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Většina z nás vnímá, krizi, kterou bychom si před nedávnem ani ve snu nepředstavili. 

Společnosti jsou rozdělené a náchylné k jednoduchým řešením. V Evropě je v dnešní době 

popírání holocaustu ve většinové společnosti zanedbatelné a na ústupu, což je dobrá zpráva. 

Se zlem, které je lehce poznatelné, se jednodušeji bojuje.  Bohužel zásadní a nebezpečnější 

problém, který se objevuje čím dál častěji je zkreslování a překrucování co holocaust 

představoval, jak proběhl a jaké měl a má důsledky pro milióny z nás. Ocitáme se v době, kdy 

mnoho přeživších již odešlo a hlas těch co jsou s námi slábne. Je pravděpodobné, že ti co chtějí 

manipulovat a překrucovat mají z této situace radost a proto je naší povinností být pamětí 

přeživších, která se nikdy nevytratí. 

Je to jen pár dní kdy ministr zahraničí Ruské federace přirovnal podporu západních vlád 

Ukrajině k Hitlerovu konečnému řešení, které mělo za následek zavraždění šesti milionů Židů 

během šoa. Tvrdil, že Spojené státy daly dohromady koalici evropských států, aby vyřešily 

„ruskou otázku“ stejným způsobem. Není to poprvé, co použil ekvivalenci holocaustu a 

Hitlerovy odkazy. Je šokující, že taková tvrzení používá vrcholný představitel státu, jehož 

armáda před 78. lety osvobodila Osvětim, ve dnech kdy si připomínáme Mezinárodní den 

památky obětí holocaustu. A nyní armáda stejného státu, která přeživší zachraňovala, je 

vyhání před smrtí, kterou rozsévá. Je třeba poděkovat naší vládě a především všem občanům 

České Republiky za přijetí statisíců uprchlíků z Ukrajiny. Není to samozřejmé, těžké časy ještě 

neskončily a já věřím, že v dané podpoře vytrváme. 

Federace židovských obcí za finanční podpory EU vydává každoročně výroční zprávu o 

projevech antisemitismu v České Republice. Je třeba konstatovat, že během Covidu a aktuální 

krize evidujeme dlouhodobý růst antisemitismu především v online prostředí. Tento trend, 

který se odehrává celosvětově, souvisí s hledáním obětního beránka, který může za všechny 

problémy a těžkosti. Viděli jsme to v minulosti a vidíme to i dnes. Je třeba jasně říci co je 

trestné ve fyzickém světě je trestné i v online prostředí, kde snadno dochází k radikalizaci 

účastníků. Můžeme vzpomenout nedávný teroristický útok v Bratislavě, kde byli zavražděni 

dva členové LQBT komunity 19 letým mladíkem. Podle dostupných informací jeho prvotním 

cílem byla židovská komunita a útok dlouhodobě plánoval. Radikalizace útočníka proběhla na 

stránkách, kde se setkávala zejména krajní pravice a šiřitelé dezinformací. Naše společnost 

není imunní vůči těmto činům, je třeba se bránit a poukazovat na všechny projevy nenávisti, 

xenofobie, rasismu a antisemitismu.  

Česká Republika tento rok přijme Národní strategii boje proti antisemitismu, která by měla 

obsahovat cíle a opatření v oblastech jako: Právo a bezpečnost, antisemitismus online, 

vzdělávání a připomínka památky holocaustu, podpora židovského života. Děkujeme všem 

dotčeným ministerstvům, které se podílejí na přípravě, zejména panu premiérovi, který tuto 



iniciativu podpořil. Důležitá součást strategie je i finanční podpora zajištění bezpečnosti 

židovských komunit v návaznosti na to co zde již zaznělo. Nadační fond obětem holocaustu je 

pro stát dlouhodobým partnerem při zajištění financování podpory židovského života a my si 

vážíme, že tato spolupráce byla opětovně potvrzena i v rámci nově budované strategie, která 

je jedním ze způsobů jak bojovat proti jevům, které jsou nebezpečné pro naši demokracii.  

Na závěr bych vzpomenul nestárnoucí text písně Rolling stones Gimme Shelter – „válka, děti, 

je jen výstřel od nás.“ Proto buďme jednotní.  


