Oběti holocaustu zaznamenaly pokrok na
konferenci k restitucím nemovitého
majetku
Praha, 3. prosince 2012

Řada obětí holocaustu poukazuje na důležité kroky, jež
byly podniknuty na Hodnotící konferenci k restitucím
nemovitého majetku (Immovable Property Review
Conference, IPRC) konané 26.–28. listopadu v Praze.
Mezi ně patří snaha předávat informace o nacistickém
bezpráví mladším generacím a setrvalé úsilí šířit
osvědčené postupy při zavádění spravedlivé a efektivní
restituční politiky týkající se majetku odcizeného v
období holocaustu.
„Přežil jsem. Získal jsem dobré vzdělání, přežil jsem.
Jaký mám závazek vůči svému otci a bratrům, kteří
zemřeli v Osvětimi?“ položil si otázku Marian Turski,
oběť holocaustu a viceprezident Židovského historického institutu ve Varšavě. „Požaduji navrácení
židovské paměti. To je něco jako Atlantida, ale toto je naše Atlantida. Proto jsem chtěl zde tuto
problematiku nastolit.“
Další přeživší a viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer souhlasil, že klíčová role
konference spočívá v její práci při uchovávání paměti a budování „mostu od minulých generací
k budoucím“.
Na konferenci IPRC, která vycházela z Terezínské deklarace z roku 2009 a restitučních doporučení a
osvědčených postupů přijatých v roce 2010, vyslalo své delegace 41 zemí. Protože velká většina
přeživších dnes žije v nedůstojných podmínkách, položilo setkání rovněž základ konferenci věnované
sociálním otázkám týkajících se obětí holocaustu, která se bude konat v Bruselu v červnu 2013. Na
konferenci IPRC jednotlivé země přednesly zprávy o pokroku, jejž dosáhly od posledního setkání před
dvěma lety. Právní a historická situace se v jednotlivých národních státech liší, avšak tento proces,
vzájemně posuzovaný experty z jednotlivých zemí, umožňuje státům poukázat na úspěšné postupy, jež
mohou ostatní země přizpůsobit svým domácím podmínkám. „Nabízejí dobrý příklad zemím, které dosud
nenalezly řešení,“ poznamenal Kolmer.
Vzhledem k tomu, že se oběti holocaustu dožívají pokročilého věku, je čas stále naléhavějším faktorem při
usilování o spravedlnost prostřednictvím restituce pro ty, kdo byli vystaveni nacistickému bezpráví. Marian
Turski poznamenal, že jeho „biologické hodiny“ odtikávají, a znovu připomněl potřebu navazovat na
výsledky konference IPRC při uchovávání paměti holocaustu i usilování o restituce nebo
kompenzace. „Mohu vám říci: ‚Děkuji.‘ Tímto od nás přebíráte štafetu. Hodně štěstí a děkuji vám!“dodal.
Hodnotící konferenci k restitucím nemovitého majetku uspořádal Evropský institut odkazu šoa (ESLI) ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Nadací Forum 2000. V červnu 2013
pořádá ESLI v Bruselu následnou konferenci zaměřenou na sociální otázky týkající se přeživších
holocaustu.

