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A UNESCO comemora hoje a descoberta do campo de concentração e de extermínio
de Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas, a 27 de janeiro de 1945.
Auschwitz-Birkenau, o maior complexo de campos de concentração da Europa
ocupada, é um lugar de memória para numerosos grupos perseguidos pela Alemanha
nazi. Este campo foi também o maior centro de extermínio industrializado, construído
para assegurar a execução do genocídio dos judeus da Europa. Cerca de 1,1 milhão de
pessoas foram assassinadas neste lugar, das quais cerca de um milhão de judeus,
mortos simplesmente por terem nascido judeus.
O Holocausto foi o produto de uma ideologia baseada no racismo biológico, cujo
elemento principal foi o ódio aos judeus. Resultou também das políticas de conquista e
de perseguição que assolaram a Europa e o mundo na guerra mais mortífera que a
humanidade jamais conheceu.
Paradoxalmente, à medida que a investigação sobre esta trágica história progride, há
quem insista em contestar a realidade dos factos. Os negacionistas do Holocausto
continuam a espalhar desinformação nas redes sociais. Na Europa, alguns
inclusivamente enveredam por um discurso ofensivo, negando a participação das
populações e das autoridades locais nos massacres, com desprezo por factos
indiscutíveis. Outros acusam “os judeus” de explorarem o Holocausto com vista à
obtenção de vantagens financeiras ou políticas, em benefício, por exemplo, do Estado
de Israel. Três gerações após os factos, preservar a memória do Holocausto continua a
significar, ainda hoje, persistir na luta contra este tipo de antissemitismo cujos
defensores persistem em manchar a memória dos mortos para melhor atacar os
judeus da atualidade.
A preservação desta memória passa pelo apoio à investigação histórica. Passa também
pelo ensino da História do Holocausto e de outros genocídios e crimes em massa. As
questões levantadas por este ensino revestem-se de grande atualidade tendo em
conta a propaganda das ideologias extremistas, a defesa das teorias da conspiração
mais infames nas redes sociais, a erosão das instituições democráticas e o
enfraquecimento do diálogo internacional.
Este é um trabalho que a UNESCO desenvolve diariamente, com os líderes na área da
educação de todo o mundo, através da investigação pedagógica, da formação ou ainda
das cátedras UNESCO, no quadro dos seus programas de educação para a cidadania
global. Fá-lo igualmente através do seu Programa Memória do Mundo, que inclui,
desde 2017, os arquivos do processo de Auschwitz em Frankfurt.

Entre estes documentos protegidos pela UNESCO encontram-se os arquivos do Ghetto
de Varsóvia, reunidos na clandestinidade pelo grupo Oneg Shabbat, dirigido pelo
historiador Emanuel Ringelblum. Este ano, através da transmissão mundial do filme
Who Will Write Our History, a UNESCO decidiu homenagear estes resistentes que,
desde as profundezas do inferno, souberam contrariar o ódio e a violência com o
conhecimento e a cultura. A mensagem de humanidade que nos deixaram, após a sua
morte brutal, é a razão de ser da UNESCO.
Neste dia de memória, convido todos os atores da educação, da cultura e da ciência a
redobrarem a sua determinação no combate às ideologias de ódio e no seu contributo
para uma cultura da paz.
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