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Doamnelor şi domnilor,  

Dragi oaspeţi, 

Este o onoare pentru INSHR să fie partener cu USHMM în această întreprindere 

pe care, fără să exagerez, o numesc de pionierat. Este pentru prima dată când 

România găzduieşte o reuniune internaţională a experţilor în materie de 

Holocaust în spaţiul sud-est european. În urmă cu 70 de ani, aici a fost o regiune 

extrem de tulburată, iar populaţiei evreieşti i se luase practic dreptul la existenţă. 

Astăzi avem un bun prilej pentru a deschide calea înspre analize comparative 

care au darul de a spori puterea de cunoaştere şi înţelegere a unei istorii tragice. 

În opinia noastră cunoaşterea prin comparaţie reprezintă un instrument eficient 

pentru a depăşi prejudecăţi care, nu de puţine ori, timorează receptarea 

Holocaustului. Cu atât mai convins sunt de utilitatea acestei conferinţe cu cât, în 

urmă cu câteva zile, într-un cotidian naţional, un istoric îşi propunea să 

demonteze mituri despre istoria recentă a României, reuşind în fapt să 

reimplanteze în media mesajul minimalizator despre Holocaust.  

Distrugerea evreilor nu a avut loc numai în România, Ungaria, Bulgaria, 

Ucraina sau Polonia. Responsabilitatea nu a aparţinut numai lui Hitler, 

Antonescu sau Horthy. Vă propun ca împreună să observăm atât strategiile sau 

acţiunile comune cât şi aspectele particulare care ţin de regimurile politice 

naţionale din acea perioadă. 

Totodată îmi exprim speranţa ca această conferinţă să genereze o atmosferă 

stimulativă pentru analiza receptării şi a asumării istoriei Holocaustului, într-o 

ţară sau alta. Peste tot există suişuri şi coborâşuri. Sunt convins că manifestări 

actuale de antisemitism sunt în funcţie şi de nivelul de maturitate cu care 

societatea civilă se raportează la memoria sutelor de mii de victime evrei, romi, 

persoane cu dizabilităţi care au fost exterminate ca urmare a politicilor din acele 

state ale Europei unde fascişti, aliaţi sau colaboratori ai lor au ajuns la putere. 

În Europa centrală şi de est, cu democraţii încă fragile, cu o conştiinţă civică 

modernă în stare hibridă, negarea sau minimalizarea Holocaustului precum şi 

reactivarea fascismelor interbelice reprezintă o realitate asupra căreia trebuie să 
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reflectăm. Alături de naţionalismul extrem şi xenofobie, astfel de realităţi sunt 

un important factor de risc pentru securitatea regională şi aşa destul de precară. 

În România, asemenea altor ţări europene, există legislaţie care împiedică 

negarea Holocaustului sau cultul criminalilor de război pe spaţiul public. Mai 

mult, ea se află într-un proces de îmbunătăţire. Ceea ce ne lipseşte este, în 

opinia noastră, cultura civică şi instituţională care să instrumenteze această 

legislaţie. 

Astăzi lecţia de istorie „Holocaustul” este poate cea mai importantă lecţie de 

etică, ştiinţă politică sau filosofie umanistă care ar trebui predată în şcoli şi 

universităţi. Tocmai de aceea am conceput acest simpozion ca fiind mai ales 

dialogul dintre tineri cercetători şi care se adresează tinerei generaţii, 

dezinhibată de miturile produse de regimurile politice totalitare de ieri. 

Vă mulţumesc. 


