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Năm 2005, Đại hội đồng Liên hợp Quốc đã chỉ định dành ngày 27/1 là ngày quốc tế thường niên để tưởng niệm
Holocaust. Ngày này được chọn vì nó đánh dấu việc kỷ niệm sự giải phóng trại Auschwitz-Birkenau, trại giết
người lớn nhất của quân Phát xít. Việt Nam vinh dự là một trong các nước châu Á được chọn để tổ chức sự kiện
này nhằm để nâng cao hiểu biết về thảm họa diệt chủng Holocaust, tăng cường nhận thức của người Việt Nam nói
riêng và nhân loại nói chung về các mối hiểm họa từ nạn phân biệt đối xử giữa các nhóm người khác nhau trên thế
giới. Đây là lần thứ ba "Ngày tưởng niệm Holocaust" được tổ chức tại Việt Nam và là lần đầu tiên được tổ chức tại
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Buổi chiếu phim tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nằm trong chuỗi các
hoạt động nhằm Tưởng niệm Holocaust do Đại Sứ Quán Israel tổ chức với mong muốn người dân Việt Nam có
thêm hiểu biết và đồng cảm với các nạn nhân.
Tham dự trong buổi chiếu phim tưởng niệm có sự hiện diện của PGS. TS Hoàng Văn Cẩn- Phó Hiệu trưởng, ThS.
Lê Thành Thái- Hiệu trưởng trường THTH, ThS Bùi Minh Tâm- Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS. TS
Nguyễn Cảnh Huệ- Quyền Trưởng Khoa Lịch sử, TS. Tưởng Phi Ngọ- Phó Trưởng Khoa Lịch sử, các giảng viên
của Khoa Lịch sử và hơn 250 sinh viên cùng tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Trường Đại học Sư phạm TP.HCM ngày 29/01/2015, Đại sứ Israel Meirav
Elion Shahar của Đại Sứ Quán Israel cho biết, 6 triệu người Do Thái đã bị tàn sát trong Thế chiến II là một sự kiện
ghi dấu những trang đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Người Do Thái đã hành hạ, bị lưu đày và bị đàn áp không
giống bất cứ dân tộc nào trong lịch sử. Đại sứ Israel cũng nhấn mạnh tới lời kêu gọi thế giới không để tội ác tương
tự lặp lại với người Do Thái. Holocaust là dấu mốc cho lịch sử Do Thái hiện đại. Ảnh hưởng và hậu quả của nó vẫn
còn đến ngày nay. Bài học về Holocaust là của toàn nhân loại. Holocaust không chỉ là bi kịch của người Do Thái
mà là của cả nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là làm thế nào để đảm bảo rằng bài học về Holocaust được dạy
và được truyền lại cho các thế hệ mai sau.
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