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27 ianuarie este o dată care marchează în istorie sentimente de tristețe și durere. Acum 73 de ani, la
27 ianuarie, forțele aliate au eliberat lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, punând capăt
ororilor comise acolo. Pentru a marca acest eveniment, le aducem astăzi un omagiu celor șase milioane
de evrei și tuturor celorlalte victime care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului. Îi omagiem, de
asemenea, pe cei care au supraviețuit Shoah-ului. Printre aceștia se numără Simone Veil, prima
președintă a Parlamentului European, care și-a dedicat existența reconcilierii și care a încetat din viață
anul trecut.
În 2018 comemorăm 80 de ani de la Noaptea de cristal („ Reichspogromnacht”) și 80 de ani de la
instituirea legilor rasiste în Italia fascistă. Însă în 2018 sărbătorim și a 70-a aniversare a Declarației
universale a drepturilor omului, care a apărut ca urmare a ororilor Holocaustului.
Această zi ar trebui să ne reamintească să fim vigilenți în fața urii, a discriminării și a dezumanizării.
Este o zi în care trebuie să-i confruntăm pe cei care răspândesc minciuni despre istoria noastră și care
pun la îndoială Holocaustul sau neagă sensul său fundamental pentru Europa de astăzi. Astfel cum ne-a
reamintit Simone Veil, trebuie să ne aducem aminte de numele și de poveștile de viață ale celor pe
care i-am pierdut pentru ca ei să nu dispară încă o dată.
Este o zi în care trebuie să condamnăm cu fermitate ura, bigotismul și antisemitismul în toate formele
sale. Trebuie să construim o societate solidă, capabilă să apere ceea ce este drept. Oamenii trebuie să
ia atitudine și să acționeze atunci când asistă la acte rasiste comise în public sau când aud sloganuri
antisemite pe străzile Europei, astfel cum s-a întâmplat recent.
Numărul celor care au supraviețuit Holocaustului este în scădere. Avem așadar responsabilitatea
morală de a ne asigura că povestea lor continuă să facă parte din memoria colectivă a Europei, inclusiv
în beneficiul generațiilor tinere. Prin urmare, Comisia își va consolida cooperarea cu organizațiile
internaționale care lucrează pentru comemorarea Holocaustului, astfel cum i-a cerut și Parlamentul
European. Educația privind Holocaustul rămâne un element esențial pentru consolidarea rezilienței
împotriva tuturor formelor de ură în societățile noastre europene. În vederea creșterii nivelului de
educație și de formare, Parlamentul European a furnizat o definiție utilă a antisemitismului.
Antisemitismul nu este o amenințare doar la adresa evreilor, ci și la adresa societăților noastre
deschise și liberale. Pentru a înțelege valoarea Uniunii Europene de astăzi este esențial să se amintim
de atrocitățile comise în timpul Holocaustului, cel mai întunecat capitol din istoria modernă a Europei.
Tocmai pentru a preveni producerea unor astfel de orori am înființat o Uniune bazată pe drepturile
universale ale omului, pe democrație, pe statul de drept și pe nediscriminare. Și în numele acestor
valori trebuie să păstrăm Uniunea și să o îmbunătățim neîncetat.
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