Nebezpečí hrozí nám i všem demokratům, říká šéf Židovského muzea Pavlát
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Evropa musí čelit násilí těch, kdo chápou islám jako agresivní politickou ideologii, řekl iDNES.cz ředitel
Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Jinak podle něj bude narůstat nebezpečí pro Židy a pak i pro
všechny demokraticky smýšlející občany. Volá po zabezpečení Maiselovy ulice v Praze v prostoru
Židovské radnice a Staronové synagogy.
Izraelský premiér Netanjahu v neděli v Paříži řekl, že „každý Žid, který se bude chtít vystěhovat do
Izraele, tu bude přijat s otevřenou náručí“. Mířil tím samozřejmě na komunitu ve Francii, ale může
být podle vašeho názoru i v jiných evropských zemích, včetně České republiky, tendence k odchodu
do jiné, možná bezpečnější země?
Ve Francii je dnes situace pro židovskou komunitu extrémně nebezpečná, ale útoky proti Židům jsou
běžné například i v Belgii, Nizozemsku či Švédsku. Záleží nyní na dalším vývoji. Pokud evropské státy
nenajdou způsob, jak čelit násilným projevům těch, kdo islám chápou jako agresivní politickou
ideologii, potom bude narůstat nebezpečí nejprve pro Židy, ale čím dál vice i pro všechny
demokraticky smýšlející občany. Židé za takové situace mohou volit ve větším počtu odchod do
Izraele. Je jistě lepší zde žít, než být v Izraeli po teroristických útocích v Evropě pohřbíváni.
Mají útoky na židovskou komunitu ve Francii podle vašeho názoru nějaký dopad na atmosféru v
české židovské komunitě v tom smyslu, že Židé i v Česku pociťují větší míru ohrožení?
Vražedné teroristické a jiné násilné činy těch, kdo své počínání spojují s islámem a jeho šířením, jsou
setrvalým ohrožením pro celý svět. Židé, židovské komunity bez ohledu na stát, ale zvláště Izraelci
byli a jsou privilegovaným cílem teroristických organizací i jednotlivců, odvolávajících se při svém
krvavém řádění na islám. Barbarské vraždy ve Francii tentokrát i Evropany z nežidovského prostředí
naléhavěji upozornily na problém takto motivovaného terorismu. Pro židovské komunity včetně té
české však není nový.
Zaznamenal jste nějaké bezpečnostní opatření ze strany českého státu, aby se židovská komunita
mohla cítit bezpečněji?
Židovská komunita u nás setrvale upozorňuje na nutnost maximálního zabezpečení židovských
objektů, spolupracuje při tom s policií. Na základě vyjádření ministra vnitra Chovance bych chtěl věřit,
že přijatá opatření nyní budou adekvátní situaci po událostech ve Francii, a to trvale. Specificky
doufám, že po dvanácti letech jednání bude konečně, s aktivním přispěním státu, vyřešeno
zabezpečení Maiselovy ulice v Praze v prostoru Židovské radnice a Staronové synagogy. V tomto
případě se nejedná o soukromou záležitost Židovské obce v Praze.
Jak vnímáte z vašeho pohledu kontakt s muslimy žijícími v Česku? Vnímáte z jejich strany nějakou
hrozbu? Nebo od kohokoli jiného?

Média v minulosti zaznamenala znepokojivé jevy z prostředí brněnské mešity, policie se zabývá
jednou česky vydanou knihou vykládající Korán, nejnovější zpráva BIS zmiňuje neprůhledné finanční
transakce osoby, kterou lze označit za islámského fundamentalistu. Toto mohu jen konstatovat.
Pokud vím, mezi židovskou komunitou a muslimskými společenstvími u nás neexistují žádné vazby,
ale představitelé obou těchto vyznání se spolu se zástupci křesťanů čas od času účastní
mezináboženských veřejných diskusí.
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