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La	27	ianuarie	2023,	Federația	Comunităților	Evreiești	din	România	în	parteneriat	
cu	 președintele	Camerei	Deputaților	 și	 cu	 prim-ministrul	României	 au	 organizat,	 la	
Templul	Coral	din	București,	o	ceremonie	dedicată	Zilei	Internaționale	de	Comemorare	
a	Victimelor	Holocaustului	și	memoriei	victimelor	Pogromului	legionar	antievreiesc	din	
București,	din	ianuarie	1941.

La	eveniment	au	participat	reprezentanți	la	cel	mai	înalt	nivel	ai	Administrației	Pre-
zidențiale,	Senatului	și	Camerei	Deputaților,	Guvernului,	Curții	Constituționale	a	Ro-
mâniei,	Înaltei	Curți	de	Casație	și	Justiție,	Statului	Major	al	Apărării,	reprezentanți	ai	
Corpului	Diplomatic,	ai	cultelor	religioase	și	ai	supraviețuitorilor	Holocaustului,	lideri	ai	
organizațiilor	evreiești	internaționale.

Evenimentul	a	fost	moderat	de	secretarul	general	al	FCER,	Eduard	Kupferberg,	iar	
ceremonia	 religioasă	a	 fost	oficiată	de	prim-rabinul	Rafael	Schaffer	și	prim-cantorul	
Emanuel	 Pusztai.	Maestrul	Alexandru	Tomescu,	 prim-solist	 al	Orchestrei	 Naționale	
Radio,	a	susținut	un	recital	în	amintirea	celor	uciși	în	Holocaust.

Coroane	de	flori	au	 fost	depuse	 la	Monumentul	Victimelor	Holocaustului	din	 fața	
Templului	Coral.

În	paginile	ce	urmează	redăm	discursurile	tuturor	invitaților	care	au	luat	cuvântul	la	
ceremonia	de	comemorare.
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Istoria	 nu	 este	 niciodată	 o	 întâmplare	 sau	 o	
coincidență.	Nu	putem	șterge	trecutul.	Oricât	de	tare	
am	încerca	și	indiferent	cât	de	mult	ne-am	dori	acest	
lucru.	Trecutul	și	mai	ales	lecțiile	pe	care	le	oferă	pot	
fi	însă	energia	de	care	avem	nevoie	pentru	a	merge	
înainte,	 pentru	 a	 construi	 viitorul.	Uneori	 trebuie	 să	
păstrăm	durerea	pentru	a	găsi	speranța.

Într-o	astfel	de	zi,	înainte	de	orice	altceva,	avem	
obligația	 să	 înțelegem	că	 fiecare	 decizie	 pe	 care	 o	
luăm	are	consecințe,	dar	mai	ales	că	trebuie	să	con-
struim	viața	de	care	victimele	Holocaustului	nu	au	pu-
tut	să	se	bucure.	Suferința	tuturor	celor	care	au	fost	
uciși	în	timpul	Holocaustului	și	vocea	supraviețuitorilor	
Holocaustului	 sunt	 și	 trebuie	 să	 rămână	 surse	 fun-
damentale	de	motivație	pentru	fiecare	dintre	noi.	Un	
exemplu	de	demnitate	și	speranță!

O	 societate	 civilizată,	 bazată	 pe	 democrație,	 nu	
își	poate	permite	compromisuri	cu	cei	care	sunt	îm-
potriva	acestor	noțiuni	de	bază.	O	poziție	ambiguă,	
indecisă	în	locul	unui	răspuns	concret	nu	face	decât	
să	le	ofere	o	putere	suplimentară.

Sunt	îngrijorat	atunci	când	privesc	în	jur	și	văd	mo-
dul	în	care	se	încearcă	rescrierea	istoriei	și	inversa-
rea	valorilor.	Nume	precum	Ion	Antonescu,	Corneliu	
Zelea	Codreanu,	Nicolae	Macici,	Mircea	Vulcănescu,	
Radu	Gyr	și	alții	sunt	transformați	din	criminali	de	răz-
boi	în	eroi	naționali.	Cu	toate	tentativele	de	a	le	con-
feri	o	astfel	de	aură,	ei	vor	rămâne	doar	ceea	ce	au	
fost:	criminali.	Nu	martiri	și	cu	siguranță	nu	salvatori.	
Doar	criminali.	În	mod	similar,	deși	se	insistă	în	mod	
repetat	pe	construirea	unei	false	mitologii,	mișcarea	
legionară	 rămâne	o	organizație	 fascistă	și	 teroristă,	
al	cărui	element	definitoriu	este	asasinatul.	Adevărul	
este	imun	la	fabulații.

Mai	departe	de	faptele	pe	care	le-au	comis,	pen-
tru	 care	au	 fost	 și	 rămân	condamnați,	 toate	aceste	
personaje	s-au	identificat	atât	de	mult	cu	ideologia	pe	
care	au	promovat-o,	încât	orice	încercare	de	a	găsi	
explicații	pentru	ceea	ce	au	făcut	este	efectiv	o	vic-
torie	pentru	ei,	o	încurajare	pentru	tot	răul	și	întreaga	
ură	reprezentată	de	numele	lor.

Totuși,	 ce	 rol	 pot	 avea	 amintirile,	 visele	 și	 spe-
ranțele,	atunci	când	vorbești	despre	infern?

Am	avut	șansa	unică	să	pot	participa,	 împreună	
cu	 Biserica	Română	Unită	 cu	Roma,	Greco-Catoli-
că,	 la	 inițierea	 procedurilor	 pentru	 acordarea	 titlului	
de	„Drept	între	Popoare”	cardinalului	Iuliu	Hossu,	cu	
binecuvântarea	Sanctității	Sale	Papa	Francisc	și	cu	
susținerea	Bisericii	Romano-Catolice.

Viața	și	faptele	„Drepților	între	Popoare”	continuă	
să	fie	o	busolă	care	arată	drumul	corect	în	întuneric	
și	o	valoare	certă,	necesară	pentru	un	viitor	normal.	
Sunt	convins	că	acțiunile	cardinalului	Hossu	din	pe-
rioada	Holocaustului,	curajul	și	convingerile	sale	de	
neclintit	 vor	 continua	 să	 reprezinte	 un	 simbol	 și	 un	
exemplu	pentru	generațiile	care	vor	urma.

România	 are	 o	 oportunitate	 unică:	 colaborarea	
dintre	 toate	 minoritățile	 naționale	 și	 relația	 speci-
ală	 dintre	 cultele	 din	 țara	 noastră.	 Poate	 că	 ne-am	
obișnuit	 prea	 mult	 cu	 această	 liniște,	 cu	 această	
normalitate	și	uneori	uităm	să	o	apreciem	cu	adevă-
rat.	Dar	tot	acest	cadru,	construit	cu	enorm	de	multă	
muncă,	după	depășirea	unor	obstacole	istorice,	are	o	
importanță	fundamentală.

Am	așteptat	mult	timp	pentru	momentul	potrivit	în	
care	să	precizez,	să	clarific	câteva	aspecte	despre	un	
mit,	dacă	doriți,	care	tot	apare	într-o	formă	sau	alta	în	
spațiul	public.

Evreii	au	arătat	întotdeauna	o	loialitatea	absolută	
pentru	România.	Au	făcut	acest	lucru	atunci	când	nu	
au	fost	doriți,	chiar	și	atunci	când	conducerea	tempo-
rară	a	țării	a	încercat	să	îi	distrugă.	Cu	toate	acestea,	
niciodată,	nimeni	din	rândul	comunităților	evreiești	nu	
a	acuzat	statul	român	sau	poporul	român	în	ansam-
blul	său.	Dragostea	pentru	România,	legătură	funda-
mentală	cu	Statul	Israel,	atașamentul	pentru	valorile	
europene	și	transatlantice	au	fost	și	rămân	reperele	
centrale	ale	vieții	noastre.

Decenii	de	eforturi	au	condus	la	renașterea	vieții	
evreiești	din	România.	Fără	ură,	fără	să	lăsăm	ca	ele-
mente	întunecate	din	trecut	să	aducă	o	umbră	peste	
contribuția	evreilor	la	dezvoltarea	României.	Am	făcut	
în	permanență	tot	ceea	ce	am	putut	pentru	a	promo-
va	România,	pentru	a	sprijini	și	întări	relațiile	cu	Statul	
Israel.

Pentru	noi,	păstrarea	și	protejarea	memoriei	vic-
timelor	Holocaustului	este	o	datorie	sacră,	așa	cum	
este	și	sprijinirea	puținilor	supraviețuitori	ai	Holocaus-
tului	care	mai	trăiesc	astăzi.	Este	elementul	central	al	
activității	noastre,	pentru	care	luptăm	și	vom	continua	
să	luptăm	cu	toată	puterea.

Cu	 eforturi	 majore,	 cu	 foarte	 multă	 muncă,	
Federația	 Comunităților	 Evreiești	 din	 România	 s-a	

Silviu VEXLER, 
deputat, președintele  

Federației Comunităților Evreiești  
din România - Cultul Mozaic
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asigurat	 în	 permanență	 că	 niciun	 evreu,	 că	 niciun	
membru	al	comunităților	noastre	nu	este	singur.	Pro-
gramele	 de	 asistență	 socială	 și	 medicală,	 care	 au	
început	 ca	 o	 acțiune	 instituțională	 de	 sprijin,	 ne-au	
apropiat	 și	 ne-au	 transformat	 cu	adevărat	 într-o	 fa-
milie.	 Fiecare	 dintre	 supraviețuitorii	 care	 depind	 de	
noi	pentru	a	avea	o	viață	decentă,	 fiecare	membru	
vârstnic	al	comunității,	aflat	într-o	situație	dificilă,	este	
în	primul	rând	un	prieten	în	 fața	căruia	suntem	res-
ponsabili.

Sunt	recunoscător	Parlamentului	României	și	Gu-
vernului	României	 pentru	 sprijinul	 crucial	 pe	 care	 îl	
acordă	acestui	program	național,	dar	mai	ales	pentru	
că	au	înțeles	necesitatea	și	importanța	sa.	Apreciem,	
în	 mod	 cu	 totul	 special,	 ajutorul	 Guvernului	 Fede-
ral	 German	 pentru	 tot	 ceea	 ce	 înseamnă	 îngrijirea	
supraviețuitorilor	Holocaustului	din	România.

Doamnelor	și	domnilor,	nu	există	și	nu	vor	exis-

ta	cuvinte,	indiferent	de	limbă,	care	să	poată	descrie	
ceea	ce	a	însemnat	cu	adevărat	Holocaustul.	Totuși	
fraza	care	aproape	că	se	identifică	în	memoria	colec-
tivă	cu	cea	mai	neagră	perioadă	din	istoria	umanității	
este	 „Arbeit	macht	 frei”	 („Munca	 te	 va	elibera”).	De	
ce	menționez	acest	element?	Pentru	că	sunt	mândru	
că,	 atunci	 când	 vorbim	 astăzi	 despre	 evrei,	 despre	
comunitățile	evreiești,	despre	lumea	și	viața	evreias-
că,	cel	mai	clar	simbol	este	o	altă	 frază:	„Am	Israel	
Chai!”	–	„Poporul	lui	Israel	trăiește!”

Privesc	cu	speranță,	având	o	convingere	de	ne-
strămutat	în	viitorul	vieții	evreiești	și	în	România.	Ușa	
noastră	este	și	va	 rămâne	 larg	deschisă	pentru	 toți	
cei	care	doresc	să	ne	cunoască.	Sunteți	bineveniți	în	
orice	moment.

Zichrona Livracha!	–	Fie	memoria	tuturor	victime-
lor	Holocaustului	binecuvântată!

Vă	mulțumesc.
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Ziua	 Internațională	 de	Comemorare	 a	Victimelor	
Holocaustului	reprezintă	un	prilej	de	reflecție	asupra	
unuia	dintre	cele	mai	 întunecate	capitole	ale	 istoriei	
omenirii.

Aducem	 astăzi	 un	 pios	 omagiu	 victimelor	 Ho-
locaustului,	 celor	 care	 au	 pierit	 într-un	mod	 barbar,	
supraviețuitorilor	 acestei	 imense	 tragedii,	 precum	și	
urmașilor	acestora.	De	asemenea,	onorăm	memoria	
tuturor	celor	care	și-au	riscat	viețile	și	s-au	sacrificat	
pentru	a-și	apăra	semenii.

La	 27	 ianuarie	 1945,	 iadul	 dezlănțuit	 împotriva	
evreilor	avea	să	ia	sfârșit,	iar	puținii	supraviețuitori	de	
la	Auschwitz-Birkenau	aveau	să	obțină,	într-un	final,	
libertatea	mult	sperată.

Dimensiunea	 reală	a	Holocaustului	este	greu	de	
cuprins	 în	 deplinătatea	 sa.	 Șase	milioane	 de	 desti-
ne	au	 fost	 curmate	 cu	brutalitate	 în	 cea	mai	odioa-
să	crimă	împotriva	umanității.	Femei,	copii	și	bărbați	
au	 fost	 torturați,	 maltratați,	 mutilați	 și	 uciși	 în	 cele	
mai	crunte	moduri,	 în	 încercarea	odioasă	a	 regimu-
rilor	 autoritare	 de	 a	 șterge	 de	 pe	 fața	 planetei	 în-
treaga	 populație	 evreiască.	 Uciderea	 deliberată,	 ca	
și	 coruperea	 minților	 ori	 distrugerea	 unui	 patrimo-
niu	 de	 civilizație	 europeană	 multiseculară	 au	 lăsat	
omenirea	 înspăimântată	 de	 propriile	 puteri	 de	 a	 se	 
autodistruge.

Tot	astăzi	ne	aducem	aminte	de	suferințele	îndu-
rate	de	victimele	Pogromului	din	București.	 Între	21	
și	23	 ianuarie	1941,	mii	de	evrei	au	 fost	schingiuiți,	
umiliți	 și	 uciși,	 cartierele	 evreiești,	 devastate,	 iar	
lăcașurile	de	cult,	vandalizate.

Să	 nu	 uităm	 niciodată	 că	 Holocaustul	 repre-
zintă	 un	 apogeu	 al	 urii,	 intoleranței,	 disprețului	 și	
prejudecăților,	iar	lecția	sa	cutremurătoare	trebuie	să	
rămână	întotdeauna	în	memoria	noastră	colectivă,	să	
ne	țină	conștiința	trează	și	în	alertă.

Xenofobia,	 rasismul,	antisemitismul	și	discursuri-
le	pline	de	ură	își	croiesc	iarăși	drum	pe	continentul	
nostru,	 în	ciuda	a	numeroase	 inițiative	de	combate-
re	a	acestora.	Pentru	democrație,	toleranță,	drepturi	
și	 libertăți	 trebuie	 să	 acționăm	 acum	 cu	 mai	 multă	 

energie	și	implicare!	Nu	putem	permite	să	fie	negate	
ori	minimalizate	suferințele	milioanelor	de	victime!

Relativizarea	 Holocaustului,	 pervertirea	 istoriei,	
știrile	 false	și	dezinformarea	 își	 fac	simțite	prezența	
din	ce	în	ce	mai	des	în	ultima	perioadă,	cu	precădere	
în	mediul	 online,	 iar	 în	 contextul	 războiului	 care	 se	
desfășoară	 la	granițele	noastre,	urmările	pe	care	 le	
are	propagarea	acestora	 reprezintă	amenințări	care	
nu	pot	fi	neglijate.

Trecerea	timpului	alterează	adesea	imaginea	tre-
cutului	și	modul	în	care	ne	raportăm	la	el,	cu	atât	mai	
mult	atunci	când	sunt	făcute	eforturi	stăruitoare	pen-
tru	ca	adevărul	istoric	să	fie	înlocuit	cu	minciuna	cri-
minală.

Este	foarte	important	să	continuăm	demersurile	de	
prevenire	și	combatere	a	antisemitismului	și	a	 rasis-
mului,	astfel	încât	să	creăm	o	lume	mai	sigură	și	mai	
tolerantă,	un	obiectiv	care	nu	poate	fi	îndeplinit	în	lipsa	
unei	educații	cuprinzătoare	la	nivelul	întregii	populații.

Pasivitatea	 în	 fața	 rasismului,	antisemitismului	 și	
xenofobiei,	sub	orice	formă,	nu	face	decât	să	perpe-
tueze	 manifestări	 ale	 extremismului.	 Cu	 toții	 avem	
responsabilitatea	de	a	contribui	la	consolidarea	unor	
societăți	care	promovează	în	continuare	valorile	de-
mocratice	și	le	apără	în	fața	atacurilor	celor	care	vor	
limitarea	drepturilor	și	libertăților	cetățenilor.

Avem	 încă	 privilegiul	 de	 a	 întâlni	 supraviețuitori	
ai	Holocaustului	și	de	a	cunoaște,	din	mărturiile	 lor,	
dimensiunea	ororilor	care	s-au	petrecut	pe	continen-
tul	 nostru.	Țin	 să	 vă	adresez	dumneavoastră,	 celor	
care	ați	supraviețuit	ororii	Holocaustului,	cele	mai	cal-
de	urări	de	sănătate	și	gândurile	noastre	bune.	Din	
lacrimile,	 suferința	 și	 drama	 dumneavoastră	 trebuie	
să	construim	un	scut	pentru	ca	un	coșmar	similar	să	
nu	mai	fie	vreodată	posibil!	Avem	obligația	să	ne	asi-
gurăm	că	amintirea	 infernului	prin	care	ați	 trecut	va	
câștiga	la	rândul	ei	bătălia	cu	uitarea,	marginalizarea	
ori	negarea.

România	 a	 făcut	 pași	 importanți	 în	 direcția	 pre-
zervării	 memoriei	 și	 combaterii	 extremismului,	 xe-
nofobiei,	antisemitismului	și	urii,	prin	adoptarea	unei	
legislații	moderne,	care	să	ofere	mecanisme	prin	care	
derapajele	pot	fi	sancționate,	dar	și	pentru	păstrarea	
și	transmiterea	către	generațiile	tinere	a	testamentu-
lui	Holocaustului.

Reconfirm	 angajamentul	 României	 de	 a	 păstra	
memoria	victimelor	Holocaustului	și	de	a	depune	toa-
te	eforturile	necesare	pentru	a	ne	asigura	că	nu	vom	
uita	și	ne	vom	asuma	ferm	în	continuare	valorile	de-
mocratice	fundamentale.

Fie	ca	amintirea	victimelor	să	rămână	veșnică	în	
inimile	noastre!

Klaus IohannIS, 
președintele României
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Iată-ne	din	nou	împreună	la	Templul	Coral,	come-
morându-i	și	aducând	omagiul	nostru	celor	care	au	
căzut	victime	Holocaustului,	această	uriașă	tragedie	
din	 istoria	noastră.	Cu	acest	prilej,	ne	reînnoim	res-
ponsabilitatea	de	a	nu	uita	niciodată	ororile	acestui	
flagel.

Trebuie	să	ne	reamintim	totodată	nevoia	perma-
nentă	 de	 a	 combate	 orice	 formă	 de	 intoleranță	 și	
de	 discriminare.	 Să	 nu	 uităm	 că	 prăbușirea	 valori-
lor	 și	 dezintegrarea	 instituțiilor	 democratice	au	avut	
consecințe	dintre	cele	mai	grave,	milioane	de	oameni	
nevinovați	 devenind	 astfel	 victimele	 unor	 cruzimi	
enorme,	de	neînțeles.

În	contextul	actual,	în	care	ne	confruntăm	cu	pro-
vocări	 tot	 mai	 complexe,	 cu	 manifestări	 ale	 urii	 și	
intoleranței,	 întărirea	 angajamentului	 nostru	 pentru	
promovarea	memoriei	Holocaustului,	precum	și	pen-
tru	prevenirea	și	combaterea	antisemitismului	este	cu	
atât	mai	necesară.	De	aceea	este	mai	 important	ca	
oricând	să	luptăm	împotriva	populismului,	xenofobiei,	
demagogiei	și	antisemitismului,	astfel	încât	să	putem	
oferi	securitate	și	bunăstare	fiecărui	cetățean,	indife-
rent	de	etnie,	religie	sau	opțiune	politică.

Permiteți-mi	să	exprim,	cu	această	ocazie	încăr-
cată	 de	 o	 emoție	 profundă,	 cel	 mai	 sincer	 omagiu	
pentru	victimele	Holocaustului	de	pretutindeni.

Vă	asigur	că,	așa	cum	am	făcut-o	în	toată	activi-
tatea	mea	de	până	acum,	voi	continua	să	combat	ori-
ce	formă	de	ură	și	discriminare	și	să	susțin	libertățile	
și	 drepturile	 fundamentale	 care	 definesc	 societatea	
noastră	 democratică.	 Întotdeauna,	 cu	 toate	 forțele,	
mă	voi	împotrivi	violenței	și	extremismului,	deoarece	
crezul	meu	este	că	doar	prin	toleranță	și	dialog	putem	
construi	punți	veritabile.

Vă	mulțumesc	pentru	atenție!

Marcel CIoLaCu,
președintele Camerei Deputaților
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Aducem	 astăzi	 un	 pios	 omagiu	 tuturor	 victime-
lor	Holocaustului	și	rememorăm	una	dintre	cele	mai	
cumplite	pagini	din	istorie,	când	ura,	barbaria	și	crima	
au	redus	umanitatea	la	tăcere	și	au	distrus	destinele	
a	milioane	de	oameni	nevinovați.	Marcăm,	împreună,	
cei	78	de	ani	de	la	eliberarea	lagărului	de	extermina-
re	de	 la	Auschwitz-Birkenau,	 într-un	 loc	emblematic	
pentru	 comunitatea	 evreiască	 din	 România,	 care	 a	
fost	 martorul	 atacurilor	 brutale	 desfășurate	 asupra	
evreilor	în	timpul	Pogromului	de	la	București,	din	ia-
nuarie	1941.

27	ianuarie	1945	a	însemnat	finalul	odiosului	val	
de	 crime	 și	 orori	 petrecute	 în	 timpul	 Holocaustului,	
reprezentând	însă	și	debutul	unei	lumi	marcate,	pen-
tru	totdeauna,	de	această	vinovăție.	În	același	timp,	
omenirea	și-a	asumat	misiunea	de	a	reclădi	speranța	
în	umanitate	și	în	valorile	fundamentale,	precum	și	de	
a	onora	neîncetat	memoria	victimelor	și	de	a	sprijini	
supraviețuitorii.

Această	 lecție	dură	a	 istoriei	ne	 reamintește,	de	
fiecare	dată,	ce	se	întâmplă	atunci	când	majoritatea	
nu	 ia	 atitudine	 în	 fața	 unor	 indivizi	 ori	 grupuri	 care	
promovează	idei	otrăvitoare	pentru	societate	și	care	
rup	echilibrul	conviețuirii	pașnice.	Nu	trebuie	să-i	ui-
tăm	însă	pe	acei	români	curajoși	care,	așa	cum	spu-
nea	Elie	Wiesel,	„și-au	riscat	propriile	vieți	și	au	salvat	
onoarea	națiunii	lor	opunându-se	opresiunii	și	uciderii	
concetățenilor	lor”.

Doamnelor	și	domnilor,
Statul	 român	 a	 început	 procesul	 de	 asumare	 a	

Holocaustului	în	urmă	cu	două	decenii,	iar	progrese-
le	realizate	în	domeniul	politicilor	memoriei,	educației	
și	 cercetării	 despre	Holocaust	 și	 al	 combaterii	 anti-
semitismului	 sunt	 remarcabile.	 Recent,	 România	 a	
adoptat	 o	 strategie	 dedicată	 prevenirii	 și	 combate-
rii	 antisemitismului,	 xenofobiei,	 radicalizării	 și	 dis-
cursului	 instigator	 la	ură,	 care	produce	deja	efecte.	
De	 asemenea,	 s-au	 parcurs	 pași	 importanți	 pentru	 

realizarea	Muzeului	Național	de	Istorie	a	Evreilor	și	al	
Holocaustului	din	România.

În	 centrul	 acestor	 demersuri	 se	 află	 sprijinirea	
constantă	a	comunității	 evreiești	din	 țara	noastră	și	
valorizarea	 patrimoniului	 evreiesc,	 care	 este	 parte	
integrantă	a	culturii	naționale,	obiective	care	vor	con-
tinua	să	ocupe	un	loc	prioritar	pe	agenda	executivului	
pe	care	îl	conduc.

Lupta	 pentru	 apărarea	 valorilor	 fundamentale,	
pentru	consolidarea	unei	societăți	reziliente	și	incluzi-
ve	este	însă	una	permanentă,	pentru	că	antisemitis-
mul,	extremismul	și	discursul	instigator	la	ură	sunt	tot	
mai	prezente	în	spațiul	public.	Toate	aceste	curente	
nu	fac	decât	să	întineze	memoria	victimelor	Holoca-
ustului,	să	pericliteze	valorile	democratice	și	statul	de	
drept.

Rămânem	 vigilenți	 și	 luăm	 atitudine	 împotriva	
aces	tor	manifestări	și	a	celor	care	continuă	să	elogi-
eze	criminalii	de	război.	Nu	putem	permite	distor	sio-
narea	 istoriei	 sau	minimizarea	Holocaustului.	Avem	
instrumentele	 necesare	 pentru	 a	 ne	 apăra	 demo-
crația,	iar	toate	autoritățile	responsabile	trebuie	să	își	
ducă	la	îndeplinire	misiunea.	Atitudinile	toxice	trebuie	
sancționate,	iar	legislația	trebuie	aplicată	consecvent.

De	 asemenea,	 promovarea	 educației,	 a	 gândirii	
critice	 și	 a	 cunoașterii	 istoriei	 într-un	mod	 autentic,	
fără	idealizări,	sunt	prioritare.	Nu	în	ultimul	rând,	co-
memorările	și	proiectele	memoriale,	mai	ales	în	locu-
rile	care	poartă	amintirea	ororilor	petrecute	în	timpul	
Holocaustului,	trebuie	să	fie	tot	mai	prezente	în	spațiul	
public.	În	acest	sens,	încurajez	autoritățile	locale	să	
se	dedice	cu	mai	multă	energie	promovării	politicilor	
memoriei	și	să	organizeze	acțiuni	și	manifestări	dedi-
cate	acestui	episod	tragic	din	istoria	națională.

În	calitate	de	prim-ministru	al	României	voi	con-
tinua	să	susțin	necondiționat	demersurile	 în	direcția	
promovării	 vieții	 evreiești,	 dar	și	prevenirea	și	 com-
baterea	antisemitismului,	extremismului,	 intoleranței	
și	urii.

În	această	zi	în	care,	la	nivel	internațional,	se	co-
memorează	victimele	Holocaustului,	se	cuvine	ca,	în	
memoria	 milioanelor	 de	 persoane	 care	 au	 pierit	 în	
mod	brutal	și	 inuman	în	 lagărele	de	exterminare,	 în	
camerele	de	gazare	sau	în	marșurile	morții,	să	rea-
firmăm	angajamentul	 ferm	pentru	consolidarea	unei	
societăți	 puternic	 atașate	 principiilor	 și	 valorilor	 de-
mocratice.

Să	păstrăm	vie	amintirea	victimelor!

nicolae CIuCĂ,
prim-ministrul României
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Sunt	onorată	să	fiu	astăzi	alături	de	dumneavoas-
tră.	Ziua	Internațională	de	Comemorare	a	Victimelor	
Holocaustului	e	unul	dintre	cele	mai	importante	mo-
mente	 în	care	ne	reamintim	ce	 înseamnă	drepturile	
omului,	valorile	democratice.	Ideea	de	umanitate,	în	
general.	Și	avem	nevoie	să	vorbim	despre	Holocaust.	
Ca	un	avertisment.

Doamnelor	și	domnilor,
În	România,	Templul	Coral	 stă	mărturie	 nedrep-

tăților	cu	care	s-a	confruntat	comunitatea	evreiască.	
De	 la	 vandalizările	 care	 au	 încercat	 să	 împiedice	
înființarea	sa	în	1864	la	crimele	brutale	ale	Pogromu-
lui	de	la	București,	istoria	Templului	Coral	este	și	is-
toria	comunității	evreiești	din	România!	O	comunitate	
care,	de	la	sute	de	mii,	a	ajuns	la	câteva	mii.

Comunitatea	evreiască	 continuă	 însă	 să	 fie	una	
dintre	 cele	mai	 importante	 comunități	 din	România.	
Mă	bucur	mult	că	se	fac	pași	pentru	a	nu	uita	Holoca-
ustul.	În	România,	istoria	sa	va	fi	predată	obligatoriu	
în	școli.	Mai	mult,	vom	avea	un	Muzeu	Național	de	
Istorie	a	Evreilor	și	al	Holocaustului	din	România.	Și	
există	o	strategie	națională,	dar	și	europeană,	pentru	
combaterea	antisemitismului.

Dacă	naziștii	au	redus	oamenii	la	cifre,	atunci	noi	
trebuie	să	îi	readucem	în	prim-plan!	Pe	ei,	pe	victime,	
pe	supraviețuitori,	pe	urmașii	lor,	pe	toți	cei	care	duc	
mai	departe	memoria	Holocaustului.

Și	exact	asta	se	întâmplă	zilele	acestea	la	sediul	
Națiunilor	Unite	din	New	York,	unde	Muzeul	Holoca-
ustului	Yad	Vashem	expune	„Cartea	Numelor”.	O	car-
te	de	peste	2	metri	înălțime	și	8	metri	lungime,	care	
conține	 informații	personale	despre	4,8	milioane	de	
oameni	uciși	de	naziști.	 Iar	paginile	albe	sunt	acolo	
pentru	a	ne	reaminti	de	cele	1,2	milioane	de	persoa-
ne	 încă	 neidentificate.	 Orice	 român	 care	 ajunge	 în	
SUA	trebuie	să	o	vadă.	Și	îi	îndemn	pe	toți	cei	care	
pot	să	o	facă!

Doamnelor	și	domnilor,
Noi,	oamenii	politici,	avem	obligația	morală	de	a	

aduce	subiectul	 în	spațiul	public.	De	a	vorbi	despre	

capcanele	 ignoranței!	 Mai	 ales	 într-o	 perioadă	 de	
criză,	 în	 care	 crește	 tendința	 de	 a	 căuta	 „vinovați”	
închipuiți.

Dezinformarea	 și	 negaționismul	 există	 în	 diver-
se	 forme	 în	 Europa.	Mulți	 le	 cad	 în	 plasă.	 Însă	 de	
acolo	se	naște	discursul	instigator	la	ură.	Și,	în	final,	
violența.	Antisemitismul,	 xenofobia	 și	 rasismul	 sunt	
în	continuare	pericole	de	actualitate!	Politicul	NU	are	
voie	să	fie	apatic!	Dacă	nu	le	contracarăm	ferm,	soci-
etatea	noastră	și	noi	toți	vom	avea	de	suferit!

Dar	știu	că	România	are	instrumentele	necesare	
pentru	a	le	combate.	Unul	dintre	ele	este	să	reamin-
tim!	Să	vorbim	public	despre	avertismentul	pe	care	
Holocaustul	l-a	lăsat	generațiilor	de	astăzi	și	de	mâi-
ne.

Și	simt	că,	anul	acesta,	poate	mai	mult	ca	nicioda-
tă,	trebuie	să	ne	reamintim	de	acest	avertisment.	La	
granița	României	este	război.	Imaginile	de	la	Bucha,	
Izium	și	Bahmut	trezesc	amintiri	sumbre	din	Al	Doilea	
Război	Mondial.	Și	validează	temerile	lui	Primo	Levi	
care	spunea:	„S-a	întâmplat	și,	prin	urmare,	se	poate	
întâmpla	din	nou,	se	poate	întâmpla	oriunde.”

Au	existat	traume	profunde.	Iar	ele	lasă	ampren-
te.	Și	pentru	bărbați,	dar	și	pentru	femei.	Nu	trebuie	
să	 trecem	cu	vederea	abuzurile	sexuale	suferite	de	
acestea.	Sau	faptul	că	multe	dintre	aceste	femei	erau	
și	mame,	iar	alături	de	copiii	lor,	sufereau	în	lagăre-
le	de	concentrare.	Este	un	alt	tip	de	durere.	Despre	
care	trebuie	să	se	știe!	Fiecare	unghi	trebuie	studiat,	
dacă	vrem	să	 înțelegem	sistemele	 corupte	 care	au	
făcut	Holocaustul	posibil.	Când	lecțiile	istoriei	nu	sunt	
învățate,	 când	 adevărul	 este	 denaturat,	 consecința	
este	 un	 război	 de	 agresiune	 fals	 legitimat	 printr-o	
așa-zisă	campanie	de	„denazificare”.

Iar	când	asta	se	întâmplă,	noi	–	ceilalți	–	nu	avem	
voie	să	stăm	cu	mâinile	în	sân.	Ororile	Holocaustului	
au	fost	posibile	tocmai	pentru	că	nu	s-a	intervenit	la	
timp.	Astăzi,	sunt	prea	multe	dovezi	care	arată	că	au	
loc	crime	împotriva	umanității	și	genocid	în	Ucraina.	
În	fața	acestor	probe,	Europa	trebuie	să	fie	fermă	și	
unită,	atât	în	decizii,	cât	și	în	acțiuni.

Doamnelor	și	domnilor,
Senatul	 României	 va	 continua	 să	 susțină	 toate	

propunerile	de	combatere	a	antisemitismului,	 xeno-
fobiei	și	rasismului!

Așa	cum	am	aprobat	 fără	 rezerve	studierea	Ho-
locaustului	 în	școli,	ne	vom	asigura	și	că	asumarea	
trecutului	se	evidențiază	fără	ambiguități	în	toate	de-
mersurile	noastre.

Nu	uităm!
Mulțumesc.

alina GoRGhIu,
președintele interimar al Senatului
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Întreaga	omenire	își	afirmă	de	Ziua	Internațională	
de	Comemorare	a	Victimelor	Holocaustului	–	27	 ia-
nuarie	–	angajamentul	ferm	de	a	combate	antisemi-
tismul	și	rasismul.	Este	momentul	de	a	ne	aminti	de	
crimele	 împotriva	umanității	 comise	 în	 trecut,	dar	și	
de	a	acționa	permanent	pentru	a	elibera	societatea	
de	ură,	discriminare	și	violență.

Manifestări	 ale	 antisemitismului,	 care	 au	 gene-
rat	Holocaustul,	există	 în	 lume	și	astăzi.	Trebuie	să	
acționăm	conștient	în	fiecare	zi	și	 în	tot	ceea	ce	în-
treprindem	pentru	a	ne	asigura	că	nu	sunt	încălcate	
drepturile	și	demnitatea	umană	a	oricărei	minorități,	
prin	excludere,	ură	sau	indiferență.

La	aproape	opt	decenii	de	la	eliberarea	lagărului	
de	 concentrare	 și	 de	 exterminare	Auschwitz-Birke-
nau,	veritabilă	groapă	a	iadului,	nimeni	nu	poate	și	nu	
trebuie	să	uite	degradarea	în	care	unii	oameni	au	fost	
dominați	de	himerice	dorințe	de	acaparare	totalitară	
a	puterii	și	a	supunerii	semenilor	lor.

Popoarelor	 le	 revine	 responsabilitatea	 de	 a	 nu	
oculta	 figurile	 sinistre	 ale	 istoriei	
lor,	ale	căror	vinovății	și	 ferocita-
te	 trebuie	 să	 le	 denunțe	 în	 fața	
generațiilor	 prezente	 și	 viitoare	
și	 să	 susțină,	 cu	 toate	 energiile	
lor,	 soluțiile	 apte	 să	 descurajeze	
orice	 reiterare	 a	 unor	 ideologii	
și	 acțiuni	 aventuriste	 incompa-
tibile	 cu	 civilizația	 și	 umanismul	
societăților.

Comemorarea	 Holocaustului	
este	 pentru	 întreaga	 omenire	 o	
dureroasă	 aducere	 aminte	 des-
pre	 fantasmele	 întunecate	 ale	
minții	 omenești	 și	 despre	 exa-
cerbarea	paranoică	a	puterii	și	a	
tiraniei,	atunci	când	societățile	și	
mecanismele	democrației	 nu	pot	
garanta	 asigurarea	 libertății	 și	 a	
drepturilor	omului.

Respectarea	 acestor	 valori	

este	linia	implacabilă	peste	care	nu	poate	trece	nicio	
putere	care	se	crede	îndreptățită	prin	legitimitatea	sa	
formală	 ori	 printr-o	 pretinsă	 superioritate	mesianică	
de	a	dispune,	după	bunul	plac,	de	indivizii	umani,	in-
diferent	de	statutul	și	 identitatea	etnică	și	 religioasă	
a	acestora.

Fenomenul	 Holocaustului	 reprezintă	 o	 mărturie	
neagră	a	 inumanității	omului,	a	decăderii	sale	și	 în-
călcarea	 atributului	 intrinsec	 al	 demnității	 umane,	
care,	 în	 numele	 purității	 rasiale	 și	 a	 unei	 pretinse	
superiorități	de	rasă,	a	potențat	ororile	conflagrațiilor	
mondiale	în	care	au	pierit	milioane	de	oameni	și	au	
fost	distruse	 ireversibil	bunuri	materiale	și	spirituale	
valoroase.

Această	imaginație	terifiant-maladivă	a	celor	care	
au	 creat	 și	 organizat	 conștient	 și	metodic,	 prin	 chi-
nuri	îngrozitoare,	Holocaustul,	ororile	persecuției,	pri-
goanei	și	suprimării	unor	exponenți	ai	unui	străvechi	
popor	pentru	cultura	și	devenirea	omenirii	a	fost	ase-
mănată	 cu	Metamorfoza	 lui	 Kafka,	 aceasta	 fiind	 o	
narațiune	despre	halucinantul	Șoah	–	Holocaust.

Faptele	pe	 care	astăzi	 la	 rememorăm	și	 le	 con-
damnăm	–	persecuția	nazistă	a	evreilor	–	ne	impun	o	
atitudine	de	respect	și	sobrietate	reverențioasă	pen-
tru	toți	cei		care	și-au	pierdut	viața	sau	au	fost	lezați	
în	demnitatea	lor	de	către	un	regim	politic	criminal.

Holocaustul	 este	 un	moment	 de	 indignare	 și	 de	
reflecție	al	 întregii	omeniri,	un	moment	din	care	tre-
buie	să	desprindem	învățămintele	necesare,	în	care	
omul	să	fie	considerat	prin	el	însuși	o	valoare	abso-
lută.

Marian EnaChE,
președintele Curții Constituționale  

a României
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Astăzi,	când	marcăm	a	78-a	aniversare	a	eliberării	
lagărului	de	concentrare	nazist	Auschwitz-Birkenau,	
ne	amintim	și	onorăm	milioanele	de	victime	ale	Holo-
caustului.	Aș	dori	să	îmi	exprim	întreaga	compasiune	
pentru	toți	cei	care	au	suferit	în	urma	Holocaustului,	
precum	și	admirația	mea	pentru	toți	cei	care	au	lup-
tat	 și	 continuă	 să	 lupte	 pentru	 triumful	 rațiunii	 și	 al	
toleranței	asupra	prejudecăților.

În	 această	 zi,	 ca	 în	 fiecare	 zi,	 comemorăm	Ho-
locaustul	și	ne	 reînnoim	angajamentul	 față	de	 lupta	
continuă	împotriva	discriminării	și	a	intoleranței.

Așa	 cum	 am	 afirmat	 și	 la	 întâlnirea	 Consiliu-
lui	 Rabinilor	 din	 Europa,	 în	 prezența	 președintelui	
Federației	Comunităților	Evreiești	din	România,	me-
moria	 este	 insuficientă;	 trebuie	 să	 acționăm	 pentru	
a	ne	asigura	că	acest	 lucru	nu	se	va	mai	 întâmpla	
și	 pentru	 a	 pune	 în	 aplicare	 soluții	 pentru	 condam-
narea	 discriminării	 și	 abolirea	 tuturor	 formelor	 de	
violență	 împotriva	 comunității	 evreiești	 și	 a	 altor	
grupuri	 vulnerabile.	 Cu	 atât	 mai	 mult	 în	 contextul	
internațional	 actual,	 marcat	 de	 creșterea	 îngrijoră-
toare	 a	 extremismului,	 intoleranței	 și	 radicalizării,	
Ministerul	Justiției	are	în	atenție	tema	discursului	de	
incitare	la	ură	şi	a	infracțiunilor	motivate	de	ură	şi,	de	
o	manieră	mai	 largă,	 lupta	împotriva	rasismului	şi	a	 
antisemitismului.

Încă	din	anul	2020	am	solicitat	Consiliului	Supe-
rior	al	Magistraturii	și	Parchetului	de	pe	lângă	Înalta	
Curte	 de	Casaţie	 şi	 Justiţie	 efectuarea	unui	 control	
tematic	 cu	 privire	 la	 infracţiunea	 prevăzută	 de	 art.	
369	din	Codul	Penal	(incitare	la	ură)	şi	la	alte	infrac-
ţiuni	ce	cad	sub	incidenţa	OUG	nr.	31/2002,	pentru	a	
fi	avută	în	vedere	la	elaborarea	planurilor	anuale	de	
formare	profesională	continuă	a	magistraţilor.

Tot	 în	acest	sens,	Ministerul	Justiției	a	participat	
la	 elaborarea	 Strategiei	 naționale	 de	 prevenire	 și	

combatere	 a	 antisemitismului	 (2021).	 Elaborarea	 şi	
adoptarea	 de	 către	România	 a	 acestei	 Strategii	 au	
fost	considerate	un	model	de	bună-practică	 la	nive-
lul	Comisiei	Europene	și	au	 fost	 folosite	ca	atare	 la	
consolidarea	 unor	 instrumente	 asemănătoare	 la	 ni-
vel	european.	Principalele	realizări	în	implementarea	
Strategiei	sunt:

•		crearea	 unor	 capacități	 instituționale	 necesare	
pentru	prevenirea	și	combaterea	antisemitismu-
lui,	 a	 xenofobiei,	 a	 radicalizării	 și	 a	 discursului	
instigator	la	ură;

•		dezvoltarea	de	noi	proceduri	de	 lucru	și	 lanțuri	
de	informații;

•		crearea	și	operaționalizarea	grupurilor	de	 lucru	
interne	și	interministeriale;

•		elaborarea	de	noi	metodologii	de	identificare,	ra-
portare	și	evaluare	a	incidentelor	și	tendințelor.

De	asemenea,	Ministerul	Justiţiei	a	iniţiat	demer-
suri	 pentru	 organizarea	 unui	 program	 de	 training	
pentru	magistrații	români,	pe	tema	infracţiunilor	mo-
tivate	 de	 ură,	 împreună	 cu	 partenerii	 germani.	 Co-
laborarea	a	 fost	 realizată	prin	 intermediul	Fundaţiei	
germane	pentru	cooperare	internaţională	(IRZ)	și	cu	
sprijinul	Ministerului	 Federal	 al	 Justiției	 și	Protecției	
Consumatorului.	Până	la	acest	moment,	au	avut	loc	
discuţii	aplicate	între	instituţiile	beneficiare	din	Româ-
nia	(Parchetul	de	pe	lângă	Înalta	Curte	de	Casaţie	şi	
Justiţie	şi	Institutul	Naţional	al	Magistraturii),	facilitate	
de	Ministerul	Justiţiei,	pentru	prezentarea	nevoilor	de	
instruire	de	la	nivelul	sistemului	judiciar.

Ministerul	 Justiției	 a	 sprijinit	 activ	 cooperarea	
internațională	 privind	 educația,	 cercetarea	 și	 come-
morarea	 Holocaustului,	 România	 fiind	 unul	 dintre	
primele	 opt	 state	 care	 au	 semnat	 Declarația	 de	 la	
Viena	privind	consolidarea	cooperării	în	combaterea	
antisemitismului	și	încurajarea	raportării	 incidentelor	
antisemite,	 cu	 ocazia	 Conferinței	 Europene	 privind	
Antisemitismul.	Totodată,	am	sprijinit	concret,	la	toate	
întâlnirile	 JAI,	 demersurile	 europene	 inițiate	 privind	
combaterea	antisemitismului	și	a	discursului	instiga-
tor	la	ură.

În	acest	 fel,	 considerăm	că	onorăm	cu	adevărat	
memoria	 victimelor	 Holocaustului	 şi	 îi	 răsplătim	 pe	
supraviețuitori.

Fie	memoria	victimelor	Holocaustului	binecuvân-
tată!

Cătălin PREdoIu,
ministrul justiției
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Felicitări	 Guvernului	 României	 și	 Federației	
Comunităților	Evreiești	din	România	pentru	Ziua	de	
Comemorare	a	Holocaustului	pe	care	o	marcați	as-
tăzi.	Acest	 lucru	este	 important	din	două	motive.	 În	
primul	 rând,	 suntem	 datori	 față	 de	 victime,	 milioa-
ne	de	oameni	 fiind	uciși	 în	modurile	 cele	mai	oribi-
le,	 dar	 și	 față	de	memoria	 celor	 care	au	pierit.	Mai	
suntem	datori	și	față	de	noi	înșine,	precum	și	față	de	

generațiile	viitoare,	pentru	că,	atunci	când	ne	amin-
tim	această	crimă	oribilă,	când	o	comemorăm,	când	
înțelegem	 lecțiile	pe	care	 le	conține	aceasta	pentru	
umanitate,	putem	preveni	ca	o	astfel	de	crimă	să	se	
mai	repete	vreodată.

Am	 învățat	 că	 atacurile	 la	 adresa	 evreilor	 încep	
cu	evreii	și	se	extind	mai	apoi	la	milioane	și	milioane	
de	oameni	din	întreaga	lume.	Ne-am	angajat	să	lup-
tăm	împotriva	antisemitismului,	ne-am	angajat	să	ne	
amintim	de	Holocaust,	ne-am	angajat	să	asigurăm	un	
viitor	mai	bun	pentru	toți,	așadar	vă	felicit	și	vă	salut	
pentru	această	acțiune	pe	care	o	întreprindeți	astăzi.	
Vă	mulțumesc!

FCER-CM își exprimă recunoștința față de domnul doctor  
Tvica Herman Berkovits pentru că a făcut posibilă transmiterea 
acestui mesaj. (n. n.)

Benjamin nEtanyahu,
prim-ministrul Statului Israel
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În	 această	 zi	 solemnă,	 vă	 transmit	 salutul	Ame-
rican	Jewish	Joint	Distribution	Committee,	un	parte-
ner	de	încredere	al	Federației	Comunităților	Evreiești	
din	 România.	 În	 cadrul	 ceremoniilor	 de	 astăzi,	 din	
întreaga	lume,	ne	vom	aminti	de	cele	șase	milioane	
de	evrei	uciși	în	Holocaust.	Printre	ei,	cei	400.000	de	
evrei	 români	 ale	 căror	 vieți	 au	 fost	 curmate	 în	mod	
tragic	de	naziști.	Este	important	pentru	noi	să	le	vor-
bim	generațiilor	viitoare	despre	Holocaust	și	să	nu	ui-
tăm	niciodată	ce	s-a	întâmplat.

De	mai	bine	de	un	secol,	Joint-ul	a	conlucrat	cu	
reprezentanții	 comunității	 evreiești	 din	 România	 ca	
partener	 de	 încredere.	Am	 traversat	 două	 războaie	

mondiale,	Holocaustul,	perioada	comunistă	și	o	nouă	
perioadă	de	speranță,	după	1989.

În	prezent,	privim	cu	mândrie	 la	activa	și	 reușita	
viață	evreiască	din	România.	Ea	este	rezultatul	pasi-
unii	comunității	și	a	liderilor	săi,	dar	și	al	muncii	asi-
due	și	al	determinării	de	a	reconstrui	totul	din	cenușă.	
Toate	acestea	au	 fost	 realizate	datorită	angajamen-
tului	ferm	al	guvernului	de	a	asigura	un	mediu	sigur,	
care	 îi	susține	pe	evrei	și	viața	evreiască.	România	
a	schimbat	cursul	 istoriei	prin	 reînnoirea	comunității	
evreiești	de	aici	și	prin	asigurarea	moștenirii	durabile	
a	celor	pe	care	i-am	pierdut	acum	mai	bine	de	80	de	
ani.

Ați	dat	o	nouă	semnificație	acestei	moșteniri	și	ați	
pus-o	în	valoare	atunci	când	am	lucrat	cu	toții	pentru	
a	 ajuta	 zeci	 de	mii	 de	 refugiați	 ucraineni	 care	 s-au	
refugiat	 în	România	 în	urmă	cu	aproape	un	an.	Am	
fost	împreună	în	fața	pierderii,	a	fricii	și	a	morții	și	am	
răspuns	cu	viață.	Datorită	fiecărei	persoane	pe	care	
am	îngrijit-o,	fiecărei	persoane	pe	care	am	salvat-o,	
ne-am	amintit	de	cei	pe	care	i-am	pierdut	în	Holoca-
ust	și	am	jurat	să	facem	dreptate	 în	numele	 lor.	Fie	
amintirea	lor	binecuvântată	și	fie	ca	noi	să	ducem	mai	
departe	moștenirea	lor	pentru	generațiile	viitoare.

ariel ZwanG,
CEO al American Jewish Joint  

Distribution Committee
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Marcăm	în	prezent	Ziua	Internațională	de	Come-
morare	a	Victimelor	Holocaustului.	Ziua	în	care	lagă-
rul	 de	 la	Auschwitz	a	 fost	eliberat.	Peste	1.200.000	
de	evrei	au	fost	uciși	acolo.	Un	lagăr	care	a	însemnat	
crimă,	suferință,	moarte.	În	Israel,	ne	amintim	de	Ho-
locaust	 folosind	 termenul ebraic:	 Șoah.	 Denumirea	
oficială	este	Ziua	de	Comemorare	a	Holocaustului	și	
a	Eroismului.	Nu	întâmplător	cuvântul	„eroism”	a	fost	
adăugat	la	această	zi	de	comemorare.	Pentru	că,	în	
acel	 loc	 unde	 soarele	 s-a	 stins,	 unde	 nu	 se	 vedea	
nicio	lumină,	poporul	evreu	a	învins	ura	și	a	dovedit	
lumii	întregi	că	face	parte	dintr-un	popor	etern.

Au	trecut	60	de	ani,	prea	mulți,	până	ce	ONU	să	
înțeleagă	importanța	organizării	unei	zile	internaționale	
de	comemorare	care	să	amintească	ceea	ce	s-a	în-
tâmplat	 și	 să	 le	 predea	 lecția	 cuvenită	 generațiilor	
viitoare.	O	dată	care	comemorează	ceea	ce	s-a	 în-
tâmplat	ca	urmare	a	unor	oameni	care	și-au	pierdut	
umanitatea.	Această	zi	de	doliu	este	o	rememorare	a	
trecutului;	dar,	dincolo	de	asta,	este	o	zi	în	care	oa-
menii	 ar	 trebui	 să	 fie	 educați	 și	 informați,	 în	 cadrul	
sistemelor	educaționale,	 în	parlamente,	 în	mișcările	
de	tineret	și	în	organizații,	despre	semnificația	antise-
mitismului,	a	urii	și	despre	consecințele	sale.	În	doar	
câțiva	ani,	din	păcate,	chiar	și	cei	pe	care	încă	avem	
norocul	de	a-i	avea	acum	printre	noi,	cei	care	am	avut	
privilegiul	de	a-i	asculta	spunându-și	povestea	vieții,	
vor	dispărea	le	lângă	noi.	Și,	la	fel	ca	porunca	divină	
care	a	însoțit	poporul	lui	Israel	timp	de	mii	de	ani,	tre-
buie	să	transmitem	povestea	lor	generațiilor	viitoare.	
Ei	 ne	 vor	 lăsa	mărturii	 de	primă	mână	 foarte	grele.	
Ei	vor	relata	despre	experimentele	 făcute	pe	corpu-
rile	 lor,	 despre	 cum	 au	 fost	 martori	 la	 împușcarea	
părinților	și	fraților	lor	și	la	aruncarea	lor	în	gropi	co-
mune,	despre	cum	au	 fost	umiliți	 pe	străzi,	 cum	au	
fost	dezbrăcați,	cum	au	murit	de	 foame.	Ei	sunt	cei	
care	au	vorbit	în	numele	a	milioane	de	copii	care	au	
fost	uciși,	care	au	fost	arși	și	care	au	fost	îngropați	de	
vii.	De	ce?	Doar	pentru	că	erau	evrei.	Dar,	mai	presus	
de	toate,	oricine	a	fost	și	nu	mai	este	printre	noi	și	ori-
cine	este	acum	printre	noi	și	nu	va	mai	fi,	toți	aceștia	

ne	 lasă	 o	moștenire	 extrem	 de	 importantă.	 Victoria	
binelui	asupra	răului.

Astăzi	ne	amintim	și	de	atrocitățile	care	au	avut	loc	
în	România	în	timpul	Holocaustului.	În	urmă	cu	82	de	
ani,	în	luna	ianuarie,	o	gloată	antievreiască	bine	orga-
nizată	a	atacat	casele	și	magazinele	deținute	de	evrei	
în	București.	Au	vandalizat	 sinagogi	 și	 au	măcelărit	
peste	120	de	persoane.	Bunica	mea,	Sara	Sidi,	a	fost	
printre	puținii	care	au	reușit	să	scape	de	ororile	Ho-
locaustului	din	România	și	a	emigrat	în	Israel	pentru	
a-și	întemeia	o	familie	acolo.

Ziua	 Internațională	 de	Comemorare	 a	Victimelor	
Holocaustului	nu	are	ca	scop	doar	să	ne	amintim	și	să	
nu	uităm	vreodată,	ci	și	să	ne	asigurăm	că	astfel	de	
orori	nu	se	vor	mai	întâmpla.	Nici	împotriva	evreilor,	
nici	împotriva	vreunui	alt	grup	etnic	de	pe	fața	pămân-
tului.	Cu	toate	acestea,	din	păcate,	realitatea	este	un	
pic	diferită.	La	data	 la	care	comemorăm	extermina-
rea	a	șase	milioane	de	evrei,	acum	mai	bine	de	80	
de	ani,	există	entități	care	amenință	să	distrugă	și	să	
șteargă	Statul	Israel	de	pe	hartă,	chiar	și	în	prezent.	
Guvernele	din	întreaga	lume	creează	arme	de	distru-
gere	în	masă.	Grupuri	extremiste	de	dreapta	predau	
negarea	Holocaustului	 și	 predică	 ura	 față	 de	 evrei.	
Parlamentele	 cer	 boicotarea	 produselor	 israeliene.	
Organizațiile	de	stânga,	care	se	prezintă	ca	activiști	
pentru	drepturile	omului,	promovează	ura	și	negarea	
legăturii	 noastre	 istorice	 cu	 pământul	 Israelului,	 iar	
generații	de	copii	sunt	educate	de	Autoritatea	Palesti-
niană	cu	minciuni	în	manualele	lor	în	care	evreii	apar	
ca	fiind	satanici	și	sioniști,	ca	ocupanți	imperialiști	și	
ucigași	de	copii.	Iar	restul	lumii	ce	face?	Tace!

Asistăm	la	o	creștere	alarmantă	a	antisemitismului	
în	întreaga	lume.	Suntem	în	anul	2023	și	sentimentul	
este	că	ne	aflăm	în	pragul	celui	de	Al	Doilea	Război	
Mondial.	Securitatea	personală	a	evreilor	din	diaspora	
este	erodată	pe	zi	ce	trece.	Teama	de	a	fi	identificați	
ca	evrei	 în	public	este	mare,	 în	nenumărate	 țări	din	
întreaga	lume	evreii	ascunzând	mezuzele	și	alte	sim-
boluri	evreiești.	În	campusurile	universitare,	studenții	
evrei	se	confruntă	cu	o	ură	atroce	manifestată	de	pro-
fesorii	și	colegii	lor.	Ce	fel	de	nouă	generație	creștem	
aici?	De	ce,	în	fiecare	sinagogă	din	lume	și	în	fieca-
re	 instituție	 evreiască	din	 fiecare	 comunitate,	 există	
agenți	 de	 securitate	 sau	 prezența	 poliției?	Aceasta	
este	 lecția	care	a	 fost	 învățată	din	Holocaust?	Este	
responsabilitatea	fiecărui	guvern	suveran	să	proteje-
ze	comunitățile	evreiești,	așa	cum	protejează	fiecare	
cetățean	cu	drepturi	egale	din	țara	lor.

Referitor	 la	 acest	 punct,	 aș	 dori	 să	 îmi	 exprim	
aprecierea	 față	 de	Guvernul	 Românei	 pentru	 legile	
adoptate	 pentru	 protecția	 comunității	 evreiești	 și	 a	

yaakov haGoEL,
președintele Organizației  

Sioniste Mondiale
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altor	 minorități.	 Cu	 toate	 acestea,	 dacă	 suntem	 de	
acord	că	importanța	acestei	zile	se	referă	la	educația	
generațiilor	viitoare	pentru	a	cunoaște	toleranța	și	a	
învăța	lecțiile	Holocaustului,	ar	fi	mai	bine	ca	statuia	
lui	Mircea	Vulcănescu,	subsecretarul	 român	din	Mi-
nisterul	de	Finanțe	care	a	colaborat	cu	naziștii,	să	fie	
îndepărtată	din	parcul	de	pe	strada	Sfântul	Ștefan	din	
București.	Avem	responsabilitatea	de	a	trata	antise-
mitismul	cu	toleranță	zero.

Marcăm	75	de	ani	de	independență	a	Statului	Is-
rael.	Statul	Israel	este	împlinirea	visului	și	rugăciunii	
fiecărui	 evreu.	 Până	 acum	 câteva	 generații,	 evreii	
erau	forțați	să	trăiască	în	ghetouri,	simțindu-se	lipsiți	
de	apărare.	Astăzi,	 Israelul	este	asemenea	unui	 far	
călăuzitor	 spre	 libertate	 și	 speranță.	 Este	 căminul	

național	al	fiecărui	evreu	din	întreaga	lume,	indiferent	
dacă	 locuiește	acolo	sau	în	altă	țară,	având	dreptul	
să	trăiască	oriunde	dorește.	În	calitate	de	organizație	
care	a	înființat	statul	evreu,	Organizația	Sionistă	Mon-
dială	va	continua	să	susțină	comunitățile	evreiești	din	
diaspora	pentru	a	întări	legătura	noastră	și	pentru	a	
oferi	 fiecărui	 evreu	sentimentul	 de	siguranță	 și	 res-
ponsabilitate	colectivă.

Aș	 dori	 să-i	 mulțumesc	 președintelui	 Federației	
Comunităților	Evreiești	din	România,	Silviu	Vexler,	și	
tuturor	celor	implicați	în	organizarea	și	desfășurarea 
acestui	 important	 eveniment.	 Este	 momentul	 să	
acționăm	 împreună,	 cu	 toleranță	 zero	 față	 de	orice	
formă	de	antisemitism	și	xenofobie.	Sloganul	„Never 
again!	–	Să	nu	se	mai	întâmple!”	se	referă	la	prezent.
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Există	o	mare	tradiție	evreiască.	Este	drept,	mulți	
n-o	mai	practică.	O	mică	parte	a	unei	camere,	a	sufra-
geriei	se	lasă	nezugrăvită.	De	ce	oare?	Pentru	a	ne	
aminti	mereu	de	dărâmarea	Templului	care	a	avut	loc	
acum	2000	de	ani.	Despre	ce	vorbim?	În	niciun	caz	
despre	ură	sau	dușmănie.	E	vorba	de	memorie,	de	
pomenire.	Holocaustul	trebuie	pomenit.	Astăzi	există	
ceva	ce	ne	unește	totuși.	Ne	unește	faptul	că	mulți,	
din	ce	în	ce	mai	mulți	nu	do-
rim	să	fim	victime,	iar	alții	nu	
doresc	să	fie	făptași.	 În	anii	
din	urmă,	mai	ales	începând	
cu	 1995,	 antisemitismul	 a	
crescut	 constant	 și	 sunt	
semne	 că	 nu	 va	 dispărea	
curând.	 Ce	 s-ar	 putea	 face	
împotriva	 antisemitismului?	
Chiar	nu	știu.	Dar	aș	dori	ca	
fiecare	să	facă	ce	poate	mai	
bine.	Să	nu	admită	ura,	ura	
etnică	sau	de	alt	fel.

Când	 supraviețuitorii	 din	
Asociație	mergem	prin	școli	
și	spunem	poveștile	noastre	
de	viață,	căutăm	să	câștigăm	
empatie.	Cum	altfel	 am	pu-
tea	 înțelege,	 fără	să	ne	pu-
nem	 unul	 în	 locul	 celuilalt?	
Doar	empatia	ne	poate	face	
să	ne	înțelegem	unul	pe	ce-
lălalt.	Poate	cu	asta	 trebuie	
să	 începem.	 Și	 nu	 e	 vor-
ba	 de	 antisemitismul	 de	 pe	
stradă,	de	faptele	spontane.	
Ne	 neliniștește	 antisemitis-
mul	 de	 stat,	 negaționismul	
care	 se	 răspândește	 pe	 in-
ternet,	 nu	de	puține	ori	 sub	
forme	 amenințătoare.	 Un	
supraviețuitor	al	nostru,	Oc-
tavian	 Fülöp,	 spune	 că	 el	

vorbește	 în	 numele	 celor	 care	 nu	mai	 pot	 vorbi,	 în	
numele	celor	șase	milioane	de	evrei,	în	numele	tutu-
ror	celor	care	au	suferit,	romi,	homosexuali	și	așa	mai	
departe.	Noi,	supraviețuitorii,	suntem	foarte	în	vârstă,	
în	curând	nu	vom	mai	fi	deloc:	și	atunci	ar	putea	să	
crească	numărul	negaționiștilor.

Câteva	cuvinte	despre	 Israel	care	nu	a	 fost	cre-
at	ca	urmare	a	Holocaustului,	ci	 în	ciuda	Holocaus-
tului.	Nu	ai	 cum	să	 înțelegi	 Israelul	 fără	Holocaust.	
Președintele	Israelului,	Itzhak	Herzog,	fostul	premier	
Yair	Lapid,	 fostul	ministru	al	apărării,	Benny	Gantz,	
sunt	 toți	 copii	 ai	 supraviețuitorilor.	 Noi,	 Asociația,	
am	 primit	 din	 partea	 FCER	 acest	 sprijin	 pentru	 a	
desfășura	convorbiri	acolo	unde	suntem	invitați:	școli,	
chiar	școli	de	diplomați,	armată.	Rămâne	ca	sarcină	
permanentă	pentru	noi	să	ținem	trează	memoria,	să	
nu	se	uite	ce	s-a	întâmplat.

Vă	mulțumesc	și	vă	doresc	multă	sănătate!

Israel tannER,
președintele Asociației Evreilor din  
România Victime ale Holocaustului
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Comemorăm	 astăzi	 împreună	 victimele	 Holoca-
ustului,	6.000.000	de	evrei;	350.000-400.000	din	Ro-
mania,	 fără	Ardealul	de	Nord,	 care	au	 fost	uciși	de	
regimul	nazist	din	Germania,	dar	și	de	criminali	din	
alte	 state	 ale	Europei	 anilor	 ’30-’40	 din	 secolul	 tre-
cut.	Printre	victime	au	fost	circa	1,5	milioane	de	copii.	
Numai	cele	trei	numere	amintite	îngrozesc	orice	om	
normal;	și,	chiar	dacă	nu	ai	trăit	acele	vremuri	și	nici	
nu-ți	poți	imagina	cele	întâmplate	la	Auschwitz-Birke-
nau	și	în	celelalte	lagăre	de	exterminare,	concepute	
de	Germania	 hitleristă,	 realizezi	 că	 ai	 de-a	 face	 cu	
cea	mai	îngrozitoare	crimă	din	istoria	umanității	și	te	
întrebi	 cum	 a	 fost	 posibil,	 de	 unde	 a	 început	 și	 de	
ce	nu	a	făcut	nimeni	ceva	pentru	a	împiedica	să	se	
ajungă	la	Șoah?

Eu	 cred	 că	 își	 are	 originile	 într-un	 flagel	mondi-
al,	existent	de	secole,	inclusiv	în	România,	și	anume	
antisemitismul.	De	 la	antisemitism	au	pornit	naziștii	
germani	când	au	pus	la	cale	abominabilele	crime	ale	
Holocaustului.

Din	păcate,	acest	flagel	este	 larg	 răspândit	și	 în	
ziua	de	astăzi	în	multe	locuri	din	lume,	inclusiv	la	noi.	
Să	nu	fi	priceput	nimic	umanitatea,	acceptând	și	as-
tăzi	astfel	de	mentalități	și	comportamente?

Eu	 sper	 din	 tot	 sufletul	 că	 marea	 majoritate	 a	
oamenilor	 resping	 cu	 hotărâre	 orice	 tendințe	 de	
negaționism,	antisemitism	și	 xenofobie.	Totuși	 exis-
tă	și	cei	care	sunt	în	continuare	adepții	unui	antise-
mitism	militant,	 cu	 care	 se	mândresc,	 fac	 apologia	
criminalilor	de	război,	inclusiv	în	Parlamentul	nostru,	
sub	protecția	imunității	parlamentare,	le	ridică	monu-
mente,	distrug	monumente	evreiești,	sunt	membri	ai	
unei	mișcări	de	tip	fascist	(de	exemplu,	cele	care	se	
doresc	a	fi	continuatoarele	Mișcării	Legionare)	etc.

Consider	 că	 este	 datoria	 noastră	 umană	 fun-
damentală,	 alături	 de	 cea	 politică,	 pe	 care	 ne-am	
asumat-o,	 să	 facem	 tot	 ce	 ne	 stă	 în	 putință	 pentru	
cunoașterea	 corectă	 a	 istoriei,	 pentru	 asumarea	
acesteia,	pentru	educarea	copiilor	noștri	și	pentru	pe-
depsirea	celor	care	se	fac	vinovați	de	crimele	din	tim-
pul	Holocaustului,	indiferent	ce	vârstă	au	astăzi	(cum	

se	întâmplă	în	Germania,	chiar	cu	persoane	de	peste	
90	 ani),	 dar	 și	 pe	 cei	 care	 comit	 fapte	 penale	 care	
contravin	legislației	României	în	ceea	ce	privește	an-
tisemitismul	și	xenofobia.

Deci	avem	nevoie	de	educație	și	coerciție	pentru	
reducerea,	respectiv	eliminarea	tendințelor	antisemi-
te	din	societatea	românească.

În	 acest	 sens	 aș	 dori	 să	 vorbesc	 despre	 două	
inițiative	ale	domnului	președinte	Vexler,	susținute	de	
liderii	partidelor	parlamentare	democratice,	adoptate	
de	Parlament:	Legea	privind	istoria	evreilor,	Holoca-
ustul,	și	cea	referitoare	la	Muzeul	Holocaustului.

În	 chestiunea	 predării	 istoriei	 evreilor	 și	 a	Holo-
caustului,	care	 trebuie	să	se	regăsească	și	 în	noua	
lege	a	educației,	este	 inacceptabil	ca	niște	birocrați	
să	elaboreze	un	proiect	de	curriculum	pentru	această	
disciplină	 fără	 consultarea	 comunității	 evreiești,	 dar	
totuși	așa	s-a	 întâmplat!	Există	 tendința	unora	de	a	
ști	mai	bine	decât	evreii	istoria	lor	sau	ce	ar	fi	bine	să	
se	facă	pentru	combaterea	antisemitismului,	pe	care	
l-au	catalogat	drept,	citez:	„chestiune	administrativă”.	
Aceste	abordări	trebuie	să	dispară!

În	ceea	ce	privește	Muzeul	Holocaustului,	mi-aș	
dori	punerea	mai	 rapidă	 în	practică	a	proiectului	de	
lege,	pentru	a	începe	amenajarea	lui	cât	mai	curând.	
Și	acest	lucru	trebuie	să	se	întâmple	în	strânsă	con-
sultare	și	colaborare	cu	FCER.

De	ce	insistăm	ca	legile	respective	să	fie	puse	în	
aplicare	cât	mai	repede?	Pentru	a	ne	lăuda	cu	mari	
succese,	pentru	ca	unii	ariviști	politici	să-și	constru-
iască	o	carieră	politică	pornind	de	la	această	groazni-
că	suferință,	ca	să	ne	lăudăm	că	stăm	mai	bine	decât	
alte	 țări	 sau	 că	 reprezentăm	 un	model	 în	materie?	
Nu,	doamnelor	și	domnilor!	Facem	aceste	demersuri	
din	 respect	 pentru	memoria	milioanelor	 de	 victime,	
pentru	 cunoașterea	 și	 asumarea	 adevărului	 istoric,	
indiferent	cât	de	incomod	ar	fi	el,	pentru	educația	co-
piilor	noștri,	pentru	o	societate	normală,	fără	antise-
mitism	și	xenofobie,	în	care	să	trăim	cu	toții	în	bună	
pace	și	respect	reciproc.

E	nevoie	și	de	coerciție.	Și	dacă	aflăm,	pe	baza	
analizei	solicitate	de	CSM,	că	pe	parcursul	a	opt	ani	
nu	s-a	pronunțat	nicio	sentință	de	condamnare	a	unor	
fapte	de	antisemitism,	deși	ele	s-au	produs,	consta-
tăm	că	situația	e	departe	de	a	fi	bună.	Mai	mult,	re-
zolvarea	 unei	 chestiuni	 administrative	 banale,	 dar	
extrem	de	 importante	pentru	comunitatea	evreiască	
din	București,	a	durat	la	un	minister	6	luni,	a	necesitat	
demersuri	repetate	și	s-a	rezolvat	doar,	și	mulțumim	
pentru	 aceasta,	 pentru	 că	 domnul	 prim-ministru	 a	
cerut	soluționarea	de	urgență.	Și	această	situație	nu	
reprezintă	 un	 caz	 singular.	 În	 concluzie,	 apelez	 la	

ovidiu Ganț,
deputat, reprezentantul 

Forumului Democrat  
al Germanilor din România 
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principalii	 demnitari	 ai	 țării	 să	dispună	măsurile	ne-
cesare	 pentru	 ca	 demersurile	 comunității	 evreiești	
din	România	să	se	materializeze	cât	mai	repede,	în	
strânsă	colaborare	și	consultare	cu	aceasta,	pentru	
că	așa	este	normal.

Am	convingerea	că	noi	toți	putem	avea	o	contribuție	
la	o	societate	mai	bună,	pentru	toți	cetățenii	Români-
ei,	indiferent	de	apartenența	etnică	sau	religioasă.

Vă	mulțumesc	pentru	atenție.



18	 REALITATEA	EVREIASCĂ	-	Nr.	624-625	–	1	-	28	Februarie	2023

Acum	78	de	ani,	șase	milioane	de	copii,	bătrâni,	
femei	 și	 bărbați	 evrei	 au	 fost	 uciși	 cu	 brutalitate	 în	
timpul	Holocaustului.

Peste	250.000	de	evrei	au	fost	omorâți	 în	 terito-
riile	 aflate	 sub	administrația	 românească.	Amintirea	
acestora	este	comemorată	în	România	în	fiecare	an,	
în	ziua	de	9	octombrie.

Și	atunci	poate	vă	întrebați	de	ce	mai	e	nevoie	de	
comemorarea	unei	zile	internaționale	a	victimelor	Ho-
locaustului,	dacă	marcăm	deja	această	pagină	nea-
gră	a	 istoriei	 la	nivel	național?	Răspunsul	este	unul	
clar:	 pentru	 că	 Holocaustul	 este	 un	 fenomen	 unic,	
comparativ	cu	orice	alt	genocid	din	istoria	omenirii.

De	ce	este	singular?	Mai	 întâi	de	 toate,	Holoca-
ustul	a	fost	plănuit	și	executat	în	urma	unei	ideologii	
rasiale	atotcuprinzătoare,	care	a	creat	o	ierarhie	uni-
versală	 între	popoare.	Această	 ideologie	a	decretat	
că	rasa	ariană	trebuie	să	subjuge	toate	celelalte	rase.

Nu	 trebuie	 să	 permitem	 niciodată	 discriminarea	
rasială!

Al	 doilea	 motiv	 îl	 repre-
zintă	 totalitatea	 impusă	 de	
ideologie.	 Naziștii	 credeau	
că	 doar	 prin	 exterminarea	
tuturor	evreilor	se	poate	puri-
fica	rasa	umană.	Ei	conside-
rau	că	până	și	existența	unui	
singur	 evreu	poate	 contami-
na	 umanitatea.	 Trebuie	 să	
ne	străduim	să	prevenim	ca	
asemenea	ideologii	distructi-
ve	să	fie	propagate	 la	scară	
mondială.

Al	treilea	motiv	este	siste-
matizarea	modernă	 a	 exter-
minării.	Până	în	momentul	în	
care	germanii	naziști	au	exe-
cutat	Holocaustul,	s-a	crezut	
că	 societățile	 moderne	 care	
au	 trăit	 experiența	 revoluției	
industriale	 nu	 sunt	 capabile	

de	genocid,	deoarece	ele	 fuseseră	expuse	principi-
ilor	 gândirii	 iluminate,	 conform	 cărora	 toate	 ființele	
se	 nasc	 egale.	Naziștii	 însă	 au	 dovedit	 că	 această	
credință	este	greșită	și	 și-au	pus	sistematic	 în	apli-
care	 ideologia	cu	ajutorul	 tehnologiilor	moderne	ale	
vremii,	dezvoltând	totodată	propriile	capabilități	avan-
sate	pentru	a-și	duce	la	îndeplinire	scopul	diabolic.

Niciodată	nu	trebuie	să	permitem	exploatarea	teh-
nologiei	moderne	într-un	mod	malefic!

Pentru	toate	aceste	motive,	Holocaustul	este	unic	
nu	doar	în	istoria	evreiască,	ci	în	istoria	umanității.

Noi	avem	o	datorie	morală	să	învățăm	despre	ce	
s-a	întâmplat,	nu	doar	ca	să	ne	amintim	ce	li	s-a	făcut	
evreilor,	 ci	 și	 ca	 să	 înțelegem	pericolele	 unei	 astfel	
de	 ideologii	și	să	 luăm	măsuri	de	prevenire	a	repe-
tării	sale.	Rememorând	lecțiile	istoriei,	putem	învăța	
din	ele.	Putem	construi	un	viitor	doar	prin	asumarea	
trecutului.

România	este	un	bun	prieten	al	Statului	Israel	și	
una	 dintre	 țările	 care	 fac	 eforturi	 constante	 de	 a-și	
asuma	responsabilitatea	pentru	trecut.

Sunt	 recunoscător	 Federației	 Comunităților	
Evreiești	 din	 România,	 Președintelui	 și	 Guvernului	
României	 pentru	 pașii	 făcuți	 în	 păstrarea	memoriei	
Holocaustului,	precum	și	pentru	implicarea	în	comba-
terea	antisemitismului	și	a	intoleranței.	Datoria	fiecă-
ruia	dintre	noi	este	de	a	nu	uita,	obligația	noastră,	a	
tuturor,	este	de	a	ne	aminti.

Fie	memoria	victimelor	binecuvântată!

Reuven aZaR,
ambasadorul Statului Israel  

în România
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Regret	foarte	mult	că	nu	pot	fi	alături	de	dumnea-
voastră	astăzi,	în	persoană,	în	frumosul	Templu	Coral	
din	București.	Am	o	mare	simpatie	pentru	România	
și	pentru	comunitatea	sa	evreiască.	Vreau	să	îi	urez	
Mazel Tov în	special	lui	Silviu	Vexler	pentru	preluarea	
conducerii	comunității.

În	curând	îi	vom	pierde	pe	toți	martorii	oculari	ai	
Holocaustului.	Acele	 suflete	 incredibil	 de	 curajoase	
care	au	supraviețuit	celor	mai	grave	crime	din	istorie.	
Ei	au	supraviețuit	și	au	mers	mai	departe.	Dar	ei	au	
fost	aici	și	ca	să	ne	amintească	despre	ceea	ce	s-a	
întâmplat	cu	adevărat.	Spun	acest	lucru	pentru	că	am	
observat	 creșterea	 scandaloasă	 a	 numărului	 celor	
care	neagă	Holocaustul.	Oameni	care	au	 tupeul	să	
nege	ceea	ce	au	făcut	cu	adevărat	naziștii.	Ei	neagă	
istoria,	mint	și	fac	asta	intenționat.	Ei	fac	acest	lucru	
pentru	că	îi	urăsc	pe	evrei.

Înainte	de	Holocaust,	în	România	trăiau	aproape	
900.000	de	evrei.	Unul	dintre	acești	evrei	a	fost	Elie	

Wiesel	care,	 împreună	cu	mulți	alții,	a	 fost	deportat	
la	Auschwitz.	România	are	o	istorie	bogată	alături	de	
poporul	 evreu,	 dar	 este	 complicată.	Au	 fost	 români	
care	 i-au	ajutat	pe	naziști	 la	deportarea	și	uciderea	
evreilor,	dar	au	fost	și	români	care	și-au	riscat	viața	
pentru	 a	 salva	 evrei.	 Diplomatul	 român	 Constantin	
Karadja	și	primarul	Traian	Popovici	au	salvat	mii	de	
bărbați,	femei	și	copii	evrei.	Ne	amintim	și	noi	de	toți	
acești	mari	eroi.	Comemorări	ca	acestea	sunt	atât	de	
importante	pentru	că	acum	78	de	ani	a	fost	eliberat	
lagărul	de	la	Auschwitz.

Nu	doar	că	ne	confruntăm	în	continuare	cu	anti-
semitismul,	ci	vedem	cum	crește	pe	internet	și	chiar	
în	jurul	nostru.	Pandemia	Covid	ne-a	amintit	de	evre-
ii	din	secolul	al	XIV-lea,	care	au	fost	învinuiți	pentru	
apariția	 ciumei.	 Îl	 vedem	 constant	 în	 minciunile	 pe	
care	 le	auzim	despre	 Israel,	 singurul	 stat	evreu	din	
lume.	Nimic	din	toate	astea	nu	e	întâmplător,	acesta	
este	antisemitismul	despre	care	am	vorbit.

Astăzi	se	observă	și	o	mare	 ignoranță	cu	privire	
la	 Holocaust,	 în	 special	 în	 rândul	 tinerilor.	 Nu	 este	
vina	 lor,	 pentru	 că	 tinerii	 de	 astăzi	 nu	 sunt	 învățați	
despre	ce	s-a	 întâmplat	sau	cum	s-a	 întâmplat.	De	
aceea	cursurile	despre	Holocaust	trebuie	să	fie	pre-
date.	 Vreau	 să	mulțumesc	 Parlamentului	 României	
pentru	că	a	 introdus	 în	 licee	cursuri	obligatorii	des-
pre	Holocaust	și	despre	istoria	evreilor.	Nu	pot	să	vă	
spun	cât	de	important	este	acest	lucru	și	cât	de	mult	
îl	apreciez!

În	timpul	președinției	sale	a	UE	din	2019,	România	
a	 pus	 combaterea	 an-
tisemitismului	 în	 prim	
plan.	 Salut	 eforturile	
Guvernului	Românei	și	
vă	 mulțumesc	 pentru	
ceea	 ce	 continuați	 să	
faceți	 în	 acest	 dome-
niu.	Ați	arătat	calea	cea	
dreaptă	pe	care	 trebu-
ie	 să	 o	 urmeze	 toate	
țările.	 Nu	 doar	 pentru	
poporul	 evreu,	 ci	 pen-
tru	 toți	 oamenii	 de	 pe	
mica	 noastră	 planetă.	
Acest	 lucru	 este	 ex-
trem,	extrem	de	impor-
tant.

Vă	mulțumesc	și	să	
fiți	 sănătoși!	 Dumne-
zeu	să	vă	binecuvânte-
ze	pe	toți!

Ronald LaudER,
președintele Congresului Mondial Evreiesc
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Doresc	să	vă	mulțumesc	pentru	oportunitatea	de	a	
lua	parte	la	această	importantă	ceremonie	de	come-
morare	 a	 Holocaustului,	 care	marchează	 pogromul	
comis	de	Garda	de	Fier	în	București,	în	1941.	Acest	
eveniment	teribil	a	fost	repetat	de	legionarii	Gărzii	de	
Fier	în	alte	orașe	și	a	marcat	începutul	Holocaustu-
lui	în	România,	care	avea	să	fie	urmat	de	deportările	
sistematice	și	de	uciderea	a	sute	de	mii	de	evrei	din	
România	de	către	regimul	mareșalului	Antonescu.

Ne	 alăturăm	 tuturor	 celor	 care	 v-ați	 adunat	 aici	
pentru	 a	 vă	 aminti	 de	 suferința	 lor	 și	 pentru	 a	 ros-
ti	 o	 rugăciune	 în	 amintirea	 lor.	 A	 fost	 provocarea	
generației	noastre	să	înțelegem	ce	s-a	întâmplat,	să	
tragem	 învățăminte	din	această	 istorie	 tragică	și	să	
ne	asigurăm	că	România	democratică	și	Europa	de-
mocratică	nu	vor	mai	permite	niciodată	ca	astfel	de	
lucruri	să	se	mai	întâmple.	Mă	bucur	că	AJC	(Ame-
rican	Jewish	Committee)	vă	este	partener	în	aceste	
eforturi	comune.

În	 urmă	 cu	20	de	ani,	România	 a	 înființat	 o	 co-
misie	 internațională	 de	 isto-
rici,	 prezidată	 de	 Elie	 Wiesel,	
supraviețuitor	 al	 Holocaustului	
și	 laureat	 al	 Premiului	 Nobel,	
pentru	 a	 face	 o	 prezentare	
critică	 și	 exactă	 a	 Holocaus-
tului,	 o	 descriere	 care	 nu	 s-a	
sfiit	să	detalieze	rolul	oficialilor	
guvernamentali	și	al	altor	cola-
boratori	 în	acest	genocid.	Re-
comandările	 comisiei	 au	 dus	
lucrurile	 mai	 departe.	 Astfel,	
a	 fost	 posibilă	 înființarea	 unui	
Centru	 Național	 de	 Cercetare	
și	 Educație	 privind	 Holocaus-
tul,	 dedicat	 memoriei	 lui	 Elie	
Wiesel.	 În	 prezent	 există	 în	
centrul	 Bucureștiului	 un	 me-
morial	 reprezentativ	 pentru	
victimele	Holocaustului	din	Ro-
mânia	 și,	 după	 multe	 eforturi,	

va	exista	în	curând	un	nou	muzeu	care	va	relata	isto-
ria	îndelungată	a	evreilor	din	România,	împreună	cu	
acest	capitol	întunecat.

În	acești	ani,	am	lucrat	îndeaproape	cu	președinția	
țării,	 apreciind	 conducerea	 președintelui	 Klaus	 Io-
hannis	 și	 a	 predecesorului	 său,	 președintele	 Tra-
ian	Băsescu,	 deoarece	 au	 dus	mai	 departe	 aceste	
obiective.	Istoria	trebuie	să	ne	facă	și	vigilenți	față	de	
amenințarea	actuală	a	antisemitismului	în	Europa,	în	
America	și	în	întreaga	lume.

Astfel,	este	notabil	faptul	că	fosta	președinție	ro-
mână	a	IHRA,	deosebit	de	activă,	este	cea	care,	în	
2016,	a	asigurat	adoptarea	oficială	a	definiției	de	lu-
cru	a	antisemitismului.	Definiția	IHRA,	folosită	acum	
de	sute	de	guverne	și	organizații	din	întreaga	lume,	
este	un	instrument	indispensabil	în	lupta	continuă	îm-
potriva	antisemitismului.	În	cele	din	urmă,	de-a	lungul	
acestor	multe	decenii,	au	existat	provocări	unice	pen-
tru	păstrarea	și	continuarea	vieții	evreiești	în	Româ-
nia.	Din	fericire,	comunitatea	a	beneficiat	de	aportul	
propriilor	săi	lideri	puternici	și	dedicați,	de	la	regreta-
tul	rabin	Moses	Rosen,	care	a	activat	în	timpul	unuia	
dintre	cele	mai	opresive	regimuri	comuniste	din	Eu-
ropa,	până	 la	actualul	său	președinte,	Silviu	Vexler,	
care	folosește	funcția	sa	de	membru	al	parlamentului	
pentru	 a	 promova	 legi	 importante	 privind	 educația	
despre	 Holocaust	 și	 combaterea	 intoleranței.	 Sun-
tem	mândri,	foarte	mândri	că	noi,	cei	de	la	Comitetul	
Evreiesc	American,	îi	putem	considera	pe	toți	aceștia	
prieteni	și	parteneri	internaționali.

ted dEutCh,
CEO al Comitetului Evreiesc American
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În	 numele	Congresului	 Evreiesc	European,	 sunt	
onorat	să	iau	parte	la	această	comemorare	solemnă.	
Ca	 în	fiecare	an,	comunitățile	evreiești	din	 întreaga	
lume	 se	 adună	 pentru	 a	 onora	 memoria	 victimelor	
Șoahului,	cele	șase	milioane	de	frați	și	surori	uciși	de	
regimul	nazist.	Astăzi	ne	aflăm	aici	pentru	a	ne	aminti	
de	viețile	celor	aproape	400.000	de	evrei	exterminați	
în	 timpul	 dictaturii	 fasciste	 a	 lui	Antonescu:	 acesta	
împreună	cu	aliații	lui	naziști	au	distrus	vechile	și	în-
floritoarele	comunități	din	întreaga	zonă	controlată	de	
România.	De	asemenea,	ne	amintim	de	Pogromul	de	
la	 București,	 pus	 la	
cale	de	Legiune	și	de	
colaboratorii	 săi.	Dis-
trugerile	 și	 violențele	
pe	 care	 comunitatea	
le-a	 îndurat	 în	 timpul	
Șoahului	răsună	până	
în	prezent.

Prin	 urmare,	 cine	
și-ar	 fi	 putut	 imagina	
că,	 după	 război,	 co-
munitatea	 evreiască	
din	România	ar	fi	ca-
pabilă	 să	 se	 refacă	
din	 cenușă,	 așa	 cum	
a	 făcut-o?	 Astăzi,	
evreii	 din	 România	
sunt	 mândri	 că	 tră-
iesc	într-o	țară	care	îi	
protejează	și	 le	apre-
ciază	locul	în	societa-
te.	România	este	una	
dintre	țările	fruntașe	la	
nivel	mondial	în	ceea	
ce	 privește	 combate-
rea	 antisemitismului	
și	păstrarea	memoriei	
Holocaustului.	 Vreau	
să	mulțumesc	 perso-
nal	 guvernului	 pentru	

crearea	 unei	 legislații	 eficiente,	menite	 să	 combată	
negarea	Holocaustului	și	care	face	din	istoria	evreilor	
și	din	educația	despre	Holocaust	o	materie	obligato-
rie	în	școli.	Într-o	perioadă	în	care	tradițiile	și	valorile	
noastre	 străvechi	 sunt	 amenințate	 în	 toată	Europa,	
România	 iese	 încă	 o	 dată	 în	 evidență	 ca	 un	mare	
susținător	al	drepturilor	omului.	Salutăm	în	mod	spe-
cial	 legea	 adoptată	 de	Parlamentul	României,	 care	
protejează	dreptul	de	a	se	efectua	tăieri	rituale	pentru	
alimente	cașer,	deși	au	existat	 încercări	de	a	 le	 in-
terzice.	Această	lege	stabilește	un	precedent	impor-
tant.	Sperăm	că	autoritățile	din	întreaga	Europă	vor	
urma	exemplul	României	și	vor	proteja	cu	 fermitate	
drepturile	religioase	ale	evreilor.	Congresul	Evreiesc	
European	 și	 comunitățile	 sale	 afiliate	 salută	 aceste	
realizări	 extraordinare.	 Suntem	 siguri	 că	 Guvernul	
României	 va	 continua	 să	 coopereze	 cu	 Federația	
Comunităților	Evreiești	din	România,	asigurând	astfel	
înflorirea	vieții	și	culturii	evreiești	în	țară.

Este	esențial	să	ne	amintim	Holocaustul	pentru	a	
onora	victimele,	dar	și	pentru	a	proteja	valorile	noas-
tre	democratice,	pentru	binele	generațiilor	viitoare.

ariel MuZICant,
președintele Congresului Evreiesc  

European
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Acum,	 când	 România,	 guvernul	 și	 comunitatea	
evreiască	din	România	comemorează	Pogromul	de	
la	 București,	 care	 a	 avut	 loc	 în	 1941,	 în	 plin	Holo-
caust,	aș	dori	să	mă	adresez	Guvernului	României,	
poporului	 român,	comunității	evreiești	din	România.	
Astăzi,	mai	mult	ca	oricând,	Holocaustul	este	bana-
lizat,	Holocaustul	este	folosit	pentru	a	porni	noi	răz-
boaie	 nedrepte,	 antisemitismul	 își	 arată	 capul	 urât,	
astfel	 încât	este	extrem	de	 important	ca	fiecare	gu-
vern	să	urmeze	exemplul	Gu-
vernului	României	și	să	spună	
lucrurilor	 pe	 nume:	 nazismul	
este	nazism	și	antisemitismul	
este	antisemitism,	iar	Holoca-
ustul	este	Holocaust,	fără	SF-
uri	și	fără	revizionismul	istoriei	
noastre.

Îi	comemorăm	pe	frații	și	pe	
surorile	noastre	dragi	care	au	
murit	 în	 timpul	 Holocaustului	
din	România.	România	a	pier-
dut	 jumătate	din	populația	sa	
evreiască	și	aș	dori	să	amin-
tesc,	în	acest	moment,	marea	
capacitate	de	conducere	a	șef-
rabinului	României	de	atunci,	
Alexandru	 Șafran,	 pe	 care	
l-am	 cunoscut	 personal.	 Șef-
rabinul	Genevei	de	mai	târziu	
a	 participat	 la	 o	 conferință	 a	
rabinilor	europeni.	Aș	vrea	să	
mai	spun	Guvernului	Români-
ei	 și	 poporului	 român	 că	 noi,	
membrii	 Conferinței	 Rabinilor	
Europeni,	 vom	 fi	 întotdeauna	
alături	de	poporul	român	și	de	
Guvernul	 României,	 făcând	
ceea	ce	este	corect,	comemo-
rând	victimele	așa	cum	trebu-
ie	 și	 asigurându-ne	 că	 există	
un	viitor	pentru	evrei.

Acesta	 este	 și	momentul	 în	 care	 aș	 dori	 să	 îmi	
exprim	 recunoștința	 față	 de	 președintele	 Federației	
Comunităților	 Evreiești	 din	 România,	 domnul	 Silviu	
Vexler,	și	față	de	Parlamentul	României	pentru	adop-
tarea	unei	legi	care	garantează	viața	evreiască,	viața	
religioasă	 evreiască	 și	 producția	 de	 carne	 cașer	 în	
România.	Permiteți-mi	să	vă	transmit	cele	mai	căldu-
roase	salutări	și	urări	din	partea	celor	peste	o	mie	de	
rabini	din	Europa	și	să	vă	spun	cât	de	mult	prețuim	
prietenia	și	parteneriatul	pe	care	îl	avem	cu	poporul	
român	și	cu	Guvernul	României.	 În	mod	special,	aș	
dori	 să	 mulțumesc	 poporului	 român	 pentru	 modul	
în	care	v-ați	deschis	 inima	și	v-ați	deschis	granițele	
pentru	refugiații	din	Ucraina	și,	de	asemenea,	pentru	
refugiații	evrei	cărora	le-ați	oferit	adăpost,	mai	întâi	la	
Constanța,	apoi	la	București.

Dumnezeu	să	vă	binecuvânteze	și	să	avem	me-
reu	motive	întemeiate	să	sărbătorim,	nu	doar	să	co-
memorăm!

Pinchas GoLdSChMIdt, 
președintele Conferinței Rabinilor Europeni
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Nu	există	nimeni	care	să	nu	aibă	pe	cineva	–	pă-
rinte,	copil,	frate	sau	soră	–	care	a	pierit	în	Holocaust.	
În	 amintirea	 tuturor	 acestora	 și	 a	 tuturor	 celor	 care	
nu	s-au	născut,	pentru	cei	care	urmau	să	se	nască	și	
au	pierit	în	Holocaust,	în	memoria	tuturor	celor	șase	
milioane	de	evrei	pieriți	în	Holocaust,	în	numele	celor	
care	nu	au	mai	fost,	vă	invit	să	vă	ridicați	și	să	păs-
trăm	împreună	un	moment	de	reculegere.

Eduard KuPfERBERG,
secretarul general al Federației 

Comunităților Evreiești din România
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