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PRE$EDINTELE ROMANIEI
Mesajul Preqedintelui Romflniei, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Na{ionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului

S-a inrdd[cinat deja obiceiul ca statul romdn

si

aducd,

in fiecare an, in luna

octombrie, un pios omagiu tuturor victimelor marii tragedii a secolului trecut, care a fost
Holocaustul. Cu ocazia Zilei Na{ionale de Comemorare a Victimelor, imi indrept qi in acest
an gdndul cltre cei care au pierit in ghetouri gi lagire, secera{i de gloanle, sufocali in trenurile

mo(ii

sau

uci;i de condilia mizerd in care au fost

aduEi.

in

acelagi timp,

compasiunea fa\d de supravieluitori, fald de cei care qi-au pierdut rudele

bunici

-, dar care au avut forfa necesard

-

imi

exprim

so{, solie, copii,

de a merge mai departe in via!5, fErI insd a uita.

Onorarea victimelor Holocaustului este o datorie fundamentali a statului romdn. Dar,

mai presus de toate, este un semn clar de normalitate care aratd cd Romdnia noastrl a inv6{at

din lecliile secolului trecut. Faptul c[ Romdnia face parte din organisme intemalionale in
domeniu gi, mai mult, cd anul acesta a preluat pregedinlia Alianlei Intemalionale pentru
Memoria Holocaustului, nu poate decAt si accentueze succesele noastre pe acest plan. Este o
realizare majord care aratd,

;i

din acest punct de vedere, cd RomAnia este profund ataqati

valorilor fundamentale ale Europei.
Anul acesta, Romdnia

a

un proiect pe care l-am suslinut

mai fdcut un pas, unul extrem de important. Este vorba despre

inci

de la inceputul mandatului meu: au fost puse deja bazele

institulionale pentru infiin{area unui Muzeu
BucureEti. Sunt convins
demonstreazi faptul

ci

al Holocaustului qi al Istoriei Evreilor

cI autoritSlile romdne vor duce la bun sfbrqit
suntem pe deplin hotirdli

la

acest demers, ceea ce

s[ devenim lideri regionali in promovarea

cunoaqterii Holocaustului.

Muzeul trebuie sI fie o institulie serioasi, un veritabil loc al memoriei, un reper in
cadrul reJelei europene a muzeelor consacrate istoriei Holocaustului. De asemenea, Muzeul

trebuie sd devin[ un adevdrat spaliu cultural destinat istoriei poporului evreu gi istoriei
evreilor din perioada celui de-al Doilea R6zboi Mondial. imi exprim speranla cd viitorul
muzeu

;i

Institutul "Elie Wiesel" vor dezvolta in continuare proiecte educationale

de

anvergurd. Aceasta presupune inclusiv extinderea programelor educalionale pentru
funclionari publici, magistrali, oameni politici, diplomaJi, personalul din structurile de ordine

gi siguran{i public6, a$a cum ne-am propus in momentul in care am preluat pregedin{ia
AlianJei Intema{ionale pentru Memoria Holocaustului.

Datoritd tuturor acestor actiuni concrete suntem aprecia{i de partenerii nogtri ca o
societate stabil[, de incredere, capabild s6-qi accepte trecutul gi

s[ combati, pe viitor, orice

ac{iuni extremiste, discriminatorii, xenofobe, rasiste sau antisemite. Despre toate aceste
lucruri am vorbit gi voi continua sd vorbesc, intrucdt ele constituie un angajament al statului
romdn in fala memoriei victimelor Holocaustului.

Fie ca amintirea victimelor si rimdnd vegnic in inimile noastre!

Wemer Iohannis
RomAniei

