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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 
 

Београд - Обележавајући Дан сећања на жртве геноцида у Другом 
светском рату у Београду се 22. априла 2008. године са почетком у 12.00 часова, 
у организацији Министарства рада и социјалне политике, одржава комеморативна 
манифестација.            

Покрај монументалног Споменика жртвама геноцида у Другом светском 
рату, постављеног у оквиру комплекса некадашњег логора смрти Старо сајмиште 
у Београду, биће положени венци и одате високе државне и војне почасти. Венце ће 
положити делегације преживелих логораша и бораца, представници Министарства 
рада и социјалне политике, високе делегације Генералштаба Војске Србијe, Града 
Београда, као и представници националних мањина чији су припадници страдали у 
логорима током Другог светског рата.  

 
Истовремено, др Миро Чаваљуга, помоћник министра рада и социјалне 

политике у Сектору за борачко-инвалидску заштиту, 20. априла 2008. године 
посетиће Спомен-подручје Јасеновац и поводом обележавања 63. годишњице 
пробоја заточеника логора у Јасеновцу у име Владе Србије положити венац у 
знак пијетета према свим невиним жртвама овог логора смрти.      

 
Поред наведених комеморативних свечаности Министарство рада и 

социјалне политике позвало је професоре историје - учесника Семинара о 
образовању о Холокаусту одржаног у Меморијалном центру ``Јад Вашем`` у 
Јерусалиму од 10. до 19. марта 2008. године - да у својим школама организују 



пригодне изложбе, радионице и предавања на тему геноцида и Холокауста 
почињених у Другом светском рату. 

Наведени програми биће организовани у Трећој, Петој и Дванаестој 
београдској гимназији, Основној школи ``Стари град`` у Ужицама, Основној школи 
``Лаза Костић`` у Новом Београду, Гимназији ``Светозар Марковић`` у Новом 
Саду и другим основним и средњим школама у Републици Србији. Историчар 
Дејан Ристић, саветник у Министарству рада и социјалне политике учествоваће у 
предавању/радионици која ће бити одржана 22. априла 2008. године са почетком у 
13.00 часова у библиотеци Дванаесте београдске гимназије. 
 
  

* 
*         * 

  
Овај датум, 22. април, подсећа на 22. април 1945. године када је последња 

група преживелих логораша усташког концентрационог логора Јасеновац 
организовала пробој и тиме учинила крај једној од највећих ``фабрика смрти`` 
Другог светског рата у поробљеној Европи.
.

Полазећи од члана 2. Закона о оснивању Музеја жртава геноцида 
(``Службени гласник Републике Србије``, бр. 49/92) којим је 1992. године одређено 
да се као дан сећања на жртве геноцида обележава 22. април 1945. године као дан 
почетка бега преосталих логораша усташког концентрационог логора Јасеновац 
Република Србија овај дан обележава као Национални дан сећања на жртве 
геноцида у Другом светском рату.
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