Liberec 28. ledna 2016

Tisková zpráva
Připomínat si hrůznou minulost je důležité
pro odkaz budoucnosti
Desítky lidí se sešly ve středu 27. ledna v libereckém Památníku obětem šoa, aby u příležitosti Dne
památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti uctili památku těch, kteří nepřežili
hrůzy druhé světové války. Vzpomínkovou akci připravilo jako každý rok statutární město Liberec
spolu s Židovskou obcí Liberec.
Pietní shromáždění zahájil projevem primátor Tibor Batthyány. „Holokaust, ve významu slova jako
zkáza či pohroma, nesmí být pro dnešní a budoucí generace jen slovo. Proto je zcela nutné připomínat
si minulost a poučit se z ní. Události poslední doby napovídají, jak důležité je mít neustále na paměti,
co jsou lidé schopní páchat na jiných lidech. A jak snadné je zfanatizovat dav a k jakým nelidskostem jej
přimět, i když se to mohlo zdát dříve neskutečné,“ řekl primátor.
Na oběti holocaustu zavzpomínali vedle vedení města zástupci židovské obce, Libereckého kraje,
armády, Policie ČR a dalších místních organizací, spolků a sdružení. Mezi hosty byli také místopředseda
Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, předseda Židovské obec Liberec a zastupitel města Michal
Hron a diplomaté z vojenské sekce při ambasádě USA v ČR.
„Bohužel jsme dnes opět v situaci, kdy se Židé necítí v Evropě bezpečně a v tomto směru záhy nebude
rozdíl mezi Židem, Čechem, Finem či Španělem. Šíří se kolem nás historická slepota a zbabělost v podobě
široké neochoty podílet se na boji proti novému zlu, kterým je mezinárodní terorismus,“ připomněl
Přemysl Sobotka.
Jako každý rok, tak i na středečním pietním shromáždění zazněla jména židovských obětí holocaustu.
Jména lidí pocházejících z Liberce, jejichž příjmení začínala na písmeno S, předčítala Lea Květ z židovské
obce. Michal Foršt, kantor Židovské obce Liberec, přednesl za všechny oběti modlitbu. Pietní setkání
zpestřily svým hudebním vystoupením houslista Daniel Matejča a klavírista Maxim Biriucov. Zahráli
ústřední motiv z filmu Schindlerův seznam od skladatele Johna Williamse.
„Holocaust se pomalu a nezadržitelně stává lidskou zkušeností bez žijících svědků. Ať chceme nebo
nechceme, tato prokletá zkušenost pomalu ale jistě překračuje hranici mezi historickou minulostí a
naším současným životem,“ uvedl Michal Hron.
Ve středu 27. ledna uplynulo 71 let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora
Osvětim (Auschwitz), který se stal symbolem hrůz holocaustu. Proto byl právě 27. leden vyhlášen za
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jako významný den České
republiky jej uznala česká vláda už v roce 2003. Valné shromáždění OSN vyhlásilo 27. leden jako
Mezinárodní den památky obětí holocaustu o dva roky později, v roce 2005.
Tento památný den prožívají lidé po celém světě jako smutnou připomínku utrpení přibližně šesti
milionů židovských obětí a milionů dalších nevinných obětí během holocaustu za druhé světové války.
Současně má sloužit jako varování před vším, co vede k nejstrašnějším zločinům člověka proti člověku.
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