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A EXTRAORDINÁRIA AÇÃO
HUMANITARIA DE UM
GRANDE ROTARIANO
COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS,
O Jornal Nacional numa das suas últimas
edições deu grande destaque à homenagem
prestada por estadistas de diferentes países
a Sir Nicholas Winton, considerado o Oscar
Schindler Britânico, por ter organizado em
Praga, em 1939, uma complexa e difícil operação de resgate de cerca de 700 crianças,
na sua maioria judias, que seriam enviadas a
campos de concentração nazistas.
Esqueceu-se, porém, de dizer que Sir
Nicholas era ROTARIANO.
Rotariano profundamente dedicado a
causas humanitárias, foi Presidente do Rotary
Club de Maidenhead, na Inglaterra, recebeu
em 2003 o título de Cavaleiro da Rainha
Elizabeth II, foi indicado ao Prêmio Nobel
da Paz pelo República Checa que, em 2007,
lhe concedeu a mais alta honraria militar do
País.
E porquê?
Por ter resgatado cerca de 700 crianças,
na sua maioria, judias, que seriam enviadas a
campos de concentração nazista, montando
uma complexa, difícil e arriscada operação,
a Operação Kindertranspot.
Na edição do passado domingo, a jornalista Dorrit Harazim descreve em pormenor
essa verdadeira epopeia, que colocou nas
mãos de um jovem rotariano, de 29 anos, o
destino de centenas de crianças. Um rotariano
que silenciou por cerca de 50 anos esse seu
extraordinário feito. E só quando sua mulher
descobriu no sótão da casa um incompreensível arquivo de anotações, fotos, fichas individuais, cartas e documentos de viagem de
centenas de crianças, é que, nos expressivo
dizeres da jornalista “a história pôde entrar
para a História”. E, após ser examinado por
um pesquisador do Holocausto, o material foi
tema de um documentário da BBC e, a partir
dai, as homenagens não mais cessaram.
Acrescento às que já mencionei, uma
estátua de Winton em tamanho natural
segurando duas crianças, na Estação Central
de Trem de Praga, o seu bloco de anotações
repousa no Memorial Yad Vashem, em Israel,
e livros, filmes e documentários relatam esse
extraordinário feito humanitário.
Finalmente, a consagração do Rotary.
Em 26 de setembro de 2014, Nicholas
Winton entrou para o Rotarian Peace Hall
of Fame, em reconhecimento pela memorável ação em prol da Paz, sendo o primeiro
rotariano a ser distinguido com esta homenagem.
Nicholas Winton morreu no passado dia
1 de julho, com 106 anos de idade.
Morreu justamente na data em que há
76 anos, o maior dos trens – o sétimo,
deixava a Capital da República Checa,
com 241 crianças.
Duzentas e quarenta e uma vidas que,
graças a Nicholas Winton, tiveram assegurado
o seu inalienável
DIREITO À VIDA.
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