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 На Међународни дан сећања на жртве холокауста, хрватска влада се придружила
обележавању 75. годишњице ослобођења највећег нацистичког логора
Аушвиц-Биркенауа, уз поруку да се тога дана треба присетити и злогласног усташког
логора Јасеновац, у којем су, како се наводи, убијене хиљаде припадника јеврејских и
других народа, као и хрватских антифашиста и демократа.

  

  "Као што је трагедија нацистичког логора Аушвиц-Биркенау прекретница у нашој
заједничкој европској историји и као што је сећање на ту трагедију део европског
идентитета, тако је и Јасеновац болан и трагичан део хрватске историје, а трајни спомен
и оштра осуда тог злочина део су наше културе сећања и залог наше европске
будућности, наводи се у саопштењу хрватске владе.   

Наводи се да милиони жртава холокауста трајна су опомена човечанству на
катастрофалне последице злочиначких идеологија расизма и антисемитизма, али и
обвеза садашњим и будућим генерацијама да граде друштво у којем нема места
искључивости, нетолеранцији и насиљу.

  

"Дужну почаст жртвама холокауста, страшном геноциду у којем је убијено око шест
милона Јевреја, одајемо и сваком приликом када као појединци или као заједница
устанемо против било којег облика дискриминације и заузмемо се за вредности
равноправности и дијалога", стоји у саопштењу.
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  Подсетивши са пример 117 хрватских Праведника који су, како се наводи, изложиливластите животе да би спашавали своје суграђане јеврејске вере, влада указује да свести образовање младих о историјским страхотама , а посебно о холокаусту, кључно је заразумевање узрока и последица најболнијих догађаја у европској и светској историји.Наводе и да је негирање злочина негирање човека и његове људскости.  "То је и негирање свих европских вредности и темељних људских права. Неизрецива болАушвица и многих других нацистичких логора обвезују нас да се сваким таквимпокушајима снажно одупремо", поручено је из хрватске владе.  (Танјуг)  
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