VELVYSLANECTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
7. ČERVEN 2018

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU

Vaše excelence, vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vás jménem Živé paměti přivítala na dnešním slavnostním koncertě a
poděkovala německému velvyslanectví za to, že se ujalo role hostitele a umožnilo nám setkání
v tomto nádherném prostoru.
Dnešní koncert věnovaný obětem nacismu se koná u příležitosti 15. výročí vzniku Živé paměti.
Když mladý člověk v České republice dovrší věk patnácti let, získá svůj první občanský průkaz.
Když šest spolupracovníků Kanceláře pro oběti nacismu při Česko-německém fondu
budoucnosti založilo v roce 2003 Živou paměť, netroufali si zpočátku ani snít v horizontu
patnácti let, přesto však udělali vše pro to, aby se taková představa naplnila.
Patnáct let je číslo hezky kulaté a přímo svádí k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo, či
naopak, čeho jsme přes veškeré vynaložené úsilí nedosáhli.
Začnu tím pozitivním – za patnáct let jsme pomohli tisícům přeživších při uplatňování jejich
práv, uspořádali jsme desítky tisíc setkání a aktivit v pěti kontaktních centrech pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog, zdokumentovali jsme několik set životních příběhů,
uspořádali řadu tematických výstav, vydali studijní příručky a výukové DVD a ve spolupráci se
Svobodnou Univerzitou v Berlíně vyvinuli unikátní online výukovou platformu o nucené práci.
Již třináctým rokem jsme hostitelskou organizací pro mladé německé dobrovolníky, kteří
přijíždějí do naší země, aby zde pomáhali přeživším a v praxi se učili, co znamenají slova
občanská angažovanost, historická zodpovědnost, česko–německé smíření a mezigenerační
dialog.
A co se nám naopak nepodařilo? Přesvědčit Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby rozšířilo
výklad Zákona o sociálních službách tak, aby i nuceně nasazení měli nárok na bezplatnou
domácí péči, jako je tomu v případě vězňů koncentračních a internačních táborů, ghett a
věznic. Oceňujeme však, že jmenované ministerstvo již dvanáctým rokem podporuje činnost
naší Poradny pro oběti nacismu, a v posledních třech letech i putovní výstavu portrétních
fotografií Tvář paměti / Paměť tváře, již můžete shlédnout před vstupem do tohoto sálu.
Závěrem dovolte, abych využila přítomnosti předsedy představenstva německé spolkové
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost pana Dr. Andrease Eberharda a poděkovala
mu za dlouholeté partnerství, důvěru a finanční podporu našim projektům.
Vám všem pak děkuji za účast na dnešním setkání a přeji Vám krásný umělecký zážitek.
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