Písemná zdravice Andreje Babiše,
předsedy vlády České republiky,
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Senát Parlamentu České republiky,
25. ledna 2019
Vážení přátelé,
děkuji Vám za pozvání na Vaše shromáždění, kterého bych se velice rád zúčastnil, ale pracovní
povinnosti mi to tentokrát bohužel nedovolují.
Dovolte mi proto, abych alespoň touto cestou pozdravil obzvláště ty z vás, kteří přežili hrůzy
nacistického běsnění v období druhé světové války. S některými z vás se znám osobně. Sešel
jsem se i s těmi i z Vás, kteří jako děti museli opustit své domovy a rodiny a přežili jen díky
dnes světoznámé záchranné akci Sira Nicholase Wintona. Vaše osobní příběhy mne vždy velmi
dojímaly.
Dnes si připomínáme památku obětí holocaustu. Víme to my a ví to i celý svět, že těch
nevinných dětí, ale i žen a mužů, kteří nepřežili nacistické peklo koncentračních a
vyhlazovacích táborů, bylo na šest milionů. Ti další, kteří měli to štěstí a dokázali přežít, byli
poznamenáni na celý život.
Šest miliónů je obrovské číslo. Je tak obrovské, že si vlastně pod ním nedokážeme představit
nic konkrétního. Teprve jednotlivé příběhy mohou být poučením pro nás a pro naši současnost
a budoucnost.
Ano, jsou to již téměř tři čtvrtiny století, ale mnozí z těch, kteří se tehdy stali oběťmi nelidské
perzekuce, jsou stále mezi námi. Vím, není Vás již mnoho. Ale o to více si cením toho, že se
dokážete o své, často velice traumatické příběhy podělit s námi, kteří jsme onu nelidskou dobu
nezažili. Vím, že mnozí, a především mnohé z Vás stále jezdí po školách a besedují s mladými
lidmi, a to dokonce i mimo naší republiku. Je to obdivuhodné a velice si toho vážím, protože
pro studenty je setkání s takovýmto pamětníkem daleko cennější, než semestr
vysokoškolského studia historie.
Dovolte, abych vás ujistil, že jak já osobně, tak i má vláda, stojí při vás. Vím, že obě komory
našeho parlamentu právě teď chystají usnesení, kterým bychom se měli zásadně vypořádat
s projevy antisemitismu u nás. Vím, že antisemitismus v naší zemi nepředstavuje tak velký
problém, ale od svých kolegů v zahraničí, především v západní Evropě taky vím, že je to faktor,
který je nebezpečný nejen pro židovskou komunitu, ale pro celou společnost. Tuto iniciativu
parlamentu proto jednoznačně vítám.
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Vážení přátelé, rád bych vás ujistil, že nejen Vaše utrpení, ale především Vaše statečnost,
odvaha a Vaše odhodlání budou pro nás vždy příkladem a vzorem, abychom již nikdy
nedopustili to, co se stalo před sedmdesáti čtyřmi lety.
Přeji vám všem pevné zdraví a budu se těšit na osobní setkání s mnohými z Vás.
AB
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