JOM HA-ŠOA 2008
Den vzpomínání na oběti holocaustu
Vzpomínková akce Jom ha-šoa se letos již potřetí uskuteční na náměstí Míru
v Praze. Ve středu 30. dubna od 13 do 16 hodin si budou moci účastníci alespoň
symbolicky připomenout oběti šoa a podílet se na čtení jejich jmen. Setkání
pořádá Institut Terezínské iniciativy, Nadační fond obětem holocaustu a Česká
unie židovské mládeže. K dispozici pro veřejnost budou připraveny četné
informační materiály a obsáhlá knihovnička.
Připravované doprovodné materiály a dokumenty policejního archivu budou na příbězích
židovských rodin ilustrovat účinky protižidovských zákazů a nařízení v „Protektorátu Čechy a
Morava“. Propagační materiály budou zvláště zaměřeny na zákazy, které omezovaly pohyb
po městě či vstup do restaurací a jejichž cílem bylo zabránit styku „árijců“ s „neárijci“ a
uzavírat je v tísnivém „ghettu bez zdí“. Kalendář zvolený za symbol letošního Jom ha-šoa má
symbolizovat rychlost vydávání a nepřehlednost stále se množících protižidovských nařízení.
Policejní archivy zároveň obsahují množství dokladů o porušování protižidovských opatření a
také o snaze se těmto nařízením bránit. Odboj proti nacistům nemusel mít nutně podobu
ozbrojených povstání, a v širším slova smyslu k němu proto náležela i snaha o zachování
vlastní důstojnosti a alespoň zdání normálního života, prosté nedodržování protižidovských
nařízení či například ilegální pokusy sehnat potraviny pro rodinu. A den vzpomínání na oběti
holocaustu může být důstojnou připomínkou tohoto snažení.
Institut Terezínské iniciativy zveřejní na internetových stránkách www.holocaust.cz u
příležitosti letošní připomínky databázi obětí šoa. Školy i široká veřejnost tak získají přístup k
informacím o obětech deportací českých Židů a o dalších vězních terezínského ghetta. Údaje
o zavražděných budou doplněny fotografiemi a dalšími dokumenty. Věříme, že publikace
databáze zásadním způsobem doplní dosavadní způsoby připomínání obětí a vzdělávání o
holocaustu v České republice.
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy se
prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů
zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Tento vzpomínkový den
připomíná zahájení povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.
Všechny srdečně zveme.
V Praze dne 14. března 2008
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