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Иступање првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице
Дачића на Међународној конференцији о одговорности држава, институција и
појединаца у борби против антисемитизма и злочина антисемитске мржње на простору
ОЕБС-а која се одржава у Риму:

„Поштовани министре Алфано,
Екселенције,
Даме и господо,
Поштоване колеге,
Задовољство ми је и част да вам се обратим, у име Републике Србије, на овом значајном
скупу. Желео бих, пре свега, да се захвалим нашим италијанским домаћинима на
организовању Међународне конференције о одговорности држава, институција и
појединаца у борби против антисемитизма и злочина антисемитске мржње на простору
ОЕБС-а, као и на значају који Италија придаје овој теми.
Дозволите ми да, овом приликом, такође честитам Вама, министре Алфано, и Вашем
способном тиму на преузимању председавања ОЕБС-у и да вам пожелим много успеха у
овом изазовном подухвату.
Даме и господо,
Борба против антисемитизма и злочина антисемитске мржње је од непосредног значаја
за безбедност и стабилност наших друштава. Задовољство ми је што видим да данашњем
скупу присуствује велики број мојих колега, као и других представника влада на високом
нивоу. То јасно указује на значај који државе учеснице ОЕБС-а придају борби против
антисемитизма и свих облика нетолеранције и дискриминације.
ОЕБС се активно бори против антисемитизма још од 1990. године, када су државе
учеснице осудиле говор мржње и насилне нападе усмерене против Јевреја и њихових
институција. Ово ангажовање је још више појачано усвајањем Берлинске декларације
2004. године, у којој су наше државе осудиле све појавне облике и нападе мотивисане
антисемитизмом, и у којој су се, између осталог, обавезале на борбу против злочина из
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мржње и на промовисање сећања и едукације о трагедији Холокауста.
Када смо се 2014. године окупили поводом обележавања десетогодишњице Берлинске
декларације, подвукли смо да је политичко лидерство кључно за успешан одговор на
антисемитизам. Данас када се антисемитизам јавља у новим облицима и испољавањима,
који заједно са другим облицима нетолеранције и дискриминације представљају озбиљну
претњу демократији и безбедности, уверен сам више него икада пре да политички лидери
имају највећу одговорност у борби против антисемитизма.
Даме и господо,
Борба против свих врста екстремизма и нетолеранције, како на националном тако и на
међународном нивоу, треба да почне од сећања на прошлост из (најмање) два разлога –
то је наша заоставштина будућим генерацијама, али и лекција о нашим искуствима и
њиховим последицама. Из тог разлога налазимо да је изузетно важно да даље развијамо
међународну сарадњу у области едукације и сећања на Холокауст, како не бисмо
дозволили понављање прошлости.
Нечувен карактер Холокауста увек треба да за све нас има универзално значење. Морамо
остати посвећени сећању и одавању почасти жртвама, изношењу стравичне истине о
Холокаусту и супротстављању онима који је искривљују или поричу, као и борби против
антисемитизма, расизма и предрасуда.
Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста (који обележавамо 27.
јануара), желели бисмо да одамо почаст жртвама ове трагедије и да поновимо да Србија
снажно осуђује све облике расизма и ксенофобије, укључујући антисемитизам.
Препознајући кључну потребу за координираним међународним активностима у погледу
питања везаних за Холокауст, Србија активно учествује у раду Међународне алијансе за
сећање на Холокауст (IHRA), будући да је једна од држава чланица ове организације.
Како стоји у Стокхолмској декларацији, њеном темељном документу „ми морамо бити
привржени сећању на погинуле жртве, поштовању свих преживелих који су и даље међу
нама и поновном потврђивању заједничке тежње човечанства ка међусобном разумевању
и правди".
Србија придаје велики значај сећању и учењу о Холокаусту како не би пао у заборав и
како би се спречило насиље изазвано антисемитизмом. Имајући у виду да образовање
почиње у школи, наша циљна група је превасходно млада генерација.
Српска Влада и Канцеларија ОЕБС-а за демократске институције и људска права ОДХИР
сагласиле су се о примени наставних материјала о антисемитизму у школама широм
Србије. Потписивање овог уговора 2016. године био је значајан догађај који је обележио
наше заједничке напоре у борби против нетолеранције и дискриминације. Будући да је
одувек био значајан партнер свим државама учесницама ОЕБС-а у подизању свести о
изазовима које антисемитизам представља за демократију и слободу широм региона
ОЕБС-а, ОДХИР има важну улогу да та тема настави да заузима високо место на агенди
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ОЕБС-а.
Дозволите ми да у овом контексту истакнем и значај изложбе „Јасеновац-право на
незаборав", коју сам 25.јануара ове године лично отворио у згради УН-a у Њујорку, а која
репрезентује стравично страдање и Срба, и Јевреја, и многих других народа,
стигматизованих и подвргнутих систематском уништењу, бес преседана, од стране
усташког режима НДХ.
Даме и господо,
Не смемо заборавити прошлост. Из прошлости морамо извући поуке за будуће генерације
како би се превазишле предрасуде и избегле грешке. Нарочито не треба да изгубимо из
вида чињеницу да у време конфликата и криза највише страдају основна људска права.
Истовремено, морамо да се залажемо за већу стабилност, безбедност и просперитет,
како у нашим друштвима тако и у односима међу државама. Слушајући нашу данашњу
дискусију, слободно можемо закључити да борба против антисемитизма захтева
свеобухватан одговор. Чврсто верујемо да ОЕБС представља погодан оквир за даље
јачање наших међународних напора у борби против ове забрињавајуће и озбиљне појаве.
Заједнички напори у примени наших обавеза представљају кључни елемент за очување
стабилности и безбедности у региону ОЕБС-а и шире.
На крају, дозволите да још једном захвалим нашим италијанским домаћинима на топлом
гостопримству у прелепом граду Риму. Желим вам свима успешну и конструктивну дебату.
Хвала на пажњи."
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