Тасић: Србија посвећена неговању културе сећања
четвртак, 28. јануар 2021.

Вршилац дужности помоћника министра за мултилатералну сарадњу Александар Тасић
учествовао је на 8. међународној конференцији „Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих
на територији бивше Југославије" и промоцији књиге „Јасеновац - мило село моје" која је
одржана на Универзитету Унион.
У свом обраћању Тасић је истакао важност очувања, неговања културе сећања и
одавања почасти невиним жртвама, захваливши аутору књиге што кроз своје књижевно
дело доприноси да се истина не искриви, а злочинци оправдају.
„У Јасеновцу, једном од најозоглашенијих логора организовано је и спроведено страшно и
брутално страдање Срба, и Јевреја, као и многих других народа, стигматизованих и
подвргнутих систематском истребљењу и понижењу, без преседана, од стране усташког
режима НДХ. Сетимо се чињеница да су у том систему логора постојала посебна
стратишта за децу, као и да је циљ усташког покрета био да трећину Срба треба побити,
трећину иселити и трећину преобратити у католичку веру", поручио је Тасић.
В.д. помоћника министра спољних послова казао је да Република Србија институционално
активно учествује и подржава активности са циљем очувања сећања на жртве холокауста
и геноцида, како кроз образовни програм, тако и кроз процес враћања имовине жртвама
холокауста, о чему сведочи усвајање и спровођење Закона о повраћају имовине жртвама
холокауста, што је и препознато у међународној заједници.
Подсетио је да је Народна скупштина Републике Србије усвојила закон о Меморијалном
центру Старо сајмиште, као и да је Влада Републике Србије усвојила закључак којим се
прихвата правно необавезујућа дефиниција о антисемитизму Међународне алијансе за
сећање на Холокауст.
Посебно је истакао да осим већ традиционалних меморијалних манифестација жртвама
фашизма у Крагујевцу, Новом Саду, Краљеву, Бањици, Старом сајмишту, Јајинцима, Нишу,
Драгинцу и другим стратиштима, Србија је организовала изложбу „Јасеновац – Аушвиц
Балкана" у јануару 2018. године у седишту Уједињених нација у Њујорку, што представља
наш значајан допринос у борби против историјског ревизионизма.
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