Discursul Andreei Vesa, Director al Programului pentru Drepturile
Omului, Misiunea OSCE în Moldova, cu prilejul Zilei de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, Chișinău, 26 ianuarie 2018
Sunt onorată să pot participa astăzi la această ceremonie de pomenire foarte
emoționantă. Vă mulțumim că ați inclus Misiunea OSCE în Moldova și ne-ați invitat să
împărtășim câteva gânduri.
Este de apreciat angajamentul Republicii Moldova de a avea un dialog deschis și o
cooperare cu comunitatea evreiască. Moldova nu doar a consacrat ziua de 27 ianuarie
comemorării evenimentelor tragice, care au avut loc aici cu peste 75 de ani în urmă, dar și s-a
angajat să ia măsuri reale și concrete pentru a educa despre Holocaust în contextul local și a
combate antisemitismul.
Toate aceste măsuri, prezentate în Planul de acțiuni pentru anii 2017-2019 privind
implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea
Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie
Wiesel, demonstrează promisiunea reală și inițiativa, și, pe măsura implementării, Misiunea,
împreună cu alte instituții OSCE, va continua să sprijine aceste eforturi.
La scurt timp de la adoptarea Planului de acțiuni, am văzut deja începuturile. Tocmai
am venit de la inaugurarea unei expoziții despre Holocaust (și despre uciderea romilor) la
Casa Naționalităților – un eveniment bine gândit de comemorare, desfășurat împreună cu
comunitatea evreiască.
Suntem încurajați de această cooperare, și suntem siguri că aceasta va deschide calea
pentru realizarea unui obiectiv pe termen lung – înființarea Muzeului Patrimoniului Cultural
Evreiesc aici, la Chișinău. Clădirea există și comunitatea evreiască a pregătit planurile
necesare. Acum este momentul oportun pentru ca Guvernul Republicii Moldova să finalizeze
transferarea clădirii către Ministerul Culturii, astfel încât renovarea să poată fi începută!
Această zi este o zi plină de tristețe, de reculegere în memoria celor care au suferit pe
nedrept, dar este și o zi de speranță, deoarece marchează un nou început, care va contura în
mod corespunzător și corect acest capitol în istoria Moldovei.

