienia w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
Antysemityzm jest identyfikowany jako istotny problem na całym świecie. Polskie społeczeństwo i władze
państwowe są w sposób szczególny na niego wyczulone z oczywistych powodów historycznych - około trzech
milionów polskich obywateli pochodzenia żydowskiego zostało wymordowanych w ramach wcielania w życie
założeń zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu. W tym kontekście Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w szczególny sposób traktuje pamięć o Zagładzie i edukację o niej prowadzoną w polskich muzeach i
instytucjach pamięci - kluczowy element przeciwdziałania antysemityzmowi - i z dumą odnotowuje ich dorobek w
tym obszarze. Ministerstwo jest od lat zaangażowane w działania o znacznie szerszym wymiarze, mającym na
celu opiekę i badanie dziedzictwa polskich Żydów, które jest ważnym elementem polskiego dziedzictwa
kulturowego. Skala zaangażowania resortu kultury zobrazowana jest w poniższych danych:

As a member of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Poland supported the Alliance’s
adoption of a working legally non-binding definition of antisemitism in 2016:
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
This means that Poland recognizes the IHRA's working legally non-binding definition of anti-Semitism as an
important and self-evident point related to counteracting this phenomenon.
Antisemitism is identified as a significant problem throughout the entire world. Polish society and state authorities
are particularly sensitive to this issue for obvious historical reasons: approximately three million Polish citizens of
Jewish origin were murdered as part of the implementation of the principles of the criminal ideology of German

https://www.gov.pl/web/kultura/oswiadczenie-w-sprawie-definicji-ihra

Nazism. In this context, the Minister of Culture, National Heritage and Sport holds high regard for the
remembrance of the Holocaust and the educational activities on this subject carried out in Polish museums and
memorial institutions. He finds it a key component in counteracting antisemitism – and proudly notes Polish
achievements in this area. For a number of years, the Ministry of Culture has been involved in much broader
activities aimed at the care and study of the heritage of Polish Jews - an important component of Polish history and
cultural heritage. The extent of the Ministry of Culture’s involvement is illustrated in the information below:
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