27 de janeiro
Dia Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto

Todos os anos, no dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional
em Memória das Vítimas do Holocausto. Em 1945, nesse dia, o exército
Russo libertou os judeus do campo de Concentração de Auschwitz. A
ONU decretou esta data, para que jamais a Humanidade se esqueça das
vítimas do Holocausto (movimento alemão de extermínio dos judeus em
toda a Europa, durante a Segunda Guerra Mundial). Os nazistas,
liderados por Adolfo Hitler, consideravam-se uma raça superior, a “raça
ariana”, e não deveriam misturar-se com outras raças. Os judeus eram
considerados uma raça inferior e, como tal, deveriam ser exterminados.

Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de pessoas
foram mortas nos campos de concentração espalhados pela Europa.
Todos os dias, nestes campos, morriam cerca de 15 mil judeus, o que
fez deste período um dos mais sangrentos da história da Humanidade.
Para a ONU, o pós-Holocausto foi um ponto de viragem na história da
Humanidade e que a levou a afirmar: "nunca mais!".

Uma história heróica sobre o Holocausto
Óscar Schindler (1908-1974)
De naturalidade alemã, espião e membro do Partido Nazi, foi proprietário
de uma fábrica de munições na Polónia e empregou 1200 judeus. Gastou
toda a sua fortuna, subornando os oficiais Nazis para não encaminharem
os operários judeus para os campos de concentração. Deste modo, salvou
a vida dos seus funcionários.

Óscar Schindler

Mensagens de personalidades em memórias das vítimas do
Holocausto
“Não aconteceu nada depois de Auschwitz que tenha anulado
Auschwitz, que tenha refutado Auschwitz. Nos meus escritos, o
Holocausto nunca pode aparecer no passado.”
Imre Kertész, escritor húngaro premiado com o Nobel da Literatura em 2002

“A transmissão desta história e a lembrança de todas as vítimas dos
crimes nazis são um apelo ao fortalecimento do compromisso das
nações em prol da paz.”
Audrey Azoulay, atual Diretora Geral da UNESCO

"Quando os valores da humanidade são abandonados, onde quer que
seja, todos nós ficamos sob risco. Todos temos a responsabilidade de
resistir ao racismo e à violência de forma clara e decisiva.“
António Guterres, Secretário-geral da ONU

“Auschwitz grita a dor de um sofrimento enorme e invoca um futuro
de respeito, paz e encontro entre os povos.”
Papa Francisco

“Nós não estamos autorizados a ter opinião. As pessoas podem dizerlhe para manter a boca fechada, mas não podem impedi-lo de ter a sua
própria opinião. Mesmo que as pessoas ainda sejam muito jovens, elas
não devem ser impedidas de dizer o que pensam.”
Anne Frank, jovem judia vítima do Holocausto
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