Dopis poslancům Evropského parlamentu
Paní poslankyně, páni poslanci,
letos uplyne šedesát let od konce druhé světové války. Její hlavní viníci jsou mrtvi, účastníci,
pokud ještě žijí, jsou velmi staří lidé. Přesto je tato válka stále otevřenou a bolestnou
záležitostí. Zanechala spoušť v myslích lidí, vzpomínky na ni vzbuzují nenávist a recidivy
nacionalismu. Svět a zejména Evropa se v myslích lidí neustále dělí na vítěze a poražené.
Občas to vyvolává dojem, jako bychom žili stále v prvních měsících po jejím skončení.
Důvodů je nepochybně řada. Válka byla těmi, co ji vyvolali, započata a vedena s krutostí
a zákeřností do té doby nebývalou. Vzhledem k vývoji mezinárodní situace nebyla uzavřena
mírovou smlouvou s hlavní poraženou zemí, Německem. Místo toho následovala studená
válka, sovětský zábor východní Evropy a komunistické diktatury v řadě zemí, což znemožnilo
na mnoho let svobodnou reflexi událostí a zásadní a věcný politický dialog mezi někdejšími
nepřáteli.
A tak dnes panuje všeobecná shoda o zločinné podstatě Hitlerova režimu a jeho válečného
dobrodružství, nebylo však dosud dostatečně vzato na vědomí, že i vítězná strana se někdy
dala strhnout k jednání zasluhujícímu odsouzení. Je zapotřebí to přiznat, protože i toto
jednání způsobilo smrt či utrpení velkému množství lidí. Takové přiznání nemění nic
zásadního na hodnocení války a nezmenšuje ani nebagatelizuje nacistické zločiny. Šedesát let
po konci války by už mělo v myslích Evropanů zakotvit vědomí, že Evropa dnes představuje
po všech stránkách plnoprávné společenství národů a států, z nichž žádný nenese přímou
a bezprostřední odpovědnost za to, co dělali jeho předchůdci, a že viny minulosti už konečně
náležejí minulosti.
Prosíme Vás, abyste nadcházejícího výročí konce války využili k praktickým krokům, jež by
uzavřely tuto kapitolu evropských a světových dějin v duchu spravedlnosti a smíření.
Praha, 8. dubna 2005
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