
Stimate domnule Ministru, 

Stimate domnule Bilinkis şi stimaţi membri ai KEDEM, 

Excelenţe, 

Stimaţi oaspeţi,  

 

Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţia la evenimentul de astăzi de 

comemorarea victimelor Holocaustului şi de eliberare a lagărului de 

concentrare din Auschwitz-Birkenau cu 75 de ani în urmă.  

Este foarte important pentru mine să fiu astăzi împreună cu voi şi 

mulţumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi.  

Cu 75 de ani în urmă, odată cu eliberarea lagărului german de 

concentrare din Auschwitz-Birkenau au luat sfârşit ororile şi crimele 

groaznice contra umanităţii în unul din cele mai cunoscute locuri de 

acest gen. Din câte ştiţi erau şi alte locuri similare. Erau şi alte căi şi 

mijloace folosite de reprezentanţii Germaniei naziste, pentru a tortura, a 

ucide, a abuza şi a denigra nenumărate fiinţe omeneşti din cauza religiei 

lor, etniei lor sau a convingerilor lor politice sau chiar fără vre-un motiv 

concret.  

După cum a subliniat Preşedintele Steinmeier săptămâna trecută la Yad 

Vashem, citez:  

„Criminalii erau fiinţe omeneşti. Ei erau germani. Acei care au ucis, acei 

care au planificat şi au ajutat la omucideri, care au executat comenzile 

fără a se opune: ei erau germani.” Citat închis.     

De aceea, pentru noi rămâne valabil un singur răspuns: Niciodată din 

nou! Amintirea nu poate lua sfârşit. Nu în Germania şi nicăieri în lume.  

Astăzi, pe lângă comemorarea victimelor Holocaustului şi reamintirea 

nouă înşine de a rezista veninului totalitarismului, rasismului şi 

antisemitismului sub toate formele, mai şi onorăm pe cei drepţi între 

popoare din naţiunile Republicii Moldova, Statelor Unite ale Americii, 

Japoniei şi Germaniei – oameni, care au ţinut sus torţa umanităţii într-o 

perioadă întunecată şi de încercare.  



„Cine salvează cel puţin o viaţă omenească, salvează lumea” spune 

Talmudul.  

Ne amintim de Margarete Sommer, care a refuzat să subscrie ideologiei 

rasiste a naziştilor şi prin urmare a pierdut locul de muncă. A ajuns să 

salveze evreii de la deportări prin lucrul său în cadrul Relief Agency.  

Ne amintim de Irene Block, care şi-a folosit conexiunile pentru a procura 

certificate medicale false pentru clienta ei evreică şi când nu i-a reuşit, a 

ascuns-o pe aceasta timp de doi ani în propria-i casa.  

Ne amintim de August Ruf şi Eugen Weiler, ambii pastori, care au însoţit 

o femeie evreică, care scăpa cu fuga şi au ajutat-o să treacă cu succes 

hotarul elveţian. Ambii bărbaţi au fost mai târziu arestaţi şi au petrecut ei 

înşişi ani în închisoare şi într-un lagăr de concentrare.  

Aceşti oameni – şi alţii – au acţionat cu umanitate şi demnitate adevărate 

în circumstanţe foarte dificile. Ei au făcut ce au putut pentru a salva vieţi 

nevinovate – fie prin ai ascunde pe cei persecutaţi, fie prin a le ascunde 

urmele, fie prin ai aproviziona cu necesităţile zilnice sau prin a le falsifica 

actele.   

La 75 de ani de la eliberarea Auschwitz printre noi sunt puţini oameni, 

care au supravieţuit ororilor lagărului şi puţini dintre acei, care au ajutat 

la salvarea vieţilor acestora.  

Astfel e şi mai important să păstrăm vie memoria, să vedem exemplele 

expuse astăzi aici şi să învăţăm de la ele. Să învăţăm că este posibil să 

arăţi curaj moral, să protejezi pe alţii şi să faci lucruri bune. 

Permiteţi-mi să închei prin a mulţumi KEDEM pentru parteneriatul strâns 

şi productiv în cadrul acestui şi altor proiecte cu Ambasada Germaniei, 

aici la Chişinău.   


