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Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, 

  

 jsem rád, že vás zde, v historických prostorách sídla Senátu mohu přivítat, abychom 

na jedné straně uctili památku obětí holocaustu a na straně druhé si připomněli, že ani dnes 

nenávist, fanatismus a také, a bohužel v Evropě opět narůstající, antisemitismus stále 

nezmizely ze světa. 

 Valné shromáždění OSN vyhlásilo Den památky obětí holocaustu v listopadu roku 

2005. Nejsem si jistý, zda by takové hlasování na půdě OSN bylo dnes možné. 

Obávám se, že protižidovská rétorika části členů OSN na jedné straně a pasivita jiných členů, 

mezi které se bohužel přiřadily i členské země EU, by dnes přijmout jako památný den, ve 

kterém si připomínáme židovské oběti největšího vyvražďování v dějinách, už nešlo. 

Ale nám nezbývá než burcovat všechny slušné lidi k aktivnímu odporu proti všem 

formám zla a demagogie. Je nutné vymezovat se proti zpochybňování základních principů 

humanismu a demokracie. I ze zdánlivě marginálních projevů obhroublosti a netolerance 

k názorům a životu druhých, může vyrůst zlo do katastrofálních rozměrů. Mějme to vždy na 

paměti. 

Když došlo 27. ledna 1945 k osvobození nacistického vyhlazovacího koncentračního 

tábora Osvětim a neodvratně se blížil konec hitlerovského režimu, optimisté byli 

přesvědčeni, že se lidstvo ze svých chyb poučí. Bohužel tento druh společenského optimismu 

opět nevyšel. 

To se týká i antisemitismu, který dostává stále nové podoby a nové ochránce či 

pasivní diváky, dnes zahalené například do boje proti tak zvaným ekonomickým křivdám, ano 

mluvím o „labelingu“. Který je ve skutečnosti hospodářskou válkou vyhlášenou židovskému 

státu. 

Dámy a pánové, povinností demokratů je nesmlouvavě odmítat všechny, kterým je 

cizí lidská svoboda.  

Lidská svoboda je nedělitelná, nelze jí redukovat, byť ve prospěch jakýchsi, většinou 

velmi osobních, vznešených ideálů. Všem musí být měřena stejně. 

Nebuďme proto pasivní. V opačném případě by se například uctívání obětí holocaustu 

mohlo stát jen pouhou formalitou. My si ho zde připomínáme proto, abychom dalším 

zločinům proti lidskosti předcházeli.                   

 

 

Děkuji vám za pozornost…. 


