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 TISKOVÁ ZPRÁVA 
  Odborný kulatý stůl 
 Holocaust na českých Romech za druhé světové války 
a připomínka mezinárodního týdne obětí holocaustu

15
Pondělí 21. 1. 2019 
13.00–15.00
Poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR, 
zasedací místnost  
č. 48/Konírna
Malostranské nám. 7, 
Praha 1 – Malá Strana
Obecně prospěšná společnost Živá paměť 
pořádá z podnětu poslankyně PhDr. Olgy 
Richterové, místopředsedkyně Výboru 
pro sociální politiku, a pod záštitou Stálé 
komise pro rodinu, rovné příležitosti 
a národnostní menšiny a její předsedkyně, 
poslankyně Mgr. Jany Pastuchové odborný 
kulatý stůl, jehož cílem je připomenout 
tragické osudy našich romských 
spoluobčanů, kteří byli v období druhé 
světové války – obdobně jako naši židovští 
spoluobčané – cílem systematické, rasově 
motivované nacistické perzekuce.
Dalším z cílů je poukázat na neutěšenou 
životní situaci romských přeživších, kteří 
se s následky prožité perzekuce potýkají 
dodnes v podobě podlomeného fyzického 
a psychického zdraví. 
„Nesnášenlivé, leckdy až nenávistné verbální 
útoky, výhružky a zastrašování probouzejí 
dle našich dlouholetých zkušeností v obětech 
holocaustu bolestné reminiscence a vedou ve 
svých důsledcích k sekundární traumatizaci. 
Popírání, bagatelizování či relativizování 
romského holocaustu a jeho rasového kontextu 
ruku v ruce s obecnou intolerancí většinové 
společnosti vůči romské menšině je živnou 

půdou strachu o život a bezpečnost mezi těmi, 
kteří by si pro svoje utrpení v době nadvlády 
nacistického režimu naopak zasloužili náš 
zvýšený zájem, péči a respekt.“
Příčiny, různé projevy, formy a dopady 
rasové perzekuce českých Romů představí 
Mgr. Michal Schuster, odborník na romský 
holocaust a externí spolupracovník Živé 
paměti. Po odborné přednášce bude 
následovat dokumentární film To jsou 
těžké vzpomínky. Film umožní divákům 
prostřednictvím autentických vzpomínek 
zachycených na filmový pás spoluprožít 
a procítit osobní rovinu utrpení obětí 
nacistické perzekuce.
Kromě posledních žijících pamětníků 
nacistického bezpráví jsou mezi pozvanými 
hosty poslanci a poslankyně, členové 
diplomatických sborů, resortních ministerstev, 
zástupci státních a nestátních institucí, jako 
je např. Federace židovských obcí v ČR, 
Nadační fond obětem holocaustu, Výbor pro 
odškodnění romského holocaustu, Muzeum 
romské kultury v Brně, Romea, Člověk 
v tísni, Český svaz bojovníků za svobodu 
a mnohé další. Pozváni jsou také zástupci 
organizací zabývajících se systemWatickým 
zpracováváním a vědeckým zkoumáním 
období nacionálního
socialismu a představitelé médií. 
Ti všichni budou mít možnost zapojit se 
do moderované diskuse, jež bude následovat 
bezprostředně po zhlédnutí filmu. V předsálí 
budou zájemcům k dispozici odborné 
výstupy Živé paměti v podobě tematických 
studijních příruček, výstavních katalogů, 
výukových a dokumentárních DVD atd. 
Akce se koná s podporou německé 
spolkové nadace Připomínka, odpovědnost 
a budoucnost (Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft / Stiftung EVZ). 
Bližší informace k programu naleznete 
v Pozvánce, kterou Vám posíláme společně 
s tiskovou zprávou.
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Živá paměť byla založena 
v roce 2003 šesti pracovníky 
Kanceláře pro oběti nacismu 
při Česko-německém fondu 
budoucnosti. Cílem společnosti bylo 
a i po 15 letech zůstává zlepšovat 
životní podmínky přeživších 
obětí nacismu, shromažďovat 
a zpracovávat jejich vzpomínky na 
hrůzy nacistického režimu a ty poté 
dále předávat veřejnosti, zejména 
mladé generaci.
V současnosti provozuje Živá 
paměť jedno poradenské místo 
a pět Kontaktních center pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog. 
Tato místa nabízejí přeživším a jejím 
blízkým kromě společenského vyžití 
i aktivizační program a terapeutické 
služby. Zaznamenáváním 
a zpracováváním vzpomínek 
pamětníků, výstavami fotografií 
nebo portréty zpracovanými 
formou audio- nebo videozáznamů 
se Živá paměť snaží uchovávat 
památku obětí nacistické nadvlády 
a připomínat její následky. Pomocí 
vzdělávacích projektů pro české 
školy a prostřednictvím internetové 
výukové platformy umožňuje 
mladším generacím uvědomovat si 
podstatu totalitních režimů a svou 
historickou odpovědnost za to, aby 
se hrůzy minulosti již nemohly znovu 
opakovat.

Velmi důležitou pro činnost 
Živé paměti je přitom podpora 
z Německa prostřednictvím 
dobrovolníků, kteří obětem nacismu 
v České republice pomáhají, 
a dlouholeté finanční projektové 
podpory ze strany německé spolkové 
nadace Připomínka, odpovědnost 
a budoucnost (Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft). 
Tato nadace, založená v roce 2000 
s cílem rozdělit celkem 5,2 mld. 
EUR mezi někdejší otrocky a nuceně 
nasazené ze střední a východní 
Evropy, se od ukončení výplatního 
programu v roce 2006 soustředí na 
mezinárodní projekty  
ve třech hlavních oblastech:  
kritické zkoumání historie,  
podpora obětem nacismu  
a práce v oblasti lidských práv. 
V České republice je jejím hlavním 
partnerem Živá paměť, o. p. s.

Praha, 15. 1. 2019

PhDr. Darina Sedláčková
zakladatelka a předsedkyně  
správní rady

Tel. +420 606 619 148

O Živé paměti


