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IHRA (Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului) 

România a devenit membru cu drepturi depline al organizației în anul 2004, 

potrivit site-ului www.mae.ro. 

În prezent, IHRA numără 31 de state membre, zece state cu statut de observator și șapte 

parteneri permanenți internaționali. Participarea la IHRA este deschisă tuturor statelor, dar 

statele membre trebuie să adere la principiile din cadrul Declarației de la Stockholm (28 ianuarie 

2000) și să implementeze politici și programe naționale în sprijinul educației, comemorării și 

cercetării în domeniul Holocaustului. Statele membre sunt încurajate să dezvolte parteneriate 

multilaterale și să facă schimb de bune practici. 

Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (a cărei denumire a fost, până în 

decembrie 2012, Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 

Remembrance and Research — ITF), a fost creată, în mai 1998, la inițiativa prim-ministrului 

suedez de atunci, Göran Persson (1996-2006). Acesta a decis înființarea unei organizații 

internaționale care să contribuie la extinderea educației în domeniul Holocaustului în întreaga 

lume. Coroborat cu reuniunea de la Stockholm privind Holocaustul, Göran Persson le-a cerut 

președintelui american Bill Clinton (1993-2001) și prim-ministrului britanic Tony Blair (1997-

2007) să i se alăture în acest efort, menționează site-ul www.holocaustremembrance.com. 

Delegațiile guvernamentale din SUA, Marea Britanie și Suedia au avut primele discuții în 

acest sens, în prezența profesorului Yehuda Bauer. La încheierea acestei reuniuni s-a convenit 

colaborarea îndeaproape cu organizații neguvernamentale în ce privește diseminarea 

cunoștințelor referitoare la Holocaust. 

La 25 septembrie 1998 a avut loc a doua reuniune a Grupului de lucru al IHRA. Aceasta 

s-a desfășurat în SUA, la Muzeul Memorial al Holocaustului (USHMM) din Washington D.C. În 

afară de Suedia, Marea Britanie și SUA, la întâlnire au participat alte două delegații, din 

Germania și Israel. Grupul de lucru a convenit că pe lângă educația în domeniul Holocaustului 

trebuie incluse ca puncte centrale și comemorarea și cercetarea. În cursul celei de-a treia reuniuni 

a Grupului de lucru, care a avut loc la 3 decembrie 1998, tot în SUA, la Muzeul Memorial al 

Holocaustului, a fost emisă o declarație în care se arăta că educația, comemorarea și cercetarea în 

domeniul Holocaustului consolidează capacitatea omenirii de a se preocupa profund și de a 

învăța din lecțiile întunecate ale trecutului, astfel încât să ne putem asigura că asemenea orori nu 

se vor mai repeta niciodată. Extinderea organizației a fost discutata în detaliu, dat fiind ca țări 

precum Olanda, Franța, Polonia, Italia și altele și-au exprimat interesul, în mod oficial sau 

informal, pentru aderarea la acest organism. 

Tot Goran Persson a avut ideea organizării unui forum internațional al guvernelor 

interesate în discutarea problemei educației în domeniul Holocaustului, acesta având loc la 

Stockholm, între 27-29 ianuarie 2000. La forum au participat reprezentanții unui număr de 46 de 

guverne, inclusiv 23 de șefi de stat sau prim-miniștri și 14 viceprim-miniștri sau miniștri. 

Declarația Forumului Internațional de la Stockholm privind Holocaustul, rezultat al deliberărilor 

forumului, a stat la baza fondării Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. 

http://www.mae.ro/
http://www.holocaustremembrance.com/
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IHRA este formată din reprezentanți ai guvernelor. Delegațiile sunt prezidate de 

ambasadori sau oficiali de rang înalt. Organizațiile neguvernamentale fac parte din delegații în 

calitate de experți. 

Președinția IHRA este aleasă anual, prin rotație, președintele desemnat fiind responsabil 

pentru activitățile generale ale organizației. Președinția este ajutată de Secretarul executiv, care 

este șeful Biroului Permanent. IHRA are, de asemenea, un președinte de onoare, profesorul 

Yehuda Bauer, și un consilier IHRA, profesorul Steven Katz. Secretariatul Executiv al IHRA are 

sediul la Berlin. Funcția de Secretar executiv este deținută în prezent de dr. Kathrin Meyer. 

Biroul Permanent a fost înființat la 11 martie 2008, la Berlin, cu scopul de a asigura 

continuitatea între președinții și de a gestiona activitățile administrative ale IHRA. Biroul 

Permanent oferă asistență Președinției, grupurilor de lucru, delegațiilor și altor organisme IHRA, 

facilitează comunicarea internă și externă, administrează programul de granturi. 

IHRA are patru grupuri de lucru, care acoperă cele trei domenii principale din cadrul 

organizației, precum și comunicarea. Comisii de specialitate au fost stabilite pentru a aborda 

probleme precum antisemitismul și negarea Holocaustului, situația romilor și genocidul 

împotriva romilor, provocări deosebite în domeniul educației în domeniul Holocaustului. 

Unul dintre rolurile-cheie ale IHRA este de a contribui la finanțarea proiectelor relevante 

prin intermediul strategiei sale de finanțare. Scopul programului de granturi este de a promova 

dialogul internațional și schimbul de experiență, de a crește implicarea guvernelor în crearea de 

programe. 

România a preluat la data de 8 martie 2016 președinția Alianței Internaționale 

pentru Memoria Holocaustului (IHRA) de la Ungaria, în cadrul unei ceremonii solemne 

desfășurate la sediul Ambasadei României de la Berlin. România va exercita această înaltă 

responsabilitate în perioada martie 2016 — martie 2017, funcția de președinte în exercițiu 

fiind deținută de ambasadorul Mihnea Constantinescu. Preluarea președinției Alianței 

reflectă angajamentul puternic al României față de asumarea propriului trecut, al onorării 

memoriei victimelor Holocaustului, combaterii manifestărilor xenofobe și antisemite, se 

arată pe site-ul MAE. 

 


