
Ngày 27/1/2021,  Trường ĐHKHXHNV phố i  hợp vớ i  Đại  sứ

quán Israel ,  Đại  sứ  quán CHLB Đức tạ i  Việ t  Nam tổ  chức Lễ
tưởng niệm các nạn nhân Holocaust  vớ i  chủ  đề  “Đố i  mặt  vớ i

Hậu quả:  Phục hồ i  và  tá i  thiế t  sau thảm họa Diệ t  chủng

Holocaust” .   Phát  biểu tạ i  buổ i  lễ ,  GS.TS Hoàng Anh Tuấn,

Phó  Hiệu t rưởng Trường ĐHKHXH&NV nhấn mạnh ý  ngh ĩa của

Lễ  tưởng niệm Holocaust ,  như  mộ t  hoạt  động để  ôn lạ i  mộ t  g iai

đoạn l ịch sử  mà hàng t r iệu ngườ i  đã  b ị  Đức Quốc xã sát  hại

t rong Thế  chiến thứ  2 .  Đại  sứ  Israel  tạ i  Việ t  Nam, Nadav

Eshcar  chia  sẻ  Holocaust  tồn tạ i  như  mộ t  t rong những thảm họa

kinh hoàng nhất  của con ngườ i ,  và  t rong tương la i  vẫn có  khả

năng diễn ra  mộ t  b i  k ịch như  thế .  Ch ính v ì  vậy,  mỗ i  ngườ i  cần

có  t rách nhiệm đảm bảo rằng điều đó  sẽ  không bao giờ  xảy ra

lần nữa.  TS Guido Hildner ,  Đại  sứ  CHLB Đức tạ i  Việ t  Nam

khẳng đ ịnh CHLB Đức đã mạnh dạn thừa nhận t rách nhiệm của

m ình t rong l ịch sử  và  có  nhiều nỗ  lực để  bù  đắp những mất  mát

cho cộng đồng Do Thái .  Thay mặt  Tổ  chức LHQ tại  Việ t  Nam,

Trưởng Đại  diện Tổ  chức Kamal  Malhotra  cho rằng các quốc

gia  cần xóa bỏ  hận thù  và  sự  phân biệ t  đố i  xử  để  xây dựng xã

hộ i  toàn diện,  đa dạng,  tôn t rọng quyền con ngườ i .  

Lễ  tưởng niệm các nạn nhân

Holocaust 2021 tại Trường Đại

học Khoa học Xã hội  & Nhân văn 

Các đại  biểu cùng xem

bộ  phim tài  l iệu

“Vernichtet”  (B ị  tàn sát)

của đạo diễn Andreas

Chris toph Schmidt .  Sinh

viên của Trường

ĐHKHXH&NV đã bày tỏ
những cảm xúc,  suy ngh ĩ
về  bộ  phim cũng như  về
thảm họa Holocaust  vớ i

các đại  sứ  và  giáo sư  và

l iên hệ  thảm họa này vớ i

những sự  k iện tương tự

xảy ra  vớ i  Việ t  Nam và

các nước láng giềng.  
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