
                                                              

 

PROPOSTA PEL DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE 

L’HOLOCAUST 2021 

Des de l'any 2006, el 27 de gener, seguint les recomanacions de les Nacions 

Unides, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional en memòria 

de les víctimes de l'Holocaust, en record de l'alliberament del camp d'extermini 

d'Auschwitz i dels milions de persones assassinades pel nazisme per la seva 

pertinença a la comunitat jueva. Al seu costat, moltíssimes altres persones també 

van ser assassinades per les seves creences, orientació sexual, la seva ideologia 

política, la seva condició física o psíquica i per ser considerats “asocials”. 

A partir d’aquella data, cada any se celebren nombrosos arreu del món en record 

de les víctimes d'aquest episodi tan fosc de la història de la humanitat, amb el 

compromís de lluitar perquè no se les oblidi i amb la voluntat que aquest 

homenatge serveixi de prevenció dels crims contra la humanitat. 

No obstant això, aquest proper 2021 la situació de pandèmia internacional 

impedirà que molts d'aquests actes es puguin realitzar, i els que sigui possible 

dur a terme comptaran amb una participació molt limitada. 

Per tot això, diferents membres d'institucions municipals i de la comunitat 

educativa de país proposen la realització d'una activitat virtual, àmplia i 

participativa en les xarxes socials, d'acord i seguint les recomanacions de les 

comunitats jueves i de l'Holocaust Memorial Day Trust, per aconseguir que 

aquesta memòria i record de les víctimes de l'Holocaust arribi al màxim de 

persones i de forma especial als entorns juvenils ... 

Així, doncs, fem una crida a persones, associacions, col·lectius, institucions, 

centres educatius, etc., a participar en la commemoració del Dia Internacional de 

l'Holocaust amb una acció simbòlica: 

Encendre una espelma, si pot ser davant d'un monument o espai de 

memòria, i fer una foto o gravar un vídeo (de pocs segons). I durant la 

setmana del 25 al 30 de gener, penjar-la a les xarxes socials amb els hastag  

#HolocaustMaiMés,  

#SiguesLlumEnMigdelaFoscor, 

#BeTheLightinTheDarkness  

#XarxaMaiMés.  

 

Els dies anteriors a la commemoració, associacions, institucions, personalitats, 

etc., difondran i penjaran en xarxes socials aquesta proposta i la crida a participar 

d’aquesta manera en aquest important homenatge, especialment en aquest any 

2021 tan especial. 


