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Seara zilei de 7 mai, de la ora 17, a fost închinată unui Remember al Holocaustului, care a avut loc
în  incinta  Centrului  European  Cultural  și  de  Tineret  pentru  UNESCO  „Nicolae  Bălcescu”.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Consiliul Mondial Român. Organizator și prezentator
Ioana Mioara Voicu ajutată de domnul Marian Stăiculescu. Manifestarea a avut două părți, Partea I –
Comemorarea Holocaustului, și Partea a II-a – Program artistic.
În foaierul Centrului a fost aranjată o expoziție de fotografii (din arhiva personală a doamnei Serena
Adler, membru al Comitetului Internațional Dachau, pentru generația a doua a supraviețuitorilor
Holocaustului) și pe o masă erau orânduite lumânări aprinse și un coș cu pască și păhărele cu vin,
din care au servit toți invitații, ca la un parastas. Invitatul special, Iancu Țucherman (muzicolog,
realizator de programe de muzică clasică, la Radio Shalom Romania) supraviețuitor al Trenului
Morții al Pogromului de la Iași, a spus câteva cuvinte, evocând supliciul la care au fost supuși
călătorii acestui tren care plimba, în vagoane închise ermetic, un număr de trei ori mai mare de
călători  față  de  numărul  pe  care  l-ar  fi  suportat  spațiul  respectiv,  fără  hrană,  fără  apă,  fără
posibilitatea  de  a-și  face  nevoile  în  altă  parte  decât  pe  locul  pe  care  se  aflau.  Rezultatul,  la
deschiderea vagoanelor, două treimi din pasageri decedaseră.
Spectacolul, a început cu intonarea intonarea imnului României și al Israelului, în timp ce rulau pe
ecran clipuri cu aspecte din lagărele de tortură (puse la dispoziție de doamna Maria Petrescu,
sociolog). Au fost evocate atrocitățile și crimele de la Auschwitz, Dachaun și alte lagăre, despre
experiențele criminale, ale doctorului Menghele, făcute pe copii între 4 și 14 ani. Tot ceea ce vrea
poporul evreu, care a iertat totul, este să nu se uite, ca să nu se mai repete asemenea acte niciodată,
nicăieri pe pământ. Domnul Tucherman e convins că antisemitismul se poate combate numai prin
educație! Într-adevăr, și eu cred în puterea educației.
Partea a II-a, cu cântece, dans, și 8 copilași, între 6 și 16 ani care au încântat audiența cu talentele
lor. A fost un eveniment foarte bine organizat și de o calitate superioară.
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