
Comissão Europeia - Declaração

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto «Jamais
deveremos esquecer o destino de milhões de judeus», declarou a
presidente Ursula von der Leyen

Brussels, 26 de janeiro de 2023

27 de janeiro assinala o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e o 78.º aniversário
da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau Tendo em vista o Dia
Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a presidente Ursula von der Leyen declarou:
 

«Jamais deveremos esquecer os seis milhões de mulheres, homens e crianças judaicos, bem como
todas as outras vítimas assassinadas durante o Holocausto, nomeadamente centenas de milhares de
ciganos.

Este ano recordamos a resistência dos judeus e a insurreição na Europa ocupada pelos nazis.
Comemoramos o 80.º aniversário de sublevações importantes, como a do Ghetto de Varsóvia, em 19
de abril de 1943, que se tornou um símbolo da resistência judaica e da brutalidade do regime nazi.
Mas também outros atos de resistência, como o que ocorreu na Bélgica nesse mesmo dia, quando
três membros da resistência - Robert Maistriau, Youra Livchitz e Jean Franklemon - sabotaram um
comboio que transportava para Auschwitz judeus condenados à morte. Alguns conseguiram fugir
desse comboio,120 sobreviveram. Podemos citar outras insurreições, provavelmente menos referidas,
nos campos de concentração e morte de Treblinka e Sobibor ou no Ghetto de Białystok. Porque as
vítimas judias não eram passivas; organizaram a resistência contra os nazis.

Ainda hoje, e sempre, podemos aprender com a força, a coragem e a determinação de combatentes e
resistentes judaicos mal armados, que lograram revoltar-se, apesar de todas as adversidades e da
morte quase certa. Pugnaram pela justiça. Estavam determinados em resistir.

Como afirmou o sobrevivente de Auschwitz Elie Wiesel: «A questão não é porque razão nem todos os
judeus lutaram, mas sim como tantos o conseguiram fazer. Torturados, espancados, a morrer à
fome, como encontraram força – espiritual e física – para resistir?»

Não podemos permanecer em silêncio face à injustiça, quando são cometidos massacres. Temos de
denunciar o antissemitismo, o anticiganismo e todas as formas de ódio e discriminação – seja ela em
razão da raça ou origem étnica, da religião ou crença, do género, da orientação sexual, da idade ou
da deficiência.

O antissemitismo conduziu ao Holocausto, mas não terminou com ele. O antissemitismo está
novamente a grassar na Europa. O mesmo acontece com a negação, a distorção e a banalização do
Holocausto, que alimentam o antissemitismo e têm um efeito corrosivo sobre a memória e a coesão
coletiva europeia.

A memória não constitui um objetivo em si mesmo. Temos de ir mais longe. Temos de promover a
vida judaica. A Europa só pode prosperar quando as suas comunidades judaicas forem, também elas,
prósperas. Envidaremos esforços no sentido de uma União Europeia isenta de antissemitismo e de
toda as formas de discriminação. Em prol de uma sociedade europeia aberta, inclusiva e equitativa.»

Contexto

A Comissão apresentou em 5 de outubro de 2021 uma estratégia sem precedentes para combater o
antissemitismo e promover a vida judaica, a fim de apoiar os países da UE e a sociedade civil na sua
luta contra o antissemitismo. A memória do Holocausto é um pilar essencial dos esforços envidados
para garantir que jamais esqueceremos a nossa história.

Este ano, no âmbito dos seus esforços para assinalar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto, a Comissão Europeia organizou, em 23 de janeiro, uma conferência em memória do
Holocausto, intitulada «Remembering the Past. Shaping the Future», («Recordar o passado. Edificar
o futuro»), em parceria com a Presidência sueca do Conselho, a Presidência sueca da Aliança
Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e as organizações-quadro judaicas sediadas em

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_4990
https://commission.europa.eu/events/holocaust-remembrance-conference-remembering-past-shaping-future-2023-01-23_en#:~:text=Shaping%20the%20future'%20taking%20place,the%20International%20Holocaust%20Remembrance%20Alliance.


Bruxelas.

A fim de sensibilizar a opinião pública e de lutar contra a distorção do Holocausto, a Comissão lançou
e continua a desenvolver a campanha #ProtectTheFacts, em colaboração com a Aliança Internacional
para a Memória do Holocausto (IHRA), a UNESCO e as Nações Unidas.

Em 2005, através da sua Resolução 60/7 sobre a Memória do Holocausto, a Assembleia Geral das
Nações Unidas designou 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto. Em 27 de janeiro de 1945, as Forças Aliadas libertaram o campo de concentração e
morte de Auschwitz-Birkenau.

A resolução insta todos os membros das Nações Unidas a honrarem a memória das vítimas do
Holocausto e a incentivarem o desenvolvimento de programas educativos sobre a história do
Holocausto, a fim de prevenir futuros atos de genocídio. Apela à preservação ativa dos locais do
Holocausto, como os campos de morte, os campos de concentração, os campos de trabalho forçado e
as prisões nazis.

Em janeiro de 2022, a ONU adotou uma nova resolução, condenando a negação e a distorção do
Holocausto. Esta resolução insta os membros das Nações Unidas e as empresas de redes sociais a
tomarem medidas ativas para combater o antissemitismo e a negação ou distorção do Holocausto.

A Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE comprometeram-se a lutar contra o anticiganismo
no âmbito do Quadro Estratégico da UE para os Ciganos e da Recomendação do Conselho sobre os
ciganos. Em 9 de janeiro de 2023, foi adotado um primeiro relatório de avaliação dos quadros
estratégicos nacionais dos Estados-Membros para os ciganos.

No âmbito do Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (programa CIDV), a Comissão
Europeia irá disponibilizar, em 2023, mais de 10 milhões de EUR de financiamento da UE para apoiar
projetos consagrados à «Memória Europeia». Será concedida especial prioridade aos projetos que
visem reforçar a memória, a educação e a investigação do Holocausto ou combater a negação e a
distorção do Holocausto. Poderá obter mais informações aqui.

Para mais informações

Atividades da UE em matéria de luta contra o antissemitismo
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Contactos para a imprensa:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Cristina TORRES CASTILLO (+32 2 29 90679)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail

https://www.againstholocaustdistortion.org/#facts-slider
https://www.un.org/press/en/2005/ga10413.doc.htm
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110202
https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_for_2020_-_2030_0.pdf
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