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Az IHRA plenáris ülése Budapesten
A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) soros magyar elnökségének első plenáris ülése 2015.
június 8-11. között kerül megrendezésre Budapesten.
A négy ülésnap során 31 tagország, 8 megfigyelő státusszal rendelkező állam és 7 nemzetközi partnerszervezet
mintegy 200 szakértője és politikai döntéshozója fog a Holokausztról, mint aktuális politikai kérdéskörről
tanácskozni. A Stockholmi Nyilatkozat 2000-ben kimondta, hogy a Holokauszt példátlan jellege örökre
egyetemes jelentőségű marad, az IHRA tagországai pedig vállalták, hogy erőfeszítéseket tesznek a Holokausztról
való megemlékezés, valamint az ehhez kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenység előmozdítása és támogatása
érdekében. A plenáris ülésen két újabb ország, Ausztrália és Monaco kormányai fognak megfigyelői státuszért
folyamodni a szervezeten belül.
Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára és a szervezet jelenlegi elnöke az IHRA szakértőivel és
kormányzati képviselőivel többek között a holokausztkutatás általános adatvédelmi szabályozását szándékozik
megvitatni, megszólítva a világ számos országát, köztük Ukrajnát és a Vatikánt. A plenáris ülés margóján több
program is szerveződik, mint például egy, a budapesti Zsidónegyedben tett séta, illetve fogadások és találkozók
rendezése a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban.
Takács Szabolcs elmondta: „Megtiszteltetés az IHRA delegációtagjait vendégül látni a magyar elnökségi plenáris
üléseken. A Holokauszt mind a világtörténelem, mind a magyar nemzet történetének sötét fejezete, az IHRA
tiszteletbeli elnöke, Yehuda Bauer szavait idézve, „senki sem ártatlan a Holokausztban”. Az IHRA-tagság a
múltunkkal és a Holokausztban való részvételünkkel való szembenézést jelképezi, elnökségünk pedig azt mutatja,
hogy a magyar kormány komolyan veszi a múltért való felelősségvállalást, valamint az antiszemitizmussal és a
holokauszttagadással szembeni határozott fellépést.”
Az idei elnökségi program középpontjában az antiszemitizmus elleni küzdelem, a Holokauszttal kapcsolatos
oktatás támogatása, a roma genocídium kérdésköre, valamint az IHRA láthatóságának és súlyának növelése fog
állni.
A magyar elnökség mindezek mellett három nagy nemzetközi konferenciát szervez a következő témakörökben:
a Holokauszttal kapcsolatos képi és nyelvi tartalmak a közbeszédben, az antiszemitizmus erősödése Nyugat- és
Közép-Európában és a roma genocídium ügye, illetve a roma közösség jelenlegi helyzete Európában.

A második magyarországi IHRA közgyűlésnek Debrecen ad majd otthon 2015. november 2-5. között, ahol a
helyszínválasztás egyik fő indoka a vidéki zsidó közösségek intenzívebb bevonása és láthatóbbá tétele volt.
Az IHRA célja, hogy a politikai és társadalmi vezetők minél szélesebb ismereteket közvetítsenek a tagországok
állampolgárai és a nemzetközi közvélemény számára a Holokauszttal kapcsolatban. Mind az IHRA, mind a
magyar elnökség nagy reményekkel tekint a budapesti találkozók elé, várva a további előrelépést és a
kézzelfogható eredményeket a szervezet céljainak megvalósulása terén.
#IHRAinBudapest
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