Сећање на холокауст помаже побољшању узајамног поштовања у модерним друштвима, наглашено
четвртак, 22. јануар 2015.

Сећање на холокауст нас подсећа да наша друштва имају још много да науче и уложе још
напора како би се супротставила предрасудама, антисемитизму и ксенофобији, главна је
порука састанка Сталног савета ОЕБС одржаног 22. јануара, посвећеног обележавању
Међународног дана сећања на жртве холокауста (27. јануар).
Трагедија холокауста се не сме никада заборавити. Процес присећања на те страшне
догађаје и одавања почасти жртвама помаже неговању узајамног поштовања међу
људима различитих вера и религија, као и разумевању међусобних разлика на дубљем
нивоу и са већим саосећањем. Наглашено је да ово помаже изградњи праведнијег
друштва.
У обраћању Сталном савету, сер Ендрју Барнс, председник Међународне алијансе за
сећање на холокауст (ИХРА), рекао је: "Едукујући будуће генерације, осигураћемо да
сећање холокауст и његове жртве не избледи с временом, већ остане свеприсутно
подсећање на то шта се може десити када друштва дозволе да им се политички живот
зарази расном и верском мржњом".
Амбасадор Роксанда Нинчић, државни секретар у Министарству спољних послова
Републике Србије и шеф српске делегације у ИХРА, изјавила је да је Србија, заједно са
другим чланицама и посматрачима ИХРА, посвећена сећању и одавању почасти жртвама
холокауста, као и борби против антисемитизма, расизма и предрасуда против Рома и
Синта.
„Борбу против сваке врсте екстремизма и нетолеранције, на националном и
међународном нивоу треба започети сећањем на прошлост, јер то наша заоставштина
будућим генерацијама, али и лекција о нашим искуствима и њиховом последицама",
изјавила је Нинчић.
Нинчић је додала да ће Србија као председавајућа ОЕБС-у у 2015. сарађивати са
Организацијом и њеним међународним партнерима на јачању напора за борбу против
антисемитизма.
Након састанка Сталног савета, Израелска амбасада у Бечу представила је интерактивну
изложбу „Споменик добрих дела – дечји снови и наде за време холокауста", посвећену
деци страдалој у холокаусту и сећању на њих.
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