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PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN: „COMEMORAREA
HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA ESTE O DATORIE A ÎNTREGII
SOCIETĂŢI”
Astăzi, 9 octombrie 2012, la nivel naţional se comemorează Ziua
Holocaustului în România. Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul
Cristian ADOMNIŢEI, a transmis scurt mesaj cu această ocazie.
„Comemorarea Holocaustului în România este o datorie a întregii societăţi
şi a comunităţii ieşene în mod special. Ziua de astăzi nu îndeamnă doar la
aducere aminte, ci la învăţămintele pe care istoria ni le oferă mereu. Cu atât
mai mult, Iaşul are o datorie aparte pentru a comemora, an de an, cum se
cuvine, memoria celor care au fost ucişi de autorităţi în cea mai mare
tragedie petrecută aici. Pogromul din 1941 a marcat pentru totdeauna acest
loc. Femei, copii, tineri, bătrâni sau bărbaţi au sfârşit pe străzile oraşului,
în trenurile morţii sau în curtea fostei chesturi. Pierderea lor va dăinui în
memoria şi conştiinţa noastră pentru totdeauna. Comunitatea evreiască
ieşeană din perioada interbelică, cea mai mare din România, a contribuit la
dezvoltarea cetăţii. Memoria acestor oameni şi a evenimentelor tragice
petrecute cu peste şapte decenii în urmă trebuie păstrată cum se cuvine”, a
declarat domnul Cristian ADOMNIŢEI.
Ziua naţională pentru comemorarea Holocaustului în România a fost
stabilită în 2004 prin Hotărâre de Guvern. Semnificaţia acestei date este
legată de începutul deportărilor populaţiei evreieşti, în Transnistria, în anul
1941. Comunităţi întregi de evrei din Bucovina, Basarabia şi Vechiul Regat
au fost deportate în teritoriul administrat de România şi situat între Nistru şi
Bug. Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România,
prezidată de laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, a stabilit în 2004, pe
baza documentelor de arhivă şi a cercetărilor istorice, că între 280.000 şi
380.000 de evrei români şi ucraineni, şi-au pierdut viaţa, atunci, de epuizare,
frig, foame sau boli. Implicarea autorităţilor române sub comanda

mareşalului Ion Antonescu în deportarea şi lichidarea evreilor şi romilor
demonstrează în mod clar participarea României la Holocaust. Procesul
sistematic de persecuţie şi exterminare sistematică a evreilor de către
Germania nazistă şi aliaţii săi a dus, în Europa, între 1933 şi 1945 la
dispariţia a peste 6,1 milioane de persoane.
România a dezvoltat, începând cu 2004, un sistem instituţional
complex, cu instrumente legislative şi instituţionale apte să prevină şi să
sancţioneze antisemitismul, precum şi oricare alte manifestări de rasism,
xenofobie, discriminare rasială şi intoleranţă. La Bucureşti funcţionează
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România – „Elie
Wiesel”, aflat în coordonarea Primului-Ministru, iar în 2009 s-a realizat
Memorialul Holocaustului într-o piaţetă publică din Capitală.

