Mesajul Șefului Misiunii OSCE în Moldova Claus Neukirch
în cadrul mesei rotunde de comemorare a victimelor Holocaustului
în incinta Parlamentului Republicii Moldova,
ianuarie 2019
Stimate domnule Candu, Președinte al Parlamentului,
Stimată doamnă Poloskov, vicepreședintă al Knessetului,
Stimate domnule ministrul Ulianovschi,
Stimată doamnă ministră Babuc,
Excelenţe
Onorați reprezentanți ai comunității evreiești,
este o onoare de a mi se oferi cuvântul la această masă rotundă, care este parte a unei
săptămâni întregi de comemorare a victimelor Holocaustului în toată țara, inclusiv în orașele
din stânga Nistrului, care de asemenea trebuie menționate în acest moment.
Comemorarea victimelor Holocaustului este un doliu, un dor, dar și un lucru necesar, și, în
același timp, este un moment de speranță. Pasul care a fost întreprins de Parlamentul
Republicii Moldova și de Guvern în ultimul timp, oferă și mai multă speranță că această
comemorare ne va ajuta să construim un viitor, o societate incluzivă bazată pe toleranță, care
a însușit lecțiile de istorie și care va fi imunizată împotriva urii, rasismului, propagandei care
au cauzat această tragedie a omenirii acum mai bine de 75 de ani.
Noi salutăm și am susținut pașii Parlamentului Republicii Moldova și Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării: Declarația de acceptare a Raportului final [al Comisiei Internaționale
pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel], urmată de un plan de acțiuni, care
deja are și rezultate foarte importante.
Doamna Ministră Babuc deja a menționat curriculumul opțional care va fi pus în aplicare
începând cu luna septembrie curent. Pregătirea elevilor, pregătirea unei noi generații – în anii
aceștia, când pierdem ultimii martori ai tragediei – este extrem de importantă.
Noi ne angajăm să vă susținem și în viitor, cum v-am susținut anterior, și în ceea ce privește
crearea unui complex muzeal atotcuprinzător, comprehensiv despre istoria, viața evreiască
din Republica Moldova și despre Holocaust, care la fel contribuie la comemorarea victimelor
Holocaustului.. Ați studiat exemplul din București, care a fost menționat și de Rabbi Baker ca
un exemplu foarte bun și noi vă încurajăm în continuare să colaborați cu comunitatea
evreiască pentru inaugurarea cu succes a acestui complex care va contribui la comemorarea
vieții evreiești, a victimelor Holocaustului, precum și la educația tinerilor și a populației în
general.
După cum a fost menționat, Moldova a aprobat definiția de lucru a antisemitismului, ceea ce
constituie încă un pas foarte important pentru combaterea antisemitismului, care, din păcate,
iarăși este în creștere în multe țări europene. În acest caz, sperăm că activitatea Parlamentului
va merge și mai departe, inclusiv în ceea ce ține de îmbunătățirea legislației penale în
domeniul infracțiunilor motivate de ură. OSCE este pregătită să vă susțină în acest domeniu,
ne angajăm să contribuim la îmbunătățirea capacității poliției și a sistemului judecătoresc de a
combate infracțiunile motivate de ură.
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Vreau să menționez că, la începutul lunii februarie, la Bratislava, Președinția slovacă în
exercițiu va desfășura o conferință dedicată combaterii antisemitismului în regiunea OSCE.
Eu sunt foarte bucuros că Republica Moldova va fi reprezentată la conferința această și va
participa la schimb de experiențe în cadrul OSCE.
Noi ne angajăm în continuare să vă susținem în pașii importanți pe care i-ați inițiat și încă o
dată vreau să salut desfășurarea evenimentului de azi și a celor care au avut loc pe durata
săptămânii de comemorare a victimelor Holocaustului.
Vă mulțumesc pentru atenție.
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