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JOM HA-ŠOA
Den vzpomínání na oběti holocaustu
Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadá na pondělí 28. dubna 2014. Institut
Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu pořádají již podeváté veřejné čtení jmen obětí
holocaustu na pražském náměstí Míru od 14 do 17 hodin. V letošním roce se vzpomínkové čtení
uskuteční díky regionálním partnerům také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici. Záštitu nad
akcí převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.
Tématem letošního čtení je židovské a romské vzdělávání v předválečném Československu a během
Protektorátu Čechy a Morava. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně
vydal informační materiál, který bude připraven pro účastníky. Součástí akce bude také výstava
studentských prací vítězů II. ročníku soutěže JOM HA-ŠOA, letos na téma „Mít své místo - Židé a Romové –
naši spolužáci před holocaustem a dnes“ v Praze a Brně za účasti vybraných autorů prací.
Veřejné připomínky se zúčastní pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života,
představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kterým památka obětí holocaustu není
lhostejná. Svou účast na pražském čtení přislíbili např. ministr Jiří Diensbier, velvyslanec Státu Izrael Gary
Koren, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer, starostka MČ Prahy 2 Jana
Černochová, prezident Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička.
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, je dnem, kdy se prostřednictvím
občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské
hrdiny bojující proti nacistům. Cílem akce v ČR je připomenout společně židovské a romské oběti
nacistické perzekuce a podpořit diskusi o současném stavu lidských práv.
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