Você ou algum membro de
sua família é sobrevivente do
Holocausto?
Está a procura de um familiar
ou amigo desaparecido na
época do Holocausto?

BENJAMIN E VLADKA MEED
REGISTRO DE SOBREVIVENTES
DO HOLOCAUSTO
O Registro de Sobreviventes do United
States Holocaust Memorial Museum
(Museu Estadunidense Memorial do
Holocausto), na cidade de Washington,
Estados Unidos da América (EUA),
está ampliando seus esforços em busca
de mais sobreviventes do Holocausto
enquanto ainda é possível obter informações sobre eles. Além de continuar este
trabalho nos EUA, o Registro, através
do Projeto Internacional de Busca por
Sobreviventes do Holocausto, também
busca dados em todos os demais países.
O objetivo é auxiliar os sobreviventes
e suas famílias a encontrarem amigos e
parentes perdidos, bem como fornecer
dados para pesquisas históricas e
genealógicas. A inclusão dos nomes no
Registro é voluntária, e garante que
os nomes dos sobreviventes sejam preservados para sempre na história.
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O Museu define como “sobrevivente”
qualquer pessoa judia ou não, que foi
deslocada, perseguida ou discriminada
pelas políticas raciais, religiosas e étnicas
dos nazistas e de seus aliados entre 1933 e
1945. Além de ex-prisioneiros de campos
de concentração, guetos, e prisões, esta
definição inclui, entre outros, refugiados
e pessoas que conseguiram sobreviver
por haverem vivido escondidas durante
aquele período.

A base-de-dados do Registro contém
informações sobre mais de 196.000
sobreviventes e suas famílias, nos EUA
e em outros países, sendo hoje uma das
mais importantes fontes mundiais de
recursos para a obtenção de informações
sobre o destino dos mesmos.
O Registro não libera informações
sobre endereços, telefones ou quaisquer
outros dados pessoais dos sobreviventes
e suas famílias para o público em geral.
Aqueles que buscam informações devem
contactar o Registro de Sobreviventes
por meio de carta, a qual será devidamente avaliada, e caso julgada apropriada,
enviada ao destinatário pelo próprio
Museu. A decisão de responder ou não
é prerrogativa do sobrevivente ou, em
caso de impedimento, de membros de
sua família.
Formulários para efetuar o Registro
podem ser obtidos na página-eletrônica
do Registro de Sobreviventes do
Museu Estadunidense Memorial do
Holocausto—www.ushmm.org/registry— ou através de pedido enviado ao
endereço abaixo.
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