
\&quot;Ziua memoriei Holocaustului\&quot;
Crimele si ororile petrecute in lagarele de concentrare nu vor putea fi uitate de umanitate, fapt dovedit si
de evenimentele organizate de Ziua Internationala de Comemorare a Holocaustului, marcata ieri nu
numai in Romania ci si in lume. Daca de Ziua Holocaustului, ambasadorul Israelului in Romania, Dan
Ben-Eliezer, a fost prezent la Şimleu Silvaniei, un prilej de a vizita sinagoga-muzeu din oras si fostul
ghetou al evreilor, fiind prezenti si supravietuitori ai Holocaustului, la Sibiu presedintele Centrului
Crestin al Rromilor din Romania, Florin Cioaba, comemora acelasi eveniment evocand, alaturi de
victimele din randul evreilor, si pe cei 1.000.000. de conationali rromi care si-au gasit sfarsitul in aceleasi
lagare. Pentru marcarea evenimentului de la Sibiu au trimis mesaje PNŢCD Sibiu, Asociatia Cetateneasca
de Cultura Maghiara, Clubul Oscar Lions Sibiu, Asociatia Culturala Treboniu Laurian. in deschiderea
evenimentului, pastorul Stoica Gheorghe a interpretat o compozitie sensibila dedicata victimelor
Holocaustului, moment urmat de un istoric al deportarilor. in acest context, Luminita Cioaba a prezentat
cartea sa "Sangele Rromilor din Lagarele de exterminare", lansare urmata de un expozeu legat de
demersurile Centrului Crestin al Rromilor din Romania privind acordarea unor daune supravietuitorilor
Holocaustului. La acest punct Florin Cioaba a anuntat ca o sa dea in judecata "Centrul mondial pentru
migratia rromilor" pentru gestionarea frauduloasa a acestor fonduri. La final, inainte de vizionarea unui
film documentar. Florin Cioaba a mai anuntat ca Ziua de 27 ianuarie a devenit Ziua Internationala de
Comemorare a Holocaustului in urma rezolutiei adoptate la 1 noiembrie 2005 de ONU si ca alegerea
acestei zile este legata de eliberarea supravietuitorilor din lagarele de la Auschwitz-Birkenau din Polonia.
Cioaba a mai anuntat ca doreste sa ridice un "Monument al plangerii" in colaborare cu comunitatea
iudaica din Sibiu, pentru a le aminti in timp generatiilor viitoare despre crimele petrecute in acele lagare
de concentrare.
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