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Účastnik cesty: Muriel Blaive

Od 12. 5. 2015 do 13. 5. 2015 jsem reprezentovala ÚSTR na mezinárodním sympoziu
Remembrance of the Second World War 70 Years After. Winners, Losers, Perpetrators,
Victims, Bystanders, organizovaném European Network Remembrance and Solidarity,
který zahrnuje skoro všechny ústavy paměti národa Evropy a řadu organizací evropského
občanského sektoru, které se zabývají pamět í nacismu a komunismu, edukačn í prací a
občanským aktivismem.

Konference byla poznamenána velmi zajímavým projevem prezidenta Rakouské republiky
Heinze Fischera, který apeloval na hlubší vyrovnávání se s nacistickou a komunistickou
minulosti a na spo luzodpověd nost i každého občana ("What is important is to deal with our
crimes, and with the "bad past", too"), Od druhého dne se diskuze začala toč it kolem
potřeby napsat dějiny už nikoliv jen obětí , ale hlavně také pachate lů. Závěrečná diskuze
byla skutečně vzrušující , hlavně díky výstupu německého historika Habbo Knoch z
Giessen, který mimo jiné zdů raznil: "We cannot deríve values from memory, otherwise
history becomes prone to be íntrumentalized politically. Vou put victims into a position into
which they cannot defend themselves." Také apeloval na potřebu studovat pachatele:
.Mernory is not the solution, history is. There is no such thing as experience." Po určité

konsternaci aktivistů paměti zaujal většinu publika a zájem o dané téma se rozš í ř i l.

Panoval dojem, že téma p říštího sympozia by se mohl skutečně zabývat pachateli.

Měla jsem šancí se také seznámit s řed itelkou evropského byra Vad Vašem Richelle Bud
Caplan, která nejen sdílela pohled Habbo Knoch, ale také projevila zájem o Českou

republiku, obzvláště pak o ÚSTR.

Z České republiky byl také přítomen mj. Oldřich Tůma , ředite l ÚSD, který dokonce sedí ve
vědecké radě toho Networku. ~~
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