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Ceremonia organizată de Federația 
Comunităților Evreiești din România, Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul Justiției a început 
cu o depunere de coroane de flori la monumentul 
victimelor Holocaustului din fața Templului Coral.

Au depus coroane de flori: președintele 
României, Klaus Iohannis; președintele Camerei 
Deputaților, Marcel Ciolacu; prim-ministrul 
Nicolae Ciucă; președintele FCER-CM, deputatul 

Silviu Vexler; ministrul Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu; ministrul Justiției, Cătălin 
Predoiu; ministrul Apărării Naționale, Vasile 
Dîncu; șefa Reprezentanței Comisiei Europene 
în România, Ramona Chiriac.

Depunerea de coroane de flori a fost încheiată 
cu o ceremonie militară și cu un moment de 
reculegere în amintirea victimelor.

Președintele României, 
Klaus Werner Iohannis, 
depune o coroană de flori 
la monumentul victimelor 
Holocaustului din fața 
Templului Coral

Prim-ministrul Guvernului 
României, G-ral (r.) 
Nicolae Ciucă, depune 
o coroană de flori la 
monumentul victimelor 
Holocaustului din fața 
Templului Coral
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Președintele Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, la monumentul 
victimelor Holocaustului din fața 
Templului Coral

Ministrul Afacerilor Externe,  
Bogdan Aurescu, la monumentul victimelor 
Holocaustului din fața Templului Coral

Deputatul Silviu Vexler, Președintele 
Federației Comunităților Evreiești din 
România, la monumentul victimelor 
Holocaustului din fața Templului Coral
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Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu,  
la monumentul victimelor 
Holocaustului din fața Templului Coral

Ministrul Apărării Naționale,  
Vasile Dîncu, la monumentul victimelor 
Holocaustului din fața Templului Coral

Șefa Reprezentanței Comisiei Europene 
în România, Ramona Chiriac,  
la monumentul victimelor Holocaustului 
din fața Templului Coral
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Eduard KUPFERBERG, 
Secretarul General al FCER-CM

Uneori, nu vorbele, ci tăcerea dă cuvântului glas.
Eduard Kupferberg, care a moderat evenimentul, 

a spus în deschidere: 
„Excelențele voastre, doamnelor și domnilor,
Suntem astăzi aici, cei care au supraviețuit 

Holocaustului sau urmașii acestora, pentru a ne 
aduce aminte de cei care au murit, dar și de cei care 
i-au ucis; și pentru a păstra un moment de tăcere. 
Pentru că, oare, ce poți să spui atunci când atâția 
dintre frații tăi au murit? Acum este unul dintre acele 

momente în care ar trebui să tăcem pentru o clipă. 
Pentru că se spune că, uneori, nu vorbele, ci tăcerea 
dă cuvântului glas. Și dacă într-un astfel de moment 
ascultăm tăcerea, le putem auzi rugăciunile celor care 
astăzi nu mai sunt, râsul și cântecul și plânsetul lor. Și 
mai ales vocile care se caută, se strigă una pe alta, se 
strigă pe nume. Pentru că toți acești oameni au avut 
un nume, iar noi suntem aici să ne aducem aminte de 
ei și de toate numele lor.”

Înaintea discursurilor oficiale a fost păstrat 
un moment de reculegere, iar prim-rabinul 
Rafael Shaffer și prim-cantorul Emanuel Pusztai 

au oficiat o ceremonie religioasă în amintirea 
victimelor Holocaustului și ale Pogromului de 
la București.
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Silviu VEXLER, 
Președintele FCER-CM, deputat

Violența din spatele vorbelor se transformă 
foarte ușor în violența faptelor.

„Excelența voastră, domnule președinte al 
României, domnule președinte al Camerei Deputaților, 
domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, 
domnilor miniștri, Excelențele voastre, doamnelor și 
domnilor ambasadori,

Tradiția iudaică ne spune că un cuvânt poate 
schimba lumea, că poate face diferența între bucurie 
și tristețe, între durere și salvare. Cu toate acestea, nu 
pot găsi o descriere a ceea ce a însemnat cu adevărat 
Holocaustul. O perioadă a istoriei când umanitatea și-a 
pierdut glasul. Sau poate că umanitatea în sine s-a 
pierdut atunci. În acele momente când normalitatea 
și-a pierdut sensul și nimic nu a mai contat.

Nu reușesc să-mi scot din minte imaginea unui 
veteran evreu purtând decorația pe care o primise 
pentru vitejie și curaj din partea României, executat 
pe străzile din București în timpul Pogromului. 
O dezlănțuire a urii și a crimelor duse la absurd, 
implementată la comanda unei organizații cu caracter 
fascist și terorist – Mișcarea Legionară.

În prezent, procesele pentru reabilitarea celui care 
a fost Nicolae Macici, coordonatorul unei alte crime 
uriașe – Masacrul de la Odessa – în care au fost uciși 
aproape 40.000 de evrei, în curs de desfășurare de 
peste doi ani, au fost amânate din nou. Criminalii de 
război din perioada Holocaustului sunt promovați din 
anumite zone ale societății, în spațiul public, drept eroi 
și martiri. În București există în continuare o clădire 
dedicată mișcării legionare.

Cu toate acestea, pe măsură ce vocea ultimilor 
supraviețuitori se stinge, simt că există ceva chiar mai 

periculos decât incidentele antisemite și tentativele 
de negare sau de trivializare a Holocaustului: 
normalizarea violenței și acceptarea urii indiferent 
de formele sale. Trăim într-un moment în care 
violența vorbelor sau violența din spatele vorbelor se 
transformă foarte ușor în violența faptelor. Am văzut 
deja acest lucru, sigur, la un nivel încă redus. Apatia, 
indiferența, ignorarea acestor situații nu fac decât să 
încurajeze continuarea și înrăutățirea lor. Este încă 
unul dintre motivele pentru care adoptarea legii privind 
introducerea disciplinei «Istoria evreilor. Holocaustul», 
în toate liceele din România, are un rol fundamental. 
Combaterea antisemitismului, a extremismului, a 
urii nu este posibilă fără șansa reală pentru viitorul 
societății noastre: educația.

Îi mulțumesc președintelui României pentru 
susținerea acordată acestui demers încă de la început. 
Și pentru că alături de noi se află colegii și liderii 
partidelor politice care au fost de acord să devină co-
inițiatori ai acestui proiect, alături de mine și de domnul 
deputat Ovidiu Ganț, mă înclin în fața dumneavoastră 
pentru încrederea acordată și pentru modul în care ați 
înțeles să vă implicați încă din primele clipe.

Pentru Federația Comunităților Evreiești din 
România, pentru fiecare evreu din țara noastră, 
păstrarea și protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului este o datorie sacră, așa cum este și 
sprijinirea puținilor supraviețuitori ai Holocaustului care 
mai trăiesc astăzi. Este elementul central al activității 
noastre, pentru care luptăm și vom continua să luptăm 
cu toată puterea. Alături de toate comunitățile evreiești 
din România, sunt recunoscător și apreciez sprijinul 
constant pe care statul român îl acordă comunităților 
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evreiești și mai ales programelor de asistență socială 
și medicală pe care le desfășurăm, destinate în 
principal supraviețuitorilor Holocaustului.

Doamnelor și domnilor, mulțumesc fiecăruia dintre 
dumneavoastră pentru prezența la această ceremonie 
și pentru gestul de demnitate pe care îl faceți astăzi. 
Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și pentru că nu 
permiteți ca memoria victimelor Holocaustului să fie 
uitată. Încă putem fi alături de supraviețuitori. Le putem 
spune o vorbă frumoasă, putem să le arătăm respect 
și înțelegere, putem să-i încurajăm și să reușim să le 
aducem un mic zâmbet. Este datoria fiecăruia dintre 
noi, a tuturor celor care aud acest mesaj, să devenim 
un glas, un glas puternic. Pentru toate aceste mărturii, 

dar mai ales pentru mesajul pe care ele îl transmit și 
continuă să-l transmită. E o șansă unică pe care nu o 
putem rata.

Chiar și în acest moment atât de trist privesc cu 
speranță, având o convingere de nestrămutat în viitorul 
vieții evreiești din România. Și mai ales în România.

Vreau să vă rog să nu uitați că sunteți întotdeauna 
bineveniți aici. Ușa Federației Comunităților Evreiești 
din România este larg deschisă pentru toți cei care 
vor să descopere viața evreiască din țara noastră.

Zichronam livracha! Fie memoria victimelor 
Holocaustului binecuvântată!”
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Klaus IOHANNIS, 
Președintele României

Escaladarea atitudinilor și a manifestărilor 
antisemite, radicale și discriminatorii are loc 
tocmai pe fondul unei stări de apatie, când 
societatea nu consideră suficient de serioasă 
amenințarea extremistă.

„Domnule președinte al Federației Comunităților 
Evreiești din România, domnule președinte al Camerei 
Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și 
domnilor miniștri și parlamentari, distinși reprezentanți 
ai cultelor religioase, Excelențe, doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc pentru invitație!
Apreciez modul în care continuați misiunea 

onorantă de a reprezenta comunitatea evreiască din 
România, având necontenit în amintire personalitatea 
remarcabilă a domnului Aurel Vainer, un exemplu 
veșnic al toleranței, respectului, modestiei și demnității, 
cel care pe tot parcursul vieții sale a promovat dialogul 
interetnic și interconfesional.

Am primit cu profundă tristețe vestea plecării 
dintre noi a domnului Liviu Beris, un supraviețuitor al 
Holocaustului, care a vorbit deschis despre propria 
tragedie, având convingerea că doar prin înțelegerea 
răului, acesta poate fi înlăturat.

Printre noi mai sunt astăzi puțini dintre cei care 
au trăit ororile Holocaustului. Mărturiile și exemplele 
lor de umanitate, iertare și speranță trebuie păstrate 
și prețuite de către noi toți.

Templul Coral, acest leagăn sacru al comuniunii 
și al iubirii, a fost ținta urii dezlănțuite asupra 
evreilor în timpul Pogromului de la București, 
în care credincioșii au fost vânați și uciși cu 
bestialitate. Pe străzile Capitalei, în ianuarie 
1941, criminalii au vandalizat și au ars sinagogi, 

au zdrobit destinele a mii de oameni nevinovați 
prin cele mai atroce torturi, toate aceste orori fiind 
parte a unui plan diabolic de exterminare în masă.

27 ianuarie, data când la nivel internațional sunt 
comemorate victimele Holocaustului, a marcat în 
anul 1945 ziua în care dezlănțuirea malefică a urii 
absolute față de evrei și romi a fost oprită. Cei care 
supraviețuiseră infernului, cu trupurile schingiuite 
și firave, pășeau învingători în fața morții. Însă 
pentru șase milioane de persoane, ziua eliberării 
nu a mai venit.

Aduc un pios omagiu victimelor Holocaustului 
și reiterez angajamentul ferm de a nu uita și de a 
transmite generațiilor viitoare misiunea prezervării 
memoriei Holocaustului.

Promovarea drepturilor și a libertăților 
fundamentale, respectarea adevărului istoric și 
înțelegerea cauzelor care au determinat apariția unor 
asemenea atrocități ne dau asigurări că astfel de crime 
împotriva umanității nu vor mai avea loc niciodată.

Astăzi, pericolele la adresa democrației îmbracă 
forme noi și înșelătoare. Exacerbarea antisemitismului, 
a xenofobiei, a intoleranței, a rasismului și a 
discriminării, încercările de reabilitare a criminalilor 
de război, ca și abdicarea de la apărarea valorilor 
supreme ale umanității pot readuce în actualitate 
experiențele tragice ale istoriei.

Este inacceptabil că anumite persoane sau grupuri 
instrumentalizează în mod cinic acest episod cumplit, 
pentru interese politicianiste de moment. Toate acestea 
riscă să pericliteze progresele pe care România le-a 
înregistrat în ultimii ani în domeniul asumării trecutului și 
combaterii extremismelor. Este imperativ ca fiecare dintre 
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noi să spună un «NU!» hotărât urii, minciunii, dezinformării, 
teoriilor conspirației, pentru că doar așa poate fi garantată 
respectarea valorilor și a principiilor democratice.

Pandemia de COVID-19 a amplificat virulența 
atacurilor antisemite și a creat un cadru propice 
răspândirii teoriilor conspirației și a dezinformărilor. Să 
nu închidem ochii în fața acestor pericole reale, care se 
ascund de multe ori abil în spatele unei clamate libertăți 
de expresie. Escaladarea atitudinilor și a manifestărilor 
antisemite, radicale și discriminatorii are loc tocmai pe 
fondul unei stări de apatie, când societatea nu consideră 
suficient de serioasă amenințarea extremistă.

Istoria ne-a arătat, fără putință de tăgadă, 
ce monștri pot naște abdicarea de la valorile 
fundamentale, disprețul față de democrație, ura și 
pasivitatea în fața acestor atitudini. Nu avem voie să 
rămânem tăcuți! O voce care spune adevărul poate 
stinge mai multe voci mincinoase. Să ne implicăm, 
așadar, cu toții, reprezentanți ai autorităților publice 
și cetățeni, pentru apărarea libertăților fundamentale 
și pentru menținerea sănătății democrației noastre. 
Abuzurile și extremismele de orice fel nu pot fi 
tolerate și încălcarea legii trebuie ferm sancționată. 
România deține instrumentele necesare pentru 
contracararea acestor elemente și trebuie ca toate 
eforturile să fie concentrate în direcția consolidării lor.  

Suntem un model de bune practici în regiune, prin pașii 
pe care i-am făcut pentru asumarea corectă a trecutului, 
precum extinderea și consolidarea programelor 
educaționale despre istoria evreilor și a Holocaustului.

Educația ne oferă anticorpii necesari pentru a lupta 
împotriva tendințelor toxice, iar cultivarea toleranței, 
a solidarității și a respectului față de ceilalți și față de 
diversitate reclădesc încrederea la nivelul societății. 
Totodată, realizarea Muzeului Național de Istorie a 
Evreilor și al Holocaustului în România și colaborarea 
cu parteneri naționali și internaționali în vederea 
combaterii antisemitismului sunt angajamente naționale 
pe care le-am reafirmat cu prilejul participării la Forumul 
Internațional dedicat Comemorării Holocaustului și 
Combaterii Antisemitismului de la Malmö, de anul 
trecut. Trebuie să vorbim deschis și onest despre ceea 
ce a fost Holocaustul, să ne asigurăm că generațiile 
tinere și viitoare vor cunoaște acest trecut dureros. 
Să nu rămânem indiferenți și martori tăcuți în fața 
discursului instigator la ură și să sancționăm ferm, de 
pe poziții democratice, fiecare derapaj!

În final, vă rog să păstrăm un moment de 
reculegere pentru cei dispăruți.

Fie ca amintirea victimelor să rămână veșnică în 
inimile noastre!

Vă mulțumesc!”
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Marcel CIOLACU, 
Președintele Camerei Deputaților

Generațiile de astăzi și cele viitoare pot 
înțelege de o manieră profundă semnificația și 
consecințele acelor fapte.

„Excelențele voastre, domnule președinte Klaus 
Iohannis, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă, 
domnule președinte al Federației Comunităților Evreiești 
din România Silviu Vexler, doamnelor și domnilor,

Comemorăm împreună la Templul Coral – sinagoga 
emblematică a comunității evreiești din țara noastră 
– victimele nevinovate ale unei pagini întunecate a 
istoriei. Readucerea unor fapte abominabile, precum 
Pogromul legionar antievreiesc din București, în 
memoria contemporanilor nu trebuie să rămână un 
simplu act formal, ci un moment în care generațiile 
de astăzi și cele viitoare pot înțelege de o manieră 
profundă semnificația și consecințele acelor fapte.

Manifestările extremiste și alte derapaje pot 
fi prevenite prin reflexia profundă asupra acestor 
atrocități. La nivelul întregii societăți românești au 
fost întreprinse demersuri consistente în ceea ce 
privește recunoașterea Holocaustului și combaterea 
antisemitismului, țara noastră devenind un model 

regional de asumare a istoriei, angajament ilustrat 
și prin legislația adoptată de Parlamentul României. 
Introducerea studiului disciplinei școlare «Istoria 
evreilor. Holocaustul» constituie un exemplu elocvent 
recent cu privire la modul în care România înțelege să 
omagieze memoria victimelor urii și intoleranței.

Fără îndoială, este necesar ca aceste eforturi să 
fie continuate și în alte sfere.

După cum știți, instrumentele moderne de 
comunicare pot fi utilizate și în sensul propagării 
discursului de ură prin intermediul fake news-urilor și 
teoriilor conspiraționiste. Prin cunoașterea adevărului 
istoric de către tânăra generație, aceasta va putea să 
abordeze de-o manieră responsabilă pericole precum 
blamarea unor comunități întregi și discreditarea 
adevărului istoric.

Închei prin a aduce un pios omagiu tuturor 
victimelor Holocaustului și prin a vă asigura că 
Parlamentul României, prin Camera Deputaților, 
rămâne același partener dedicat în susținerea acestor 
obiective!

Vă mulțumesc pentru atenție!”
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Nicolae CIUCĂ, 
Prim-ministrul României

Acest capitol întunecat din trecutul nostru, 
când evreii din România au devenit victime ale 
tragediei Holocaustului, nu trebuie uitat sau 
minimalizat.

„Domnule președinte al României, domnule 
președinte al Camerei Deputaților, domnule 
președinte al Federației Comunităților Evreiești 
din România – Cultul Mozaic, domnule viceprim-
ministru, doamnelor și domnilor miniștri, 
parlamentari, Excelențele voastre, doamnelor și 
domnilor ambasadori, onorată asistență,

Revin la Templul Coral din București, cea mai 
reprezentativă și emblematică sinagogă din țara noastră, 
pentru a comemora împreună victimele Holocaustului 
din România și ale Pogromului legionar antievreiesc 
din București. Doresc să aduc un pios omagiu tuturor 
celor care au suferit de pe urma politicilor discriminatorii, 
antisemite și rasiste promovate de statul român într-un 
moment tulbure al istoriei noastre naționale. Acest 
capitol întunecat din trecutul nostru, când evreii din 
România au devenit victime ale tragediei Holocaustului, 
nu trebuie uitat sau minimalizat.

Omagiindu-i pe cei morți sau deportați, pe cei 
obligați să-și părăsească țara, pe cei deposedați 
de bunurile lor, de drepturile și libertățile garantate 
de Constituție și tratați ca ființe inferioare, ne facem 
un examen de conștiință și încercăm să înțelegem 
cauzele și consecințele abdicării de la valorile și 
tradițiile poporului nostru, de la obligațiile pe care ni 
le-am asumat după Marea Unire de la 1918.

Doamnelor și domnilor, vreme de secole, soarta 
evreilor din România a fost strâns legată de soarta 
poporului român. Dăm o înaltă apreciere și nu 

pregetăm să încurajăm cercetarea trecutului, să 
aducem astfel noi argumente acestui fapt istoric, 
anume: contribuția remarcabilă a compatrioților noștri 
evrei la dezvoltarea României, la transformarea sa 
într-un stat modern și unit.

Cinstim memoria celor peste 23.000 de evrei, cei mai 
mulți dintre ei fără a avea cetățenie română, care au fost 
alături de militarii români în bătăliile cumplitului Prim Război 
Mondial, la sfârșitul căruia s-a întrupat România Unită. 
Națiunea română nu va uita niciodată această loialitate 
istorică remarcabilă a dumneavoastră în unul dintre 
momentele fundamentale ale istoriei noastre moderne.

Un vârf al acestei notabile contribuții a etniei 
evreiești la dezvoltarea României a fost atins în 
perioada dintre cele două războaie mondiale, când 
numărul evreilor din România s-a ridicat la aproape 
900.000, România fiind a treia țară din Europa 
ca mărime a comunității evreiești. Performanțele 
României în acea perioadă includ și contribuția 
comunității dumneavoastră. Această contribuție este 
semnificativă și ușor de regăsit în domeniile economic, 
cultural și, deopotrivă, politic.

Din păcate, anul 1938, cel mai ilustrativ din 
perspectiva dezvoltării României interbelice, a 
însemnat și începutul unui derapaj în alcătuirile 
democratice ale statului roman. A culminat în 
tenebroasa eră a Holocaustului din timpul celui de 
al Doilea Război Mondial, când regimul Antonescu 
a recurs la o legislație de tip fascist având ca țintă 
populația evreiască din România, la deportarea 
masivă a populației evreiești din Basarabia și Bucovina 
în toamna anului 1941, laolaltă cu alți membri ai 
comunității din restul țării.
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Înființarea Comisiei pentru studierea Holocaustului 
în România a fost un act necesar și oportun. A afla 
adevărul despre tragedia sutelor de mii de cetățeni 
români în timpul celui de al Doilea Război Mondial a 
fost un act imperativ. Mai ales tinerele generații trebuie 
să cunoască tragedia pe care oameni nevinovați au 
fost nevoiți să o traverseze doar pentru simplul fapt 
că erau evrei sau romi, tragedie pentru care statul 
român și instituțiile sale de atunci poartă principala 
răspundere. Pentru ca astfel de momente dureroase 
să nu mai fie posibile, pentru ca astfel de fapte să 
nu se mai întâmple, este necesară o vastă operă de 
educație civică, istorică și politică a întregii societăți, a 
tinerilor în special.

În condițiile scăderii numerice a comunității 
evreiești din ultimele decenii, repunerea în valoare 
a patrimoniului evreiesc atât de bogat din țara 
noastră a fost și rămâne o urgență, deopotrivă pentru 
comunitatea însăși, cât și pentru Guvernul României 
care acordă un sprijin consistent prin Secretariatul 
de Stat pentru Culte. Toate guvernele României 
postdecembriste au înțeles necesitatea implicării  

în prezervarea patrimoniului evreiesc și în dezvoltarea 
vieții evreiești din țara noastră. Totodată, conștienți de 
importanța asigurării asistenței sociale și medicale 
pentru supraviețuitorii Holocaustului și pentru urmașii 
acestora, dar și pentru persoanele aflate într-o situație 
materială precară, Guvernul României a asigurat 
sprijinul financiar necesar pentru ca Federația 
Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic 
să poată derula, în cele mai bune condiții, aceste 
activități deosebit de importante.

Îl felicităm pe domnul președinte al Federației 
Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, 
domnul deputat Silviu Vexler, prin a cărui implicare se 
acordă aproximativ 240.000 ore/trimestrial de îngrijire 
socială și medicală la domiciliu pentru persoanele 
supraviețuitoare ale Holocaustului sau pentru urmași 
ai acestora.

Sunt convins, ca și colegii mei, membri ai 
Guvernului, că doar prin cultivarea toleranței și 
respectului față de cei din jur putem să ne bucurăm 
împreună de pace și bunăstare.”

Ovidiu GANȚ,  
Deputat, reprezentantul minorității 
germane în Parlamentul României

Am întreaga legitimitate de a cere iertare 
poporului evreu pentru participarea unor 
reprezentanți ai minorității germane la săvârșirea 
crimelor în timpul Holocaustului.

„Excelența voastră domnule președinte al 
României, domnule președinte al FCER, domnule 
prim-rabin, domnule președinte al Camerei 
Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și 
domnilor ambasadori,

Am deosebita onoare de a mă adresa 
dumneavoastră cu ocazia Zilei Internaționale de 

Comemorare a Holocaustului, ziua în care a fost eliberat 
lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, cea 
mai sinistră expresie a Holocaustului generat de mințile 
criminale ale regimului nazist din Germania.

Această zi are o deosebită semnificație pentru 
întreaga umanitate, în general, dar și pentru multe 
state în special, nu numai pentru Germania, pentru că, 
din nefericire, criminalii naziști au făcut prozeliți și în 
alte țări, printre care și România. Aici mă refer atât la 
reprezentanții statului național-legionar, Antonescu cu 
acoliții săi și legionarii, dar și la reprezentanți ai minorității 
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germane sau ai altor minorități. În acest context, fiind 
deputatul minorității germane în Parlament, am întreaga 
legitimitate de a cere iertare poporului evreu pentru 
participarea unor reprezentanți ai minorității germane la 
săvârșirea crimelor în timpul Holocaustului, dar totodată 
să fac tot ce îmi stă în putință pentru a face cunoscute 
și să condamn aceste crime, să susțin educarea tinerei 
generații pentru cunoașterea și înțelegerea istoriei 
României așa cum a fost în acea perioadă, să susțin 
proiecte legislative pentru combaterea antisemitismului 
și să cer public puterii executive și celei judecătorești 
să pună în aplicare legislația penală și civilă pentru 
a stopa orice tendință negaționistă, antisemită sau 
xenofobă. Așa cum am spus aici, la Templul Coral, la 
sărbătoarea de Hanuca, dacă dorim să avem lumină 
în viitor, trebuie să facem lumină în trecut! Pentru 
combaterea negaționismului și antisemitismului avem 
nevoie în primul rând de educație, însă totodată și de 
coerciție, atunci când se impune.

Apreciez faptul că Uniunea Europeană și alții au 
pregătit strategii de combatere a antisemitismului, 
dar m-aș bucura ca acestea să fie puse în practică în 
timpul cel mai scurt posibil.

Din această perspectivă îmi exprim satisfacția că, 
în plan legislativ, România a luat-o înaintea multora. 

Cred că este un moment bun pentru a sublinia rolul 
decisiv al domnului președinte și deputat Silviu 
Vexler în adoptarea unor legi extrem de importante în 
materie: legea de combatere a antisemitismului, legea 
de înființare a Muzeului Holocaustului, legea privind 
studiul istoriei evreilor din România, Holocaustul, 
legi privind măsuri reparatorii pentru supraviețuitorii 
Holocaustului etc. Numai consecvența și determinarea 
sa și respectul de care se bucură în rândul celorlalte 
grupuri parlamentare au determinat adoptarea cu 
largă majoritate a acestor legi. Salut promulgarea de 
către președintele României și asumarea lor de către 
domnia sa în plan intern și internațional.

M-am asociat acestui efort atât din convingerea 
personală că sunt demersuri absolut legitime și 
necesare, cât și ca expresie a unei datorii morale 
și acțiuni politice pe care și le asumă FDGR ca 
reprezentant politic al minorității germane.

Stimate domnule președinte, dragă Silviu Vexler, 
doresc să te asigur că vom merge împreună pe acest 
drum și în continuare.

Închei aducând un pios omagiu tuturor victimelor 
Holocaustului!

Vă mulțumesc pentru atenție!”

Bogdan AURESCU,  
Ministrul Afacerilor Externe

Nu putem să asistăm pasivi la expansiunea 
antisemitismului și avem obligaţia, faţă de 
victimele Holocaustului şi faţă de generaţiile 
viitoare din această ţară, să luptăm împotriva 
acestui fenomen.

„Domnule preşedinte al României, domnule 
preşedinte Vexler, domnule preşedinte al Camerei 
Deputaților, domnule prim-ministru, stimaţi membri 

ai Guvernului României, stimate domnule prim-rabin 
Rafael Shaffer, distinşi membri ai Corpului Diplomatic 
acreditat la Bucureşti,

Astăzi, ca în fiecare an, onorăm memoria victimelor 
Holocaustului. Onorăm memoria celor șase milioane 
de oameni care au căzut victime ale unui regim 
represiv doar pentru că erau evrei. Evenimentul de 
astăzi are, însă, o dublă semnificație comemorativă 
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– evocăm și memoria victimelor Pogromului de la 
București. În urmă cu 81 de ani, în București și în 
împrejurimi, mai mult de 1.000 de persoane au fost 
arestate și torturate, iar peste 120 și-au pierdut viața. 
Era doar un prim episod al Holocaustului din România 
– o pagină neagră în istoria României, pe care avem 
datoria să nu o uităm.

Holocaustul din România, care a produs sute de 
mii de victime în rândul comunităţii evreieşti şi zeci de 
mii de victime în rândul comunităţii rome din România, 
s-a produs pe fondul unui antisemitism în creștere, 
manifestat în întreaga Europă. Ne revine răspunderea 
să evocăm memoria victimelor acestor tragedii și să 
ne asigurăm că astfel de tragedii nu se vor mai repeta.

Anul trecut, cu prilejul participării la evenimentul 
de comemorare a împlinirii a 80 de ani de la Pogromul 
de la Bucureşti, am atras atenţia asupra creșterii 
îngrijorătoare a fenomenului antisemitismului, negării 
și distorsionării Holocaustului, inclusiv în mediul online.

Asistăm la o intensificare a teoriilor conspiraţioniste 
cu tentă antisemită și la distorsionări ale Holocaustului. 
Nu putem să asistăm pasivi la expansiunea 
antisemitismului și avem obligaţia, faţă de victimele 
Holocaustului şi faţă de generaţiile viitoare din această 
ţară, să luptăm împotriva acestui fenomen. Vom 
continua să condamnăm public, fără ezitare, orice 
încercare de a nega sau distorsiona Holocaustul, 
orice afirmaţie antisemită sau instigatoare la ură. Vom 
continua să aplicăm instrumentele concrete pe care le 
avem pentru a apăra societatea românească.

Ministerul Afacerilor Externe a continuat să se 
implice în dezvoltarea unor propuneri de politici 
pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului 
în România, precum şi în promovarea pe plan 
internaţional a unor iniţiative care să ne permită să 
luptăm împotriva acestui flagel. Astfel, în cadrul 
Comitetului interministerial pentru combaterea 
antisemitismului, Ministerul Afacerilor Externe a 
coordonat elaborarea primei «Strategii naţionale 
pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, 
xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la 
ură» şi a «Planului de acţiune» pentru implementarea 
acestei strategii, care au fost aprobate de Guvernul 
României în mai 2021.

În acest context, doresc să mulţumesc Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România şi celorlalte 
organizaţii ale comunităţii evreieşti care s-au implicat 
în elaborarea Strategiei pentru sprijinul acordat şi 
pentru parteneriatul consolidat cu ministerul pe care 
îl conduc. În momentul de faţă, Ministerul Afacerilor 
Externe, alături de celelalte instituții responsabile, se 
află în plin proces de implementare a Strategiei şi a 
Planului de acţiune, colaborând cu reprezentantul 
special al Guvernului României în materie.

Diplomaţi români au fost implicaţi şi au contribuit 
semnificativ la dezvoltarea şi adoptarea unor 
instrumente importante pe plan internaţional, cum 
ar fi prima «Strategie a Uniunii Europene pentru 
combaterea antisemitismului şi promovarea vieţii 
evreieşti», adoptată la 5 octombrie 2021; actualizarea 
recomandărilor Comisiei Europene împotriva 
rasismului şi intoleranţei privind combaterea 
antisemitismului, din 1 iulie 2021, precum şi elaborarea 
proiectului de «Recomandări ale Consiliului Europei 
pentru combaterea discursului instigator la ură».

Totodată, în planul relaţiilor diplomatice bilaterale, 
am continuat să promovăm cooperarea cu Israelul, 
cu Statele Unite sau Franţa, în domeniul educaţiei, 
cercetării şi comemorării Holocaustului şi am menținut 
un dialog intens cu parteneri din Ucraina şi din 
Republica Moldova pentru identificarea şi derularea 
unor proiecte în domeniul cercetării şi comemorării 
Holocaustului.

Un alt obiectiv urmărit de Ministerul Afacerilor 
Externe pe parcursul anului trecut a fost reprezentat 
de identificarea unor bunuri culturale şi religioase ale 
comunităţii evreieşti din România care au ajuns ilegal 
în străinătate şi repatrierea acestora.

În acest context, cu sprijinul Ambasadei noastre 
de la Tel Aviv, am reușit recent să redăm Federației 
Comunităților Evreiești din România un document de 
o valoare culturală și istorică deosebită, ce aparține 
comunității evreiești din Timișoara. Această reuşită a fost 
atât un succes diplomatic, cât și un exemplu concret al 
rezultatelor parteneriatului Ministerului Afacerilor Externe 
cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

Nu vreau să închei intervenţia mea înainte de 
a-i felicita pe domnul preşedinte Vexler şi pe domnul 
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deputat Ovidiu Ganţ pentru rolul jucat în procesul care 
a dus la recenta promulgare a Legii 276/2021, care 
introduce studiul istoriei evreilor și a Holocaustului 
în programa liceală şi instituie premiul Constantin 
Karadja. Reconfirm, pe această cale, disponibilitatea 
Ministerului Afacerilor Externe de a contribui activ la 
implementarea prevederilor acestei legi.

Vom continua să acționăm pentru a preveni 
tragedii precum cea pe care o comemorăm astăzi, 

pentru a combate antisemitismul, xenofobia, rasismul 
şi discursul instigator la ură. Vom promova toleranţa 
şi respectul reciproc, ca valori fundamentale ale unei 
societăți democratice, inclusiv prin acțiunea noastră 
de politică externă.

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să 
vă asigur de întreg sprijinul Ministerului Afacerilor 
Externe în activitățile dumneavoastră!”

Cătălin PREDOIU,  
Ministrul Justiției

Memoria nu este suficientă, avem datoria 
acțiunii, pentru a nu lăsa să se mai întâmple 
vreodată, pentru a preveni din vreme, respingând 
orice tentație sau tendință spre astfel de idei străine 
de natura umană, străine de orice Dumnezeu.

„Doamnelor şi domnilor, distinsă audiență,
Anul acesta marcăm 77 de ani de la eliberarea 

lagărului de la Auschwitz. Comemorăm, în acelaşi 
timp, memoria victimelor Holocaustului – milioanele 
de femei, bărbați și copii evrei, precum și toate 
celelalte victime, printre care se numără sute de mii 
de romi și sinti – și onorăm supraviețuitorii, reafirmând 
angajamentul nostru pentru a preveni astfel de 
atrocități în viitor.

Aș dori să evoc în debutul acestei scurte 
alocuțiuni figura unuia dintre milioanele de eroi 
în lupta cu groaznica rătăcire a umanității care a 
condus la Holocaust.

Raphael Feigelson a fost, alături de părinții săi, 
un luptător în Rezistența franceză contra nazismului. 
A fost arestat la 14 mai 1944 și torturat de Miliția 
de la Vichy și de Gestapo, deportat la 31 iulie 
1944 în lagărul de la Auschwitz. Supraviețuiește și 

evadează la 21 ianuarie 1945, dezvăluind la timp 
existența lagărului și împiedicând, astfel, ștergerea 
urmelor terorii și ale crimelor în masă. Dar Raphael 
Feigelson nu s-a oprit, a continuat să activeze 
depunând mărturii despre genocid și contribuind la 
conștientizarea acestuia de către lumea întreagă. 
A fost printre primii care au vorbit despre «datoria 
de a păstra vie memoria victimelor Holocaustului». 
A supraviețuit 76 de ani după eliberarea Auschwitz-
ului și a profilat un model al datoriei față de victime 
și supraviețuitori: să nu uităm niciodată, să nu lăsăm 
niciodată să se mai repete!

Efortul lui Raphael Feigelson și al tuturor celor 
care și-au dedicat viața acestui ideal de libertate și 
umanitate trebuie continuat și este continuat și astăzi.

La precedenta comemorare a Holocaustului, 
președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
spunea: «Antisemitismul a condus la Holocaust, dar, 
din păcate, nu s-a sfârșit odată cu eliberarea lagărelor 
de concentrare naziste. Sunt îngrijorată să văd din 
nou ura sporită față de evrei, în Europa și dincolo de 
granițele acesteia. Contextul pandemiei a alimentat, 
de asemenea, propagarea teoriilor conspiraționiste 
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și ale dezinformării, promovând adesea discursuri 
antisemite. Observăm o creștere îngrijorătoare a 
denaturării și negării Holocaustului. Avem datoria de 
a nu uita vreodată.»

Îndrăznesc să adaug că memoria nu este 
suficientă, avem datoria acțiunii, pentru a nu lăsa să 
se mai întâmple vreodată, pentru a preveni din vreme, 
respingând orice tentație sau tendință spre astfel 
de idei străine de natura umană, străine de orice 
Dumnezeu.

Una dintre cele mai importante lecţii pe care ni 
le-a predat Holocaustul este aceea că antisemitismul 
şi, într-un sens mai larg, discriminarea ameninţă nu 
doar comunitatea evreiască, ci pe orice persoană 
care aparţine unor minorităţi sau grupuri vulnerabile. 
Datoria noastră, astăzi, este de a pune în operă soluţii 
pentru condamnarea discriminării şi sancţionarea 
tuturor formelor de violenţă împotriva comunităţii 
evreieşti şi a altor grupuri care sunt sau pot deveni 
vulnerabile la un moment dat.

Ministerul Justiției a promovat și Guvernul 
României a aprobat constant politici publice în 
acest sens. «Strategia națională pentru prevenirea 
și combaterea antisemitismului, xenofobiei, 
radicalizării și discursului instigator la ură» (2021-
2023) este una dintre primele strategii naționale 
adoptate în Europa pe această temă. Prin acest 
document se propune corelarea acţiunilor de 
prevenire şi combatere a acestor fenomene 
prin măsuri precum îmbunătățirea colectării de 
date, examinarea legislației pentru identificarea 
eventualelor lacune şi evaluarea și actualizarea 
programelor de formare profesională a ofițerilor de 
poliție, procurorilor şi judecătorilor.

Adoptarea Strategiei naționale se înscrie în 
eforturile europene de abordare a antisemitismului, 
care s-au accelerat în ultimii ani, lupta împotriva 
antisemitismului fiind adusă în prim-planul agendei 
politice a UE. În acest sens, în octombrie 2021 a 
fost adoptată «Strategia Uniunii Europene privind 
combaterea antisemitismului şi susținerea vieţii 
evreiești» (2021-2030). Această strategie completează 
Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului 
pentru perioada 2020-2025, întrucât rasismul se 

poate combina, de asemenea, cu discriminarea și cu 
ura din alte motive, inclusiv religie sau credință.

Lupta împotriva discursului care incită la ură este o 
bătălie continuă care trebuie purtată cu toate armele, 
fie ele legislative sau nelegislative. România susține, 
la nivel european, extinderea listei de infracțiuni de 
la art. 83(1) TFUE la infracțiunile motivate de ură și 
discursurile de incitare la ură. Libertatea de exprimare 
şi dreptul de a protesta sunt piloni esenţiali ai fiecărei 
democraţii, însă nimic nu poate justifica utilizarea 
acestora pentru a instiga la ură.

În acest fel, considerăm că onorăm cu adevărat 
memoria victimelor Holocaustului şi îi răsplătim pe 
supraviețuitori. În acest fel, asigurăm generației 
următoare o lume în care umanismul este un triumf 
constant asupra primitivismului, în care respectul, 
cooperarea și toleranța triumfă asupra urii, 
antisemitismului și discriminării de orice fel.

Aș dori să asigur, în încheiere, că Ministerul 
Justiției, prin competențele sale legale, va rămâne 
permanent în prima linie a acestui efort perpetuu de 
păstrare și apărare a valorilor esențiale ale umanității, 
a democrației și libertății.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, vă rog să îmi 
permiteți să îmi exprim la rândul meu, în nume 
personal, compasiunea profundă față de toți cei 
care au suferit de pe urma Holocaustului, precum și 
respectul față de toți cei care au luptat și continuă să 
lupte permanent pentru triumful rațiunii și al toleranței 
asupra urii. În fața lor mă înclin și mă alătur lor în 
această nobilă luptă.

Zichronam livracha! Fie memoria victimelor 
Holocaustului binecuvântată!”
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Vasile DÎNCU,  
Ministrul Apărării Naționale

Dacă vom fi prea blânzi cu asasinii din trecutul 
istoric nu vom face decât să trezim monștrii care 
ne pot asasina viitorul.

„La finalul celui de al Doilea Război Mondial aveau 
să fie dezvăluite opiniei publice ororile săvârșite de 
regimul nazist, prin programul lui Hitler de purificare 
rasială și prin exterminarea evreilor din Europa şi 
a altor minorităţi. Cele mai odioase crime au fost 
săvârșite în fabricile morții de la Auschwitz-Birkenau, 
Chelmno, Belzec, Majdanek, Sobibor și Treblinka. 
Cea mai mare dintre acestea, cea de la Auschwitz-
Birkenau, avea să fie eliberată la 27 ianuarie 1945.

27 ianuarie reprezintă, așadar, o zi în care ne 
aducem aminte de cei uciși fără nicio vină. O zi a 
durerii celor morți și a celor rămași în viață, marcați 
pentru totdeauna de suferințele îndurate, dar și o zi a 
durerii generațiilor de astăzi, care nu pot înțelege cum 
de au fost posibile asemenea crime. Să o transformăm 
într-o zi a speranței – aceea că niciodată omenirea nu 
va mai cunoaște asemenea orori.

În anul 2021, România a realizat «Strategia 
naţională pentru prevenirea şi combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului 
instigator la ură», aferentă perioadei 2021-2023, 
precum şi Planul de acţiune asociat.

Specialiștii guvernului lucrează la un proces 
amplu de revizuire a programelor de educație 
pentru tânăra generație privind Holocaustul, precum 
și la actualizarea programelor de pregătire pentru 
învățătorii, profesorii și instructorii care predau 
despre Holocaust. De asemenea, se intenționează 
și înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor 
și al Holocaustului din România. Suntem cu toții 

datori, la nivelul instituțiilor statului, precum și ca 
cetățeni ai României, să acționăm pentru ca ororile 
Holocaustului să nu fie nicicând uitate și să nu mai fie 
vreodată posibile. Putem face asta prin măsuri active 
și sistematice de prevenire, combatere și sancţionare 
a radicalizării şi discursului instigator la ură, precum 
și ale oricăror forme de negare şi distorsionare 
a Holocaustului, ale manifestărilor antisemite și 
xenofobe şi ale tuturor formelor de intoleranţă.

Dragi prieteni, dacă generația mea sau a 
dumneavoastră, cei care sunteți acum tineri, nu a 
comis asemenea orori, nu avem totuși dreptul de a 
închide ochii atunci când este vorba despre crime 
împotriva unor comunități, grupuri etnice sau împotriva 
oricărui semen al nostru. Este nevoie de o asumare 
colectivă a vinei și a păcatului pentru ca acestea să nu 
fie uitate și să nu se mai repete. Când este vorba de 
crime, nu putem cântări morții sau tragediile, nu sunt 
mai puțin vinovați cei care au ucis mai puțini și nici 
mult mai vinovați cei care au ucis mai mulți oameni 
fără apărare. Asemenea vinovății trebuie asumate 
colectiv, trebuie privite cu tragism și acționat cu 
hotărâre împotriva oricărei idei sau oricărui gest care 
neagă, schimbă sensul sau îl mușamalizează. Da, 
trebuie să avem curajul să ne asumăm cu demnitate 
erorile trecutului și pe cele ale prezentului pentru că 
doar așa ne putem păstra umanitatea și ne putem 
salva sufletul național.

Dacă vom fi prea blânzi cu asasinii din trecutul 
istoric nu vom face decât să trezim monștrii care ne 
pot asasina viitorul. Dar nu ajunge să ne fie rușine 
pentru unele fapte din trecut, rușinea este o emoție 
trecătoare. Este nevoie de acțiune fermă, de educație 
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și de atitudine. Împotriva unor fapte de sânge ale 
istoriei nu putem acționa cu arma, putem însă acționa 
cu ajutorul educației, trezirii conștiințelor și, mai ales, 
cu neuitarea.

Nu trebuie să uităm, nu avem dreptul să facem 
asta, de aceea trebuie să avem puterea de a separa 
miturile pozitive ale națiunii de mitologiile care ne pot 
împinge din nou pe cărări greșite, spre înfundăturile 
istoriei. Hannah Arendt spunea că «cea mai mare 
parte a răului din lume este comisă de oameni 
obișnuiți, este un rău fără motiv, fără convingere, 

el nu vine dintr-o convingere diabolică cuibărită în 
inimă ci, pur și simplu, oameni obișnuiți renunță la 
demnitatea umană.» De oamenii obișnuiți trebuie să 
avem grijă, să semănăm educație, cultură și lumină în 
sufletele golite uneori de speranță.

În aceste momente de amintire sărut mâinile de 
cenușă ale copiilor, femeilor și bărbaților fără apărare 
uciși în Holocaust. În numele Ministerului Apărării 
Naționale și în nume personal, aduc un pios omagiu 
victimelor Holocaustului, în memoria cărora aprindem, 
astăzi, candele ale neuitării.”

Israel TANNER,  
Președintele interimar  

al Asociației Evreilor din România 
Victime ale Holocaustului

Când vorbim despre Holocaust, vorbim ca 
despre o culme a degenerării relațiilor interumane.

„Invitat și solicitat să iau cuvântul, l-am întrebat 
pe președintele Federației, domnul Silviu Vexler, de 
ce eu și despre ce urmează să vorbesc? Răspunsul: 
ești președintele interimar al AERVH, vorbești despre 
Holocaust și despre supraviețuitorii Holocaustului!

O să încep cu mine: mă numesc Israel Tanner 
și sunt supraviețuitor al Holocaustului, victimă 
a deportărilor în Transnistria, din Câmpulung 
Moldovenesc.

La 9 octombrie 1941, la deportare, aveam vârsta 
de doi ani și jumătate. Tata era ceferist la depoul 
CFR Câmpulung-Est, iar mama era casnică. Exact 
din Câmpulung-Est au plecat trenurile cu noi în 
Transnistria. Ajuns acolo, la Shargorod, tata a 
fost curând luat la muncă forțată într-o fabrică de 
armament. Eu m-am îmbolnăvit de tifos exantematic 
și scarlatină și eram pe moarte. Medicul i-a șoptit 
mamei: n-am ce să-i fac, n-am medicamente, va 
muri! Eu am supraviețuit, iar medicul a murit.

Duminică, 21 ianuarie 2022, l-am condus pe 
ultimul drum pe un alt supraviețuitor al Transnistriei, 
dar nu din Bucovina, ci din Herța, Dorohoi. Pe 
președintele Asociației Evreilor din România 
Victime ale Holocaustului, Liviu Beris. Îi mulțumesc 
domnului președinte al Republicii pentru cuvintele 
de încurajare spuse despre domnul Liviu Beris. Liviu 
Beris a fost pentru noi o instituție în sine. Tot ce 
reprezintă asociația noastră, a supraviețuitorilor, câți 
mai suntem, îi datorăm lui Liviu Beris.

Acum, ceva despre Holocaust. Când vorbim 
despre Holocaust, vorbim ca despre o culme a 
degenerării relațiilor interumane. Libertatea asigurată 
de democrație este deseori folosită și pentru instituirea 
anarhiei. Combaterea antisemitismului numai și numai 
de dragul evreilor înseamnă a nu înțelege amenințarea. 
Antisemitismul se îndreaptă, desigur, împotriva evreilor, 
nu-i vorbă, dar niciodată numai și numai împotriva lor. 
Aș da în acest punct un citat chiar din Liviu Beris: «Când 
întâlnești un antisemit sau dai peste antisemitism, să 
spui întotdeauna peste ce ai dat. Să fii cât se poate de 
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direct și de clar. Căci unde dispare claritatea, acolo 
începe complicitatea.»

Iar despre negaționiști... Asumarea negaționismului 
de către un partid parlamentar este rușinoasă pentru 
România, oripilează întreaga Europă. Acești lideri 
chiar nu consideră că au mers prea departe cu acest 
subiect? În spatele imunității lor parlamentare, ei lovesc 
în spiritul legilor noastre românești și al celor europene. 
Și în democrație și în civilizația iudeo-creștină.

Onorată adunare, permiteți-mi să închei cuvântul 
meu cu un apel. Lideri ai României și ai Europei întregi, 
țineți seama de avertismentele pe care ni le pune la 
îndemână istoria și nu uitați: fanaticii, negaționiștii se 
țin de cuvânt.

Vă mulțumesc pentru atenție!”

În cadrul Ceremoniei dedicate Zilei Internaționale 
de Comemorare a Victimelor Holocaustului și 
comemorării victimelor Pogromului legionar 
antievreiesc din București, care a avut loc 
în Templul Coral, au mai luat cuvântul prin 

intervenții video online: președintele Congresului 
Mondial Evreiesc, Ronald Lauder; președintele 
Congresului European Evreiesc, Moshe Kantor; 
Șef-Rabinul Conferinței Rabinilor din Europa, 
Pinchas Goldschmidt.

Ronald LAUDER,  
Președintele  

Congresului Mondial Evreiesc

Avem de-a face cu o creștere scandaloasă a 
numărului negaționiștilor. Oameni care neagă 
ceea ce naziștii au făcut în realitate. Ei neagă 
istoria, mint și fac asta intenționat, pentru că 
urăsc evreii.

„Domnule președinte Iohannis, domnule prim-
ministru Ciucă, domnule președinte Vexler, demnitari, 
supraviețuitori, prieteni,

Îmi pare atât de rău că nu pot fi astăzi cu voi, în 
persoană, în frumosul Templu Coral din București.  

Mă simt foarte apropiat de România și de comunitatea 
sa evreiască.

Vreau să transmit un Mazel Tov special 
președintelui Silviu Vexler pentru preluarea conducerii 
Federației Comunităților Evreiești din România.

De asemenea, transmit un gând pentru fostul 
președinte al comunităților evreiești din România, 
domnul Aurel Vainer, care a plecat dintre noi în luna 
octombrie a anului trecut. A fost un supraviețuitor al 
Holocaustului, un lider extraordinar, pentru o lungă 
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perioadă membru al Parlamentului României și un 
bun prieten.

Dispariția sa ne arată o mare problemă cu care 
ne confruntăm în zilele noastre. În curând vom pierde 
toți martorii Holocaustului, acele suflete incredibil de 
curajoase care au supraviețuit trecând prin cele mai 
groaznice atrocități din istorie. Au supraviețuit și au 
mers mai departe. Dar, de asemenea, au fost aici să 
ne reamintească ce s-a întâmplat cu adevărat atunci. 
Spun asta pentru că avem de-a face cu o creștere 
scandaloasă a numărului negaționiștilor. Oameni care 
neagă ceea ce naziștii au făcut în realitate. Ei neagă 
istoria, mint și fac asta intenționat pentru că urăsc evreii.

Înainte de Holocaust, în România trăiau aproape 
900.000 de evrei. Unul dintre acești evrei a fost Elie 
Wiesel care a fost deportat la Auschwitz alături de 
atâția alții.

România are o istorie bogată în ceea ce privește 
viața evreiască, dar și o istorie complicată. Au fost 
români care au ajutat naziștii la deportarea evreilor 
și care au ucis evrei. Dar au fost și români care și-au 
riscat viața pentru a salva evrei. Diplomatul român 
Constantin Karadja și primarul Cernăuțiului Traian 
Popovici au salvat mii de bărbați, femei și copii evrei. 
Noi ne aducem aminte de acești eroi și de alții ca ei.

Astfel de comemorări sunt foarte importante 
pentru că, la 77 de ani de la Holocaust, nu doar că 
avem de-a face în continuare cu antisemitismul,  

ci vedem că acesta este în creștere, mai ales în mediul 
online. Pandemia de Covid 19 a generat conspirații 
similare cu cele din secolul al XIV-lea, când evreii 
erau învinuiți pentru ciumă.

Vedem antisemitismul constant în minciunile 
cu privire la Israel, singurul stat din lume al evreilor. 
Nimic din toate astea nu este întâmplător. Acesta este 
antisemitismul despre care vorbim.

În zilele noastre avem de-a face cu ignoranța în ceea 
ce privește Holocaustul, mai ales în rândul tinerilor. Nu 
este vina lor, pentru că tinerilor de azi nu li se vorbește 
despre ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. De aceea 
este nevoie de educația despre Holocaust și aș vrea 
să mulțumesc membrilor Parlamentului României că au 
votat introducerea cursurilor despre istoria evreilor și a 
Holocaustului în licee. Nu vă pot spune cât de important 
este acest lucru și cât de mult apreciez că se întâmplă 
asta în România.

În timpul președinției Consiliului Uniunii Europene 
din 2019, România a făcut o prioritate din lupta împotriva 
antisemitismului. Salut aceste eforturi extraordinare 
ale Guvernului României și vă mulțumesc pentru ce 
continuați să faceți astăzi în acest domeniu. Ați arătat 
drumul corect pe care trebuie să-l urmeze toate țările. 
Și asta nu doar pentru evrei, ci pentru toți oamenii de pe 
mica noastră planetă. Este foarte important ce ați făcut.

Vă mulțumesc, rămâneți sănătoși și Dumnezeu să 
vă binecuvânteze pe toți.”
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Moshe KANTOR,  
Președintele  

Congresului European Evreiesc

Holocaustul nu a început cu lagărele de 
exterminare și cu pogromurile, ci a început cu 
propaganda, cu minciunile și cu umilirea evreilor. 
Și s-a încheiat cu distrugerea întregii Europe.

„Dragă domnule președinte, dragă domnule 
prim-ministru, dragă domnule președinte al 
Camerei Deputaților, distinși membri ai Guvernului, 
Excelențele voastre, dragul nostru prieten Silviu 
Vexler, președinte al FCER, distinși invitați, dragi 
prieteni,

Sunt onorat să particip la această importantă 
comemorare, din partea Congresului European 
Evreiesc. În fiecare an comunitățile evreiești din 
întreaga Europă aduc un omagiu memoriei victimelor 
Holocaustului, frații și surorile noastre care au fost 
exterminați cu cruzime.

Înainte de al Doilea Război Mondial, în România 
trăiau peste 800.000 de evrei. Era a treia țară 
ca mărime a comunității evreiești din Europa. O 
comunitate înfloritoare, plină de viață într-o societate 
cosmopolită. Toate acestea au fost distruse de 
Antonescu și de dictatura sa fascistă.

Pogromul de la București, comis de legionari 
și de colaboratorii lor, rămâne unul dintre cele mai 
negre capitole din istoria Holocaustului. Această 
tragedie a fost doar începutul în teritoriile controlate 
de România. Regimul a ucis aproximativ 400.000 de 
evrei și a exterminat comunități întregi.

Holocaustul nu a început cu lagărele de 
exterminare și cu pogromurile, ci a început cu 
propaganda, cu minciunile și cu umilirea evreilor. 
Și, după cum bine știm, s-a încheiat cu distrugerea 
întregii Europe.

Antisemitismul nu s-a schimbat niciodată în esența 
sa. Doar a evoulat, s-a adaptat. Antisemitismul este în 
creștere peste tot în lume, inclusiv în România. Sunt 
voci care trivializează și neagă crimele Holocaustului. 
Cu fiecare an care trece, memoria Holocaustului se 
îndepărtează de noi, supraviețuitorii din păcate ne 
părăsesc.

Anul trecut am suferit o pierdere majoră în mod 
special, prin moartea prietenului nostru drag Aurel 
Vainer. El a fost un lider extraordinar, care și-a dedicat 
viața pentru a reclădi și proteja comunitatea evreiască 
și pentru a arăta contribuția evreilor la dezvoltarea 
societății românești. România are o comunitate 
evreiască foarte apropiată de sufletul meu, iar Aurel 
Vainer, prin viziunea lui, s-a asigurat că această 
comunitate va fi condusă în continuare cu înțelepciune 
și eficiență în anii care vor veni.

Sunt bucuros că, în România, comunitatea 
evreiască este pe mâini bune astăzi și că evreii sunt 
parte integrantă a societății. România este unul dintre 
liderii combaterii antisemitismului și păstrării memoriei 
victimelor Holocaustului, la nivel mondial. A fost una 
dintre primele țări care a adoptat și definiția IHRA 
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(International Holocaust Remembrance Alliance) 
a antisemitismului, dar și o strategie națională de 
combatere a acestui rău. România a adoptat de 
asemenea o legislație puternică de incriminare a 
negaționismului și a făcut din istoria evreilor și a 
Holocaustului un curs obligatoriu în licee, iar în timpul 
președinției Consiliului Uniunii Europene, România a 
pus aceste subiecte pe agenda europeană.

Cooperarea noastră în această perioadă a fost 
excelentă, cu rezultate concrete. Salutăm aceste 
realizări remarcabile, care sunt rezultatul muncii 
neobosite a multora dintre cei prezenți astăzi la 
comemorare și care sunt un exemplu pentru restul 
Europei. Să știți că toate comunitățile din Europa vă 
aplaudă pentru implementarea acestor programe.

Vă mulțumesc!”

Pinchas GOLDSCHMIDT,  
Șef-Rabinul  

Conferinței Rabinilor din Europa

Ne confruntăm cu pericolul ca tinerele 
generații să vadă Holocaustul ca pe oricare altă 
pagină a istoriei, și nu ca pe un moment care a 
schimbat istoria.

„Domnule președinte al României, domnule 
președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-
ministru și domnilor miniștri, Excelențele voastre 
reprezentanți ai cultelor, domnule prim-rabin Rafael 
Shaffer, domnule președinte al FCER Silviu Vexler, 
dragi supraviețuitori și prieteni,

Sunt onorat să iau parte la această comemorare 
a victimelor Pogromului de la București și a victimelor 
Holocaustului. Ca nepot al unor supraviețuitori 
ai Holocaustului, ai căror părinți au fost uciși la 
Auschwitz, această săptămână înseamnă mult, atât 
personal, cât și pentru comunitățile noastre.

Înainte de Holocaust, s-a menționat aici, România 
găzduia una dintre cele mai mari comunități evreiești, 

cu aproape 900.000 de mii de evrei, dintre care mai 
mult de 350.000 au fost uciși. Amintiți-vă Pogromul de 
la Iași, amintiți-vă Pogromul de la Odessa, comise de 
suporterii români ai extremismului.

Aș vrea să menționez astăzi două nume ale 
comunității evreiești din România, doi oameni pe 
care i-am cunoscut personal. Unul dintre ei a fost dr. 
Alexandru Șafran, Șef-Rabin al României în timpul 
Holocaustului, care a depus eforturi extraordinare 
pentru a salva mulți evrei, lucrând pentru asta cu mulți 
lideri. Al doilea a fost Șef-Rabinul României, Moses 
Rosen, care a reconstruit comunitățile după Holocaust 
și a reușit să le mențină active în perioada întunecată 
a regimului comunist.

Pe măsură ce intrăm într-o nouă eră a istoriei, 
iar supraviețuitorii Holocaustului dispar dintre noi, ne 
confruntăm cu pericolul de a uita lecțiile Holocaustului. 
Ne confruntăm cu pericolul ca tinerele generații să 
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vadă Holocaustul ca pe oricare altă pagină a istoriei, 
și nu ca pe un moment care a schimbat istoria.

Nu ne putem întoarce în timp să trăim viața 
europenilor, românilor de dinainte de 1938. Nu. 
Dacă ne întoarcem la naționalism, la discursul urii, 
la neasumarea responsabilității cuvintelor scrise și a 
cuvintelor rostite, la neasumarea responsabilității față 
de mișcările politice populiste și extremiste, înseamnă 
că nu am învățat lecțiile Holocaustului. Nu putem 
pregăti terenul pentru o altă catastrofă!

Uniunea Europeană a fost construită pe cenușa 
Holocaustului, pe cenușa de la Auschwitz. Știm că 
asta nu trebuie să se întâmple din nou. Nu putem 
accepta antisemitismul, rasismul, naționalismul, 
orice formă de colonialism. Așa trebuie să arate noua 
Europă.

În ultimii ani am experimentat turbulențe majore 
pe cerul politic al Europei. Oamenii uită ce a dus la 
Holocaust. Pentru a-l cita pe laureatul Nobel pentru 
Pace, Elie Wiesel: «Crematoriile de la Auschwitz 
nu au fost construite doar din cărămizi, ci au fost 
construite și din cuvinte.» Noi auzim astăzi din nou 
aceste cuvinte în mass-media și în social-media, iar 
aceste medii trebuie să fie controlate.

Suntem foarte bucuroși de noile legi adoptate de 
Parlamentul României, care incriminează negarea 

Holocaustului. Dar e nevoie de mai mult. Astăzi avem 
de-a face cu o nouă formă de corectitudine politică 
ce vizează antisemitismului. Desigur, nu e bine să 
fii antisemit, nu facem asta, dar există în continuare 
acei oameni care le fac viața grea în special evreilor 
religioși, cărora le este greu astfel să continue să 
trăiască în Europa. Pe un continent unde trăiau peste 
9 milioane de evrei, iar astăzi sunt mai puțin de 1,5 
milioane de evrei, există țări care impun legi împotriva 
practicilor religioase evreiești. În același timp, lideri ai 
acelor țări spun că Belgia fără evrei nu este Belgia. 
Asta în timp ce viața evreilor este îngreunată. Cele 
două nu pot merge împreună. Ori îți dorești ca evreii 
să trăiască în Europa ca evrei, ori le spui evreilor să 
părăsească Europa.

Aș vrea să mulțumim Guvernului României pentru 
suportul acordat comunității evreiești, dar și evreilor 
din întreaga Europă, prin angajamentul constant de 
păstrare a memoriei.

Trebuie să ne amintim lecțiile trecutului, trebuie să 
ne amintim de sutele de mii de evrei din România uciși 
în Holocaust. Să-i onorăm pe supraviețuitorii care și-au 
reconstruit viețile după Holocaust. Să facem tot ce ne 
stă în putință pentru a ne aminti și a ne asigura că nu 
se va mai întâmpla niciodată.

Vă mulțumesc foarte mult!”
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„Atunci când ne amintim de victimele 
Holocaustului, ne amintim nu numai de moartea 
lor și de modul în care au murit, ci încercăm să ne 
amintim și de viețile lor. Și o parte semnificativă 
din viețile lor a constituit-o muzica”, a spus 
secretarul general al FCER, Eduard Kupferberg,  

în finalul evenimentului și a invitat pe scenă muzicienii 
Art Shalom Quartet (Cristian Popescu – vioară, 
Lucian Vâlvoi – vioară, Vasile Călin – violă, Sergiu 
Marin - violoncel), care au susținut în încheierea 
ceremoniei un scurt recital muzical.

După discursurile invitaților de la ceremonia 
de comemorare a victimelor Holocaustului și a 
victimelor Pogromului de la București, în Templul 

Coral a fost proiectat filmul documentar Masacrul de 
la Odesa, producție a Televiziunii Române, realizată 
de Teodora Drăgoi și Adrian Cioflâncă.

Ministerul Afacerilor Externe

Organizatori: 

Ministerul Justiției


