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Bez hlasování a jednohlasn  (to není protimluv, vysv tlím 

dále) p ijalo 1. listopadu 191 národ  OSN rezoluci navr enou 
státem Izrael, podle které bude 27. leden Mezinárodním dnem 
památky ob tí holocaustu. 

  
Rezoluce navíc odmítá jakékoliv (plné i áste né) popírání holocaustu 

jako historické události. 

Historick  revizionismus tedy zdá se má potvrzenou svou existenci 
cel m sv tem; na druhé stran  toto rozhodnutí znamená, e revisionisté 
se dostali do pasti a hrozí jim v zn ní a v né zatracení v emi zem mi 
sv ta. 

Co se státu Vatikán, kter  není lenem OSN, t e, ten u  v roce 1992 
prohlásil, e „ ádn  historick  revizionismus nesmí zpochybnit nehumánní 
peklo holocaustu“ (« Non c’è revisionismo storico che possa rimettere in 
discussione l’abisso disumano dell’Olocausto ») ( L’Osservatore Romano, 7 
November1992). 

Historie lidské spole nosti a nábo enství je bohatá na zákazy, 
uml ování a exkomunikace, ale donedávna alespo  principiáln  platilo, e 
ob ti mohly doufat v azyl za hranicemi své zem  nebo své spole nosti. 
Smutn m faktem nyní je to, e poprvé v historii sv ta má zákaz 
univerzální charakter. Je to tedy d kazem, e historick  revizionismus je 
fenomén mimo ádného v znamu a také e idé byli znovu schopni získat 
mimo ádná privilegia. 

Lest z rukou id  

Rezoluci se poda ilo p ijat díky lstí z rukou id . Prob hlo to formou 
p ipojení k úpln  jiné rezoluci. Ve Francii pod tlakem kampan  proti 
pedofil m vznikl zákon zakazující na internetu jak koliv rozhovor t kající 
se pedofilie a … revizionismu. Na za átku polo ili otázku: „Není pedofilie 
horor sám o sob ?“ Odpov  byla ANO. Následovala druhá otázka: 
„Nem la by tedy b t pedofilie na internetu zakázána specifick m 



zákonem?“ A op t byla odpov  ANO. Ve t etím kroku asociace prohlásila: 
„Poj me tedy bojovat p íslu n mi zákazy proti pedofilii a … revizionismu 
(kter  oni naz vají ‚negativismem‘).“ P edseda Valného shromá d ní OSN 
véd Jan Ellasion byl nucen z opatrnosti polo it ústní otázku, zda n kdo 

n co namítá proti rezoluci zam ené na pam  holocaustu. „ ádná ruka se 
nezvedla,“ prohlásil následovn , ani  by p edtím oznámil, e se bude 
hlasovat. Rezoluce byla tedy p ijata. V jednom svém odstavci obsahuje 
provizi odsuzující jakoukoliv formu zpochyb ování holocaustu. Návrh byl 
schválen Spojen mi státy v p ímém rozporu se zárukou svobodného 
mín ní garantovaného prvním dodatkem Ústavy. A nejnápadn j í je to, e 
tento izraelsk  text byl p ijat arabsko-muslimsk mi zem mi v etn  Íránu. 
V echny p ítomné státy souhlasily a nepokusily se ani vlo it zmírn ní do 
rezoluce podané idy, která zachází tak daleko, e zakazuje volné bádání 
jednoho historického subjektu. 

Rezoluce OSN mají pouze politick  charakter a nejsou jako legislativa 
závazné. Nicmén  vzhledem k tomu, e tajemník Valného shromá d ní 
OSN bude nucen v ur itém asovém horizontu podat zprávu o pln ní a 
p ijat ch opat eních po adovan ch rezolucí, revizionisté budou mít d vod 
obávat se následk  ve form  legálních a administrativních opat ení. Mám 
na mysli hrani ní p echody, leti tní policii, povolení vstupu a pobytu v 
ur itém stát , obdr ení visa, apod. Rezoluce bude moráln  podporovat, 
zd vod ovat a zjednodu ovat ka dé zvlá tní opat ení proti revizionist m. 

P edchozí nedávné zku enosti to dosv d ují 

0. Evropsk  zatyka  
0. Revizionista René-Louis Berclaz a jeho deportace ze Srbska do 

v carska 
0. Revizionista Ernest Zündel, zp sob, jak m s ním zacházeli ve 

Spojen ch státech a Kanad  a jeho deportace z Kanady do N mecka 
0. Deportace revizionisty Siegfrieda Verbeke z Holandska do 

N mecka 
0. Deportace revizionisty Germara Rudolfa ze Spojen ch stát  do 

N mecka 
0. Zat ení dopravní policii britského ob ana a polovi ního 

revizionisty Davida Irvinga 11. listopadu v Rakousku a jeho 
uv zn ní ve Vídni 

Pro kteréhokoliv známého revizionistu je dnes nebezpe né opustit 
hranice území, kde ije. Ud lá-li to, vystavuje se nebezpe í, e tranzitní 
zem , do které vstoupil, jej zadr í a p edá bu  do Izraele nebo do 
N mecka. V sou asné dob  projednává izraelsk  Knesset zákon, kter  
autorizuje Izrael po adovat deportaci kteréhokoliv revizionisty, a  je 
kdekoliv, do Izraele, postavit jej p ed izraelsk  soud a obvinit jej na 
základ  idovského protirevizionistického zákona z roku 1986. 

idovská ofenziva 



Korespondent deníku Le Monde u OSN Philippe Bolopion sepsal ne 
nezajímav  lánek o úsp ích, které v OSN zaznamenal Izrael od ervna 
roku 2004. (“L’offensive de charme d’Israël à l’ONU rencontre un certain 
succès”, Le Monde, 4 November 2005, p. 3). 

Vyjmenovává est nedávn ch úsp ch  Izraele: 

0. V ervnu 2004 po adoval Kofi Annan po OSN uznání 
skute nosti, e Spojené národy nedokázaly v mnoha p ípadech 
dostate n  bojovat proti antisemitismu 

0. V íjnu tého  roku byla p ijata rezoluce odsuzující 
antisemitismus 

0. V lednu 2005 se konalo zvlá tní zasedání Valného shromá d ní 
na po est 60. v ro í osvobození „tábor  smrti“ 

0. V ervnu byl poprvé v t iapadesátileté historii státu Izrael 
zvolen izraelsk  vyslanec zástupcem p edsedy Valného shromá d ní 
OSN 

0. V zá í si Ariel Sharon pot ásl rukou s pákistánsk m 
prezidentem Pervezem Musharrafem u p íle itosti setkání hlav stát  
v OSN 

0. V íjnu rychle zareagovala Rada bezpe nosti OSN a odsoudila 
íránskou v zvu, aby byl Izrael vymazán z mapy. 

Nedosti ná drzost idovského státu 

Tyhle úsp chy Izraele jsou o to více okující, e ádn  jin  stát na 
sv t  tolikrát nezpochybnil a nezesm nil p edchozí rezoluce OSN v i 
sob , jako práv  Izrael, ...kter  vd í za svou existenci práv  této 
organizaci. idovsk  stát s neuv itelnou drzostí (v jazyce id  chutzpah) 
znovu a znovu házel rovnou do ko e na odpadky rekordní po et rezolucí 
OSN. 

V rozporu s mezinárodním právem tento stát praktikuje 
kolonialismus, rasismus, apartheid, vojenské okupace a mu ení. M eme 
doplnit, e vlastní arzenál atomov ch zbraní a nap íklad v nedávné 
minulosti byl obdarován N meckem ve jménu holocaustu t emi 
ultramoderními ponorkami schopn mi nést jaderné zbran . Zdarma. 

Tajná smlouva a konspirace mezi armádami a diplomaty izraelského 
státu a N mecka zachází tak daleko, e n mecké ministerstvo po t vydalo 
známku zobrazující vlevo vlajku Izraele, vpravo N mecka a ob  vlajky 
symbolicky propojeny ostnat m drátem. Symbolem v ného holocaustu. 
N mecko se stává idovsk m Guantanamo. 

Izraelsk  vyslanec u OSN Dan Gillerman varoval 5. íjna 2003 leny 
Bezpe nostní rady OSN, e (cituji) „...izraelsk  B h je sleduje“. A 16. 
ervence 2004 rozezlen chováním n kter ch arabsk ch stát  vyplivl p ed 

Valn m shromá d ním poznámku, e v ci do ly tak daleko, e „nájemníci 



provozuji azylov  d m“. Na druhé stran  31. íjna 2005 ekl, e „byl 
dojat“, kdy  prezentoval izraelskou rezoluci o Mezinárodním svátku 
holocaustu – první úsp nou rezoluci podanou státem Izrael. ekl: „Cítím 
se dojat a zavázán, kdy  je mi dnes umo n no podat tuto historickou 
rezoluci. Poci uji to jako Izraelec, id, lidská bytost a dít  rodiny ob tí 
holocaustu.“ To se dá pochopit. Následujícího dne „p ijetí“ této rezoluce 
korunovalo triumf holocaustové ostudy. Dalo se by íci, e co se drzostí, 
nepoctiv ch postup , ducha dominance a nedostatku tolerance t e, 
p ekonal idovsk  stát sám sebe. 

Ta mimo ádná rezoluce OSN rovn  poskytuje d kaz, e historick  
revizionismus je realitou, kterou u  nelze p esko it, pop ít nebo 
bagatelizovat. Jeho obecná známost je globální. P esto ale musíme vést v 
patrnosti, e dnes funguje u  jen hrstka aktivních revizionistick ch 
historik  a jejich budoucnost je ka d m rokem mén  optimistická. 

lánek The UN Decides a Universal Ban on Revisionism vy el 17. 
listopadu minulého roku na serveru www.adelaideinstitute.org. 
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