Projev ke shromáždění proti rasismu, 17/3/2018
Vážené dámy, vážení pánové,
děkuji Vám za příležitost promluvit na tomto shromáždění.
Dne 31. srpna 2017 bylo v Liberci zveřejněno Provolání proti
xenofobii a šíření strachu z odlišnosti s názvem Tady jsem doma,
které podepsalo 15 signatářů z různých sfér života a následně
prostřednictvím webových stránek www.protixenofobii.cz dalších
několik desítek lidí. Dovolím si dnes z tohoto provolání uvést pouhé
čtyři věty, které však považuji za naprosto zásadní a také nadčasové.
Čtyři věty, které jsou výzvou nám všem, abychom nepřivírali oči před
netolerancí, záští a nenávistí člověka k člověku. Cituji:
"Českou společnost víc než cokoli jiného v minulosti pozitivně
formovaly ideály humanitní a člověčenství Masarykovo, Čapkovo a
Havlovo. S hrdostí se hlásíme k jejich odkazu a v jejich duchu voláme
po respektu k principům rozmanitosti, vedoucích k vzájemnému
obohacování nás všech. Věříme v zemi, kde lidé přirozeně tolerují
odlišnou barvu pleti, místo původu, víru či kulturu; kde jakákoli vnější
nálepka nemůže znamenat víc než skutečný charakter člověka; kde
ani negativní zkušenost s konkrétním jedincem nesmí přerůst v
nenávist vůči celé skupině, jíž je tento jedinec příslušníkem; kde
stejné příležitosti ve vzdělání či zaměstnání musejí být zaručeny bez
výjimky komukoli. Vyzýváme proto všechny občany, hlavně pak ty
politicky, společensky a kulturně činné, aby byli vnímaví k jakýmkoli
projevům nenávisti a extrémismu, nebyli k nim lhostejní a nebáli se
vůči nim kdekoliv nahlas a viditelně vymezit."
Dámy a pánové,
česká společnost se v posledních měsících a letech významně
polarizuje a stále častěji noří do spirály fašizoidních výroků, jichž je
pln jak veřejný prostor, tak všeprostupující virtuální svět sociálních
sítí. Jsou to i politici, kteří umně využívají negativních nálad ve
společnosti, aby na nich postavili svůj příští volební výsledek,
nastoupili tak vlastní cestu k moci a upřednostnili osobní zájem před
tím obecně prospěšným. Neuvědomují si však, že tím nastavují
nebezpečný model chování, který pak řada běžných občanů vědomě
přebírá jako svůj vlastní. Neuvědomují si, že právě tím pomáhají
zvyšovat kulturní hráz mezi celými generacemi občanů, kteří k sobě
už odmítají hledat cestu. Jsem přesvědčen, že respekt a tolerance k

jinakosti nejsou výrazem lidské slabosti, ale naopak přirozeným
projevem každého z nás a také vyspělosti celé společnosti. Jak řekl
Nelson Mandela, "nikdo se nerodí s nenávistí k druhým s jinou barvou
pleti či vírou, nenávisti se lze jen naučit." Neučme se nenávidět!
Děkuji za pozornost.
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