Hodnotící konference zaznamenala
pokrok v otázce restitucí majetku
odcizeného během holocaustu
Praha, 28. listopadu 2012

Zúčastněné delegace zdůraznily morální i praktické otázky
S důrazem na skutečnost, že žijící oběti holocaustu již
dosahují vysokého věku, se v Praze sešly ve dnech
26.–28. listopadu delegace ze 41 zemí na Hodnotící
konferenci k restitucím nemovitého majetku
odcizeného během holocaustu (Immovable Property
Review Conference, IPRC). Shodly se na tom, že
urgentní vyřešení restitučních otázek je morálním
imperativem, z něhož plynou i hmatatelné praktické a
ekonomické důsledky.
„Nemluvíme pouze o majetku, nýbrž v první řadě o
morálních hodnotách,“ uvedl tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš
Kraus. „Chceme vidět nějaký pokrok… Čas kvapí.“
Konference IPRC byla zatím poslední v řadě setkání zaměřených na nápravu některých přetrvávajících
křivd spáchaných na obětech nacistické perzekuce. Jak jeden z přítomných hostů okomentoval:„Odkládaná
spravedlnost je spravedlnost upíraná.“ Viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer
s odkazem na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře uvedl: „Nemysleli jsme na majetek,
mysleli jsme na to, zda přežijeme následující minutu, následující hodinu, následující den.“Klíčovým
aspektem byly pro účastníky konference morální otázky spjaté s utrpením obětí holocaustu.
Zástupci jednotlivých zemí včetně náměstka izraelského ministra financí Jicchaka Kohena přednesli zprávy
o pokroku, jehož při řešení restitučních otázek dosáhli od posledního setkání signatářů Terezínské
deklarace před dvěma lety. Účastníci setkání obdrželi „Zelenou knihu“ obsahující podrobné zprávy o
politice a praxi v jednotlivých státech. Vzhledem k rozdílným historickým podmínkám a odlišným národním
legislativám se liší i jednotlivá řešení.
„Spravedlnosti lze dosáhnout různými cestami… nejen
na základě jediného modelu,“ prohlásil Herbert Block
z American Jewish Joint Distribution Committee.
Spolupředsedající konference IPRC Jiří Schneider k
této myšlence dodal: „Jde o to učinit, co je možné.
Příkladů je dostatek.“
Zvláštní poradce americké ministryně zahraničí pro
otázky holocaustu a spolupředsedající konference
IPRC Stuart E. Eizenstat zdůraznil praktické a
ekonomické otázky, když prohlásil, že řešení nesmí
ohrožovat ty, kdo v dobré víře žijí v domech, které kdysi patřily obětem šoa. „Výsledku lze dosáhnout, aniž

kdokoliv přijde o domov,“ uvedl a poukázal na další přínosy řešení této problematiky, včetně posílení
právního státu a jeho jistot.
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 roce 2013 pořádá
ESLI v Bruselu navazující konferenci, zaměřenou na sociální otázky, týkající se přeživších holocaustu.

