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Acum 75 de ani, s-a produs o tragedie groaznică, inclusiv pe teritoriul actualei
Republicii Moldova. Este greu de imaginat că atât de mulți bărbați, femei și copii
nevinovați au fost uciși pur și simplu din cauza originii lor.



Este de o importanța majoră ca noi toți să ne reamintim astăzi de cele întâmplate
atunci și să comemorăm victimele Holocaustului, astfel încât să nu admitem lucruri
similare să mai aibă loc.



Este adevărat că aceste zile comemorative sunt pline de tristețe; dar în același timp
ele semnifică speranță, deoarece acestea marchează un nou început de a schița acest
capitol din istoria Republicii Moldova într-un mod adecvat și corect.



Construirea unei societăți incluzive și tolerante adesea implică promovarea unei
discuții deschise și vindecătoare despre perioade dureroase din istoria țării în perioada
dinainte , pe parcursul și după cel de-al doilea Război Mondial. Abordând recentul
trecut dureros, Republica Moldova poate construi o societate puternică, deschisă și
rezistentă, în care drepturile omului, inclusiv cele ale minorităților naționale, sunt
respectate. Evoluțiile pozitive în acest domeniu sunt benefice nu doar pentru întreaga
societate de pe malul drept, ci, de asemenea, trimit un mesaj puternic populației de
pe malul stâng, în special, în contextul procesului de reglementare.



În acest sens, apreciem Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea, în 2016, a
Declarației cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale pentru
Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel. Declarația a fost urmată de un plan
cuprinzător de acțiuni (pentru anii 2017-2019), conținând măsuri reale și concrete
pentru comemorarea victimelor, educația despre Holocaust în contextul local, și
combaterea antisemitismului.



Mă bucur să văd că Planul de Acțiuni a produs deja rezultate tangibile. În acest sens, a
fost aprobat curriculum pentru cursul opțional întitulat „Holocaust: istorie și lecții de
viață”, pentru elevii claselor 9-12 din școli. Credem că acest curs va contribui nu doar
la o înțelegere mai bună a istoriei locale, dar și la promovarea toleranței și
nediscriminării, în prezent, cât și în viitor. Mă bucur că Misiunea noastră a oferit
asistența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în acest efort. . Am susținut și
vom continua să susținem inițiative de instruire a profesorilor din Republica Moldova
cu privire la acest subiect foarte important.



În octombrie 2017, Misiunea a facilitat vizita unei delegații moldovenești la
București, pentru ca aceasta să învețe mai multe din experiența României în
comemorarea și educarea Holocaustului. Delegația a avut ocazia să se întâlnească cu
autoritățile și organizațiile societății civile. Delegația a aflat despre planurile de
înființare a Muzeului național de istorie a evreilor și Holocaustului în centrul
Bucureștiului, dar și despre pașii făcuți la acea etapă. Misiunea susține respectivul
angajament, în special datorită faptului că autoritățile moldovenești urmează să
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înființeze un muzeu al evreilor în centrul Chișinăului. Vă încurajăm să continuați
această lucrare într-o strânsă colaborare cu comunitatea evreiască din Republica
Moldova pentru a asigura o abordare incluzivă, care va duce la o descriere
cuprinzătoare a vieții evreiești și a rolului comunității evreiești în Republica Moldova.


Recent, Republica Moldova a aprobat Definiția de lucru a antisemitismului, adoptată
de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului. Considerăm că este un pas
important pentru combaterea antisemitismului, care, din păcate, este în creștere în mai
multe țări europene. Sperăm că Parlamentul va modifica în curând legislația penală cu
privire la crimele de ură în conformitate cu standardele internaționale. OSCE este gata
să ofere expertiză în acest domeniu.



Într-un efort similar de combatere a antisemitismului, Președinția în exercițiu a
Slovaciei găzduiește o conferință la nivel înalt la Bratislava între 5 și 6 februarie. Ne
bucură faptul că putem susține participarea unei delegații din Republica Moldova la
acest eveniment. Sperăm că aceasta va fi o bună ocazie de a învăța și a face un schimb
de experiență pentru a continua lucrarea bună pe care au început-o autoritățile
moldovenești.



În acest context, este crucial să fie continuată consolidarea capacităților organelor de
drept și de justiție în abordarea crimelor de ură. Misiunea OSCE în Moldova va
continua cooperarea cu autoritățile moldovenești în acest scop.



La final, doresc să menționez că OSCE este gata să continue să susțină pașii puternici
făcuți de Republica Moldova în vederea comemorării Holocaustului, și să continue să
promoveze o societate tolerantă și rezistentă.



Vă mulțumesc.
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