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Mesajul Președintelui Consiliului Județean cu ocazia Zilei
internaţionale a victimelor Holocaustului
Ieri, 27 ianuarie, a fost comemorat Holocaustul (în această zi, în 1945, a fost
eliberat lagărul de la Auschwitz - simbolul european al răului). Pe 27
ianuarie (ziua internațională de comemorare) și pe 9 octombrie (ziua
națională de comemorare, momentul în care, în 1941, au început deportările
în Transnistria), în România sunt organizate acțiuni comemorative cu o
simbolistică reparatorie.
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie
Wiesel”, Uniunea Artiștilor Plastici Iași şi Institutul Cultural Francez din
România- Iași a organizat cu această ocazie duminică, începând de la ora
17.30, vernisajul expoziției taberei de pictură “Cum a fost posibil?
Holocaustul evreilor din România”.
Preşedinte Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, deşi nu a
putut fi prezent fizic la acest eveniment, a ţinut să transmită un mesaj
organizatorilor, participanţilor la vernisajul expoziţiei, comunităţii evreieşti
din Iaşi şi, in extenso, opiniei publice.

Stimate domnule Director General,
Stimaţi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Bun găsit tuturor,
Deşi nu pot fi personal prezent, am acceptat imediat, cu deschidere şi
solidaritate invitaţia Dvs., ca instituţia Consiliului Judeţean Iaşi să participe
la vernisajul expoziţiei de Artă Vizuală „Cum a fost posibil? Holocaustul
evreilor din România” şi, totodată, la comemorarea de la Iaşi a Zilei
Internaţionale a Victimelor Holocaustului.
Această zi, înseamnă, peste tot în lume, o aducere aminte pentru ceea
ce a fost cea mai mare tragedie a umanităţii şi a poporului evreu; un efort
colectiv care încurajează statele, instituţiile şi indivizii să invoce simbolul
european al răului absolut – Auschiwitz-ul – şi să-l transforme într-un
imperativ pentru eternitate, ca asemenea drame colosale să nu se mai repete
niciodată.
Uciderea a peste 6 milioane de evrei de către Germania nazistă şi
aliaţii săi a coincis cu dezumanizarea totală a speciei umane, cu sfârşitul
umanităţii, cu finalul temporar al civilizaţiei universale. Naţiunile europene
care au participat la Holocaust trebuie să facă eforturi continue pentru a
păstra vie memoria celor care pierit atunci şi să lupte, în fiecare zi, pentru a
eradica orice forme pasive sau active de antisemitism, intoleranţă sau
xenofobie.
Doamnelor şi domnilor,
Naţiunile şi comunităţile puternice îşi asumă trecutul. Ele devin astfel
mai puţin vulnerabile, mai stabile şi mai democratice.
Pentru noi românii, acest efort trebuie să se multiplice în anii care vin.
Asumarea responsabilităţilor statului român pentru Holocaust nu este o
chestiune de opţiune, ci o datorie istorică, instituţională şi naţională. Din
păcate, mai avem astăzi instituţii sau lideri din societate care tratează cu
lejeritate sau neagă acest subiect. Sper ca, cu fiecare an care trece, să facem
progrese şi să nu mai avem astfel de derapaje nedemne pentru un stat
european.

A admite partea noastră de responsabilitate pentru Holocaust este un
act suprem de la care nu trebuie să ne abatem. Trebuie să acceptam ca nu tot
trecutul nostru a fost glorios si onorabil.
Holocaustul evreilor din România a fost una din cele mai abonimabile
fapte ale statului român. Ceea ce a făcut administraţia românească din
perioada 1940-1944 nu se va şterge niciodată. Pentru noi, ieşenii, memoria
victimelor Holocaustului este o datorie profundă. Mii de bărbaţi, femei,
bătrâni sau copii au pierit pe străzile Iaşului, în curtea fostei chesturi sau în
trenurile morţii, în vara lui 1941 în unul din cele mai mari pogromuri de la
începutul războiului de pe frontul de Est. Visele şi speranţele acestor semeni
nu se vor mai întoarce niciodată, dar amintirea lor trebuie să dăinuie pentru
eternitate!
Tototodată, nu trebuie să uităm nicio clipă: contrbuţia comunităţii
evreieşti la dezvoltarea Iaşului şi a regiunii este incomensurabilă, în termeni
spirituali, patrimoniali şi materiali.
Ca fost ministru al educaţiei, am fost convins de necesitatea şi
utilitatea acţiunilor educative de memorializare şi comemorare a tragediei
poporului evreu. Am toată recunoştinţa pentru cei care dezvoltă astfel de
programe.
Această expoziţie de astăzi este un pios omagiu adus celor care au fost
ucişi atunci; un semn că tinerele generaţii înţeleg altfel istoria şi rolul
învăţămintelor trecutului. Cele 32 de picturi, realizate în perioada celor două
săptămâni de tabără sunt valoroase artistic şi emoţionante. Felicit Institutul
„Elie Wiesel” pentru acest proiect generos şi pentru tot ce face zi de zi în
această direcţie!
Doamnelor şi domnilor,
Cu această ocazie, în final, vreau să vă transmit că eu personal, în
calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, dar şi instituţia pe care o
conduc va întări, în următorii ani, eforturile pentru punerea în valoare a
memoriei victimelor pogromului de la Iaşi. Sper să anunţăm în curând un
proiect important, care va aduce Iaşului o însemnătate memorială
internaţională faţă de ceea ce s-a întâmplat aici cu comunitatea evreiască
acum şapte decenii.

Să ne amintim de toţi cei care au pierit în Holocaust şi să ne rugăm în
fiecare zi pentru ca memoria lor să rămână neştearsă!
Vă mulţumesc!

