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Србија постала пуноправни члан 
Радне групе за међународну сарадњу у области образовања, 

сећања и истраживања Холокауста 
(International Task Force for Holocaust Education,  

Remembrance and Research) 
 
 
 

 
 

 Хаг, 1. децембар – На пленарном заседању Радне групе за 
међународну сарадњу у области образовања, сећања и истраживања 
Холокауста, које је одржано 1. децембра 2011. године у Хагу, Република 
Србија једногласно је примљена у пуноправно чланство ове међународнe 
организације. 
 Радну групу за међународну сарадњу у области образовања, сећања 
и истраживања Холокауста чине Израел, Сједињене Америчке Државе, 
Норвешка, Шведска, Финска, Данска, Велика Британија, Ирска, Холандија, 
Белгија, Луксембург, Немачка, Француска, Швајцарска, Шпанија, 
Португал, Италија, Аустрија, Мађарска Чешка, Словачка, Пољска, 
Румунија, Грчка, Словенија, Летонија, Естонија, Литванија, Аргентина, 
Канада и Хрватска. 
 Након што је 2006. године изразила званичан интерес да постане 
члан ове међународнe организације и тиме стекла статус државе-
посматрача, Република Србија прошла је кроз сложену процедуру која је 
резултирала статусом придруженог члана, у децембру 2009. године. 
 Током претходне две године, посебан тим сачињен од представника 
Владе, Савеза јеврејских општина Србије, стручњака и цивилног друштва 
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иницирао је и реализовао читав низ пројеката и активности које су 
резултирале данашњом једногласном одлуком тридесет држава да наша 
земља испуњава све услове за стицање статуса пуноправног члана. 
 Одајући признање Републици Србији, председавајући ове угледнe и   
утицaјнe међународнe организације, холандски дипломата Карел де Бер, 
као и шефови националних делегација указали су на бројне резултате 
постигнуте у нашој земљи претходних година у области образовања, 
сећања и истраживања Холокауста.      
 Дeлегaциjу Републикe Србијe на пленарном заседању Радне групе 
за међународну сарадњу у области образовања, сећања и истраживања 
Холокауста, које је одржано 1. децембра 2011. године у Хагу, прeдвoдилa 
je aмбaсaдoр Слaђaнa Прицa. 
 Српски тим свих ових година чинили су представници 
Министарства рада и социјалне политике, Министарства просвете и 
спорта, Министарства културе, информисања и информационог друштва, 
Министарства спољних послова, Савеза јеврејских општина Србије, 
стручњаци и цивилног друштва. Заједничким излагањем, српски тим, у 
континуираној вишегодишњој сарадњи са бројним институцијама науке, 
културе, образовања и уметности и невладиним сектором из земље и 
иностранства допринео је да се Републици Србији данас у Хагу 
једногласно додели статус пуноправног члана ове угледне и утицајне 
међудржавне организације. 
 Посебно признање нашој држави одали су и представници бројних 
институција попут Меморијалног центра ’’Јад Вашем’’ (Јерусалим, 
Израел), Музеја Холокауста (Вашингтон, САД), Државног музеја 
’’Аушвиц-Биркенау’’ (Аушвиц, Пољска), Фондације Ане Франк 
(Амстердам, Холандија), Меморијала Холокауста (Париз, Француска) и др.     


