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Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста, министар Србије за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Никола Селаковић, изјавио је да је, иако су
о свим ужасима нацистичког режима исписане стотине хиљада страница, неопходно
наставити говорити о томе и подизати споменике који ће подсећати на највећи погром.

  

  

Селаковић је, после полагања венаца на Споменик жртвама геноцида у Другом светском
рату на Старом сајмишту у Београду, поводом 78. годишњице од ослобођења јеврејских
заточеника у Аушвицу, казао да Србија с надом да ће то бити почетак великог
меморијалног центра, обнавља кулу некадашњег концентрационог логора у који је било
претворено Старо сајмиште.

  

Министарство је у саопштењу пренело да је Селаковић указао да злочин нацистичког
режима над Јеврејима у логорима смрти Трећег рајха није био усамљен и подсетио да ће
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Србија и Република Српска у Доњој Градини заједно градити Меморијални комплекс
посвећен жртвама Јасеновца, подједнако Србима, Ромима и Јеврејима.

  

„Данас гласно говоримо и о злочинима које је починио усташки режим над 700.000
жртава, српске, али и јеврејске националности. Јасеновац стоји раме уз раме са
Аушвицом, Јадовно са Треблинком, Градишка са Дахаоум, Јастребарско са Терезином и
Сремском Митровицом“, казао је он.

  

Венце на Споменик жртвама геноцида положили су и министар спољних послова Ивица
Дачић, председник Скупштине Србије Владимир Орлић, а присуствовали су и
представници Града Београда, јеврејске и ромске заједнице у Србији, амбасадори и
војни изасланици, представници Удружења за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије.

  

Међународни дан сећања на жртве Холокауста установљен је 1. новембра 2005. године
резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација, а обележава се сваког 27. јануара
у спомен на дан када је крајем Другог светског рата 1945. године совјетска Црвена
армија ослободила Аушвиц–Биркенау, најозлоглашенији логор смрти у поробљеној
Европи.

  

Нацистичка Немачка и њени колаборатори убили су за време Другог светског рата око
шест милиона европских Јевреја, што је представљало око две трећине Јевреја који су
живели у Европи.

  

(Бета)
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