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Svoboda projevu a holocaust
Drazí pátelé,
dkuji Dr. Mohammadimu a v em slavnm vdcm, jen jsou na této konferenci, kterou historie
jednoho dne uzná za jednu z nejdle itj ích ve 21. století.
Já i v ichni úastníci konference musíme podkovat pedev ím prezidentovi Íránu, Mahmúdovi
Ahmadíned ádovi, jen ml dost znalostí, pedvídavosti a odvahy ke svolání této konference,
která nabízí svobodu projevu pro svtov nejpotlaovanj í my lenku, revizionizmus holocaustu.
Nesmíme zapomínat, e hlavním tématem této konference, jak uvedl íránsk prezident, je
ivotn dle ité právo lovka na svobodu projevu a odsouzení hanebného vznní evropskch
vdc a akademik, kteí si pouze dovolili vyjádit své názory na události, je se odehrály ped
60 lety.
Tato konference je o ideji svobody projevu, my lení a svdomí. Americké ministerstvo zahranií,
které je pod naprostou kontrolou mezinárodního sionismu, tuto konferenci ve formálním
prohlá ení nazvalo „ostudnou“. Skutenou ostudou je to, e svobodní lidé jsou v Evrop a
dal ích národech evropského pvodu po celém svt vznni a umlováni. Ostudou je to, e
nikdo z vdc na ich národ zjevn nemá odvahu bránit svobodu projevu.
A také chci podkovat va emu prezidentovi, tak kontroverznímu jako já, e m pozval, abych tu
byl. Sionisty ovlivovaná média o mn l ou se stejnm entuziasmem jako o nm.
Za to, e tu jsem, bude odsuzován; a já jako bval americk státní initel budu sionisty
ovlivovanm americkm tiskem odsuzován za to, e jsem pi el v míru a pátelství k národu,
kter oni nenávidí: národu Íránc.
Ale my, kteí jsme na této konferenci, jsme se rozhodli, e si u od sionist nenecháme
porouet. Nebudou nám diktovat, kdo budou na i pátelé, kdo budou na i nepátelé, ani jim
nedovolíme, aby nám diktovali pouze svou verzi minulosti. A rozhodn je nenecháme urovat
na í budoucnost!
Dovolte mi, abych hned na zaátku ekl, e nejsem ádn neloajální Amerian. Miluji svou zemi
a svj lid, ale vím, e sionistití extremisté vedou mou zem na Stedním vchodu i jinde po
svt ke katastrof. Vím, e palestinsk národ, libanonsk národ a dokonce i americk národ
byly obtovány na oltá holocaustu. Je to vná mediální a vládní holocaustová hra, která má
oslepit na e oi ped novmi holocausty a novmi násilnostmi.
Jako vrn vlasteneck Amerian jsem proti tomu, e jsou zabíjeny a mrzaeny tisíce Amerian
v Iráku ve válce ne pro Ameriku, ale pro Izrael. Jsem tu, proto e miluji svoji zemi a oponuji tm,
kdo vedou Ameriku a svt do záhuby ve jménu sionismu. Na ideologick oltá holocaustu byli
obtováni i Ameriané a nespoet Iráan v Iráku, proto e holocaust a jeho nekonené omílání
je pou íváno k ospravedlnní v ech izraelskch proradností nebo zloin proti lidskosti.
Sionisty ovlivovaná média v Americe a Evrop se sna í svést Spojené státy a Írán do války,
která by byla katastrofální pro va i zemi, pro mou zemi i pro cel svt. I zde je idovsk
holocaust pou íván k ospravedlnní a podpoe stra né války proti Íránu, která by pedstavovala
nov holocaust vi iránskému národu a vlastn vi nám v em po celém svt. Vím, e lidé v
Iránu chtjí mír a mohu vám íct, e prmrn Amerian ho chce také.
Tato konference je zalo ena na svobod projevu, skutené svobod, ne na neupímné podpoe,
kterou jí vyjadují masmédia. Svoboda projevu bude zahrnovat i holocaust. Ale svoboda projevu
rovn závisí na svobod tisku.
Mo ná e to, jak málo m eme vit establishmentu prosazujícímu holocaust, ilustrují l i o
va em vá eném prezidentovi. Dnes ráno jsem etl lánek o této konferenci v evropskch
novinách, které uvádly, a já je ocituji, e iránsk prezident Mahmúd Ahmadíned ád volal po
vymazání Izraele z mapy. Toto prohlá ení bylo doslova v tisících novinovch lánk a televizních
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i rádiovch zpráv.
Ale v ichni zde vdí, e tento peklad jeho ei není nic jiného ne velká le . Nikdy nic takového
neekl. Ka d poádn peklad jeho projevu ukazuje, e po citovaném „vymazání Izraele z mapy“
nevolal. Ale miliony lidí na Západ a po celém svt to u tolikrát sly ely a ví tomu. A by bylo
elementární pravdou o holocaustu cokoliv, jak se o ní m eme dozvdt z tisku, je o va em
prezidentovi 5.000 krát opakuje le , kterou m e kdokoliv se slovníkem bhem pti minut
vyvrátit? Zkrátka jejich schopnost lehce prodat tyto snadno vyvratitelné l i ukazuje, e média
mohou uspt s jakoukoliv l í, dokonce i se l í tch nejvt ích rozmr. Jedin zpsob, jak se o
njakém názoru dozvdt pravdu, je svobodn projev, svobodná diskuse a svobodná debata.
Na této konferenci jsou akademici, kteí zastávají obvyklou historickou koncepci holocaustu, i ti,
kteí mají revizionistick pohled. Revizionisté ást oficiálního holocaustového píbhu
zpochybují. V nkterch západních zemích dokonce i malá odchylka od holocaustové ortodoxie
zpsobuje, e historici elí nejen ztrát akademickch povolání, ale i vzení.
Práv te, kdy mluvím, m okam it napadají ti jména. David Irving, Ernst Zündel a Gemar
Rudolf. Tito ti mu i, vdci, badatelé a intelektuálové, s nimi se jejich oponenti neodva ují
debatovat, tito nenásilní, pátel tí a mírumilovní lidé, sedí práv te za tmavmi vzeskmi
zdmi jen proto, e si dovolili mluvit podle svého svdomí; za vyjádení svtov nejzakázanj ího
názoru, my lenky, e historická událost, nesoucí znaku holocaust, tak jak je obecn
pedstavována, není pesnm historickm obrazem a potebuje bt, stejn jako v echny ostatní
historické události, neustále provována, svobodn zkoumána a neustále revidována.
Toto pokrytectví mo ná nejlépe ilustruje pée Evropy o svobodu pro ty nejhnusnj í druhy
pornografie. V západním svt jsou dnes povoleny v echny druhy té nejodpornj í pornografie,
vetn nejhor ích forem sadismu a masochismu a nejhnusnj ího poni ování en, z nich mnohé
jsou drogov závislé a skutené otrokyn, co svt nazvá bílm otroctvím. Pesto jsou v Evrop
tyto nejodpornj í, hnusné formy pornografie nejen legální, ony jsou vnosné! Nicmén pokud si
dovolíte studovat a nesouhlasit s njakm aspektem události nazvané holocaust, znamená to
pro vás vzení a krach vá i va í rodiny.
V Evrop m ete svobodn zpochybovat, zesm ovat a popírat Je í e Krista. Toté platí pro
proroka Mohameda a nic se vám nestane; dokonce se m ete stát hvzdou ve své vlastní
ka dotdenní televizní show. Ale pedlo te jedinou námitku ohledn té nejmen í ásti holocaustu
a elíte vzení!
David Irving, jeden ze svtov nejslavnj ích a nejtenj ích historik, spisovatel, jeho mnoho
historik hlavního proudu chválilo jako vynikajícího a precizního, v tuto chvíli sedí ve vzení
poblí Vídn za to, e na pedná ce v Rakousku v roce 1989 jednodu e vyjádil svj historick
názor na Osvtim. Nmeck vzkumník a chemik Germar Rudolf elí rokm vzení jen za to, e
publikoval detailní forenzní analzu, je odmítla hodnovrnost údajnch osvtimskch plynovch
komor. Ernst Zündel, obyvatel Kanady a USA, byl odtr en od své man elky a domova, proto e
ml nesprávné politické názory na události druhé svtové války.
Ml jsem tu est v echny tyto ti mu e poznat osobn. Jsou to milí, vtipní, zábavní mu i, lidé se
smyslem pro rodinu, laskavost a slu nost. Nikdo z nich nebyl nenávistn ani neobhajoval
nenávist, nikdo z nich nebyl násiln ani neobhajoval násilí, nikdo z nich nebyl terorista ani
nepodporoval terorizmus, nikdo z nich nedlal nic jiného, ne e vyjádil svj intelektuální názor
v rozporu s vysokmi kn ími holocaustu. V ichni tito mu i mli odvahu vyjádit své názory,
pesto e vdli, e tím ohro ují v e, co je jim drahé, své bezpeí, své ivobytí, svou svobodu.
Oni si v ak zvolili své svdomí a est, dokonce i s rizikem ivota, aby jejich srdce mohla bt
navky upokojena. A oni se stále dr í.
Nejsem zde, abych obhajoval pravdivost nebo nepravdivost jejich tvrzení, na to jsou tu dal í
eníci, ale jsem zde, abych pidal svj hlas z Ameriky za svobodné mu e a eny, e skutenost,
e jsou tito lidé vznni, je skandál a bezpráví. Cel svt ví, e vznit lidi za jejich názory, je
tyranie; je to protiklad v eho, co si pedstavujeme pod slovem svoboda. Pesto e nkteré
evropské národy vzní lidi za jejich názory, tyté národy se chlubí svou údajnou svobodou a
povy ují se nad mnohé jiné národy, na n pohlí í jako na represivní a zpátenické.
Nkteí z odvá nch lidí, kteí jsou dnes na této konferenci, byli vznni, dokonce i fyzicky
napadeni, pi li o dobré jméno, svobodu, majetek, zamstnání; to v e jen proto, e promluvili v
souladu se svm svdomím. Kdy se rozhlí ím po publiku, nkolik jich vidím. A nikdo z tchto
lidí nepí e nebo nemluví nenávistn, ale jak to m e svt vdt, kdy jsou oni a jejich názory
vládou a médii potlaovány?
Chci vzdát hold jednomu lovku, kter zde je, za jeho obti, je bhem let pinesl, poslu en
svému svdomí a pravd, mu i, jen le el v nemocnici s rozlámanmi kostmi a bolestí muenm
tlem, popálenm kyselinou – a to v e proto, e dlal, co mu velel jeho rozum a co si ádalo
jeho svdomí. Je to Dr. Robert Faurisson a my tady i cel svt mu dlu íme tolik, e to nikdy
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nememe adekvátn splatit. Men í lidé by to vzdali a ili poklidn ivot, ale on obtoval
v echno a stále nám je t v echno obtuje. Rád bych vás poádal, dámy a pánové, abyste se na
jeho poest postavili. Robert Faurisson, nejznámj í revizionista na svt.
Hlavním tématem konference o holocaustu je to, e v této vci musí panovat stejná svoboda
projevu jako ohledn v ech jinch témat. Svobodn projev, vzkum a debata jsou jediné
monosti, jak se o jakékoliv otázce dozvdt pravdu.
Kdy jsou holocaustoví badatelé soudn stíháni, úady jim nedovolují pedloit ádn dkaz
podporující tvrzení obalovaného. Soudy dokonce ve svch trestuhodnch rozhodnutích sdlily,
e „pravda není ádná obhajoba“, co znamená, e dokonce i kdy obalovan me prokázat,
e je poctiv a precizní, a dokonce i kdy jeho tvrzení mohou bt podloena fyzickmi a
písemnmi dkazy, tak poru uje zákon u pouhm pochybováním o nkterch aspektech
oficiálního holocaustového píbhu.
Ve vci historické pesnosti popisu holocaustu nezastávám ádné pevné stanovisko. To
ponechávám tm, kteí studiu této otázky vnovali cel ivot. Ale pevn stojím za svobodou.
Samozejm e idé, stejn jako lidé dal ích národností, utrpli bhem druhé svtové války
velké ztráty. Represe, zabavování majetku nebo vrady, praktikované vi jakékoliv skupin lidí,
jsou patné. Revizionisté nepopírají, e za války velmi trplo a zemelo mnoho id. Oni odsuzují
jakákoliv a v echna bezpráví, je se idm v této dob stala.
Také musí bt pochopeno, e zvrstva nebo zloiny proti lidskosti byly bhem celé historie asto
pibarvovány politickmi cíly. Nkteré zloiny proti lidskosti byly po celou historii pehánny a
zdrazovány, aby ospravedlnily politické programy nebo dokonce válku. Jiné zloiny proti
lidskosti byly úpln ignorovány nebo zlehovány.
Píkladem je kontrast mezi zloiny nacionáln socialistického Nmecka a sovtského komunismu.
Vt ina badatel bez váhání potvrdí, e bol evismus v Rusku a ve vchodní Evrop vznil, muil
a zabil mnohokrát víc lidí, ne kolik jich má na svdomí údajn holocaust. Pesto se sovtskému
holocaustu nedostává ani jedné setiny pozornosti, kolik dostává idovsk holocaust. Me
kdokoliv z vás jmenovat by jen jedin film o bol evickch masakrech, kter jste vidli?
Není rozumné si myslet, e tento nepomr me bt zpsoben silnm idovskm vlivem v
západních médiích, od zábavy v Hollywoodu pes sdlovací prostedky s centrem v New Yorku a
napí evropskm svtem? Revizionisté tvrdí, e zveliování a pesycování holocaustem bylo
podstatné pro vytvoení a podporu sionistického státu v Izraeli a e pedstavuje psychologickou
omluvu za rozsáhlé etnické istky, represe, muení a genocidu palestinského národa.
Revizionisté tvrdí, e tento právn zaruen zájem velké ásti pro-sionistickch médií a prosionistickch vlád pedstavuje nebezpeí, e holocaust me bt pokiven a zpolitizován, stejn
jako mnoho dal ích historickch zloin proti lidskosti, které byly v honb za politickmi zájmy
bu zveliované nebo bagatelizované.
Rozhodnutí, zda mejí revizionistití vdci pravdu nebo ne, je na vás, ne na tch, kteí chtjí
svobodu my lení a svobodu projevu zniit.
Já a v ichni úastníci na této konferenci víme ve svobodu projevu ohledn v ech historickch i
souasnch problém. Víme ve svobodu projevu, svdomí, názoru a projevu.
Jsou to odprci této konference, kdo ve svobodu projevu a svdomí zjevn neví. Jsou to oni,
kteí zavírají i staré mue a eny na nkolik let do vzení za pouhé vyjádení svch názor.
Média v ak,namísto odsouzení tchto tyran vznní lidí, kteí se odvaují ptát, dokonce
oslavují.
Dr. Bruno Gollnisch, profesor literatury na univerzit v Lyonu a len evropského parlamentu, byl
odsouzen za popírání holocaustu. Bhem projevu v Lyonu v íjnu 2004 Gollnisch ekl: „Já
nepopírám existenci smrtících plynovch komor. Ale nejsem odborník na tuto problematiku a
myslím si, e o ní musíme nechat debatovat historiky.“ Nepopíral „stovky tisíc, miliony mrtvch“
bhem holocaustu, ale dodal: „Pokud jde o zpsob, jakm ti lidé zemeli, mla by probíhat
diskuse.“
Gollnisch byl kvli pouhé obhajob svobody slova odsouzen za popírání holocaustu. Zbláznila se
Evropa?
Svoboda projevu je dleitá ze dvou dvod.
Za prvé, svoboda slova je zásadní lidské právo. Je základním kamenem v ech dal ích práv,
protoe bez svobody projevu nikdo nemá právo ani svobodn poznat a dozvdt se o zru ení
dal ích práv ovlivujících lidskou svobodu a peití. Proto amerití zakládající otcové poloili
svobodu projevu, tisku a náboenství na první a nejvy í místo Listiny práv a svobod.
Za druhé, svoboda slova a diskuse je naprosto zásadní pro vítzství pravdy. Pokud me jedna
strana v jakékoliv otázce umlet hlas opozice, nememe s jistotou dospt k ádné pravd.
Pokud mohou bt akademici a obané vydíráni finann i skrze své povolání; pokud je jim
vyhroováno ztrátou píjmu nebo vzením za upímné historické bádání a publikování jeho
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vsledk, jak me bt odhalena pravda?
Jak lovk me poznat skutené názory revizionist, pokud jsou tyto názory potlaovány?
Dokonalm píkladem zkresleného informování západního tisku je nedávné pijetí vrazu „popíra
holocaustu“ k uráení kohokoliv, kdo zpochybuje jakoukoliv ást komplexního a expanzivního
holocaustového píbhu. Vraz „popíra holocaustu“ vymyslel Simon Wiesenthal k oznaení
kadého, kdo si dovolí zpochybovat jakoukoliv ást jeho verze holocaustu. „Popírání“ je obvykle
asociováno s obvinním ze zloinu. Napíklad „John Doe popírá, e se dopustil zloinu“. Má to
velmi negativní vedlejí vznam. Není obvyklé pouívat to k oznaení lidí, zastávajících opan
historick názor.
Revizionisté ve skutenosti nejsou popírai, jsou to prost tazatelé, kteí jsou vznni a
pomlouváni za pouhé dotazování, zkoumání a uvaování o tomto tragickém historickém období
druhé svtové války.
Konference o holocaustu v Íránu je skuten o úct k intelektuální svobod. Írán zorganizoval
první mezinárodní konferenci vnovanou svobod projevu a zkoumání této dleité historické
události, je má pro Stední vchod a spoustu dalích souasnch politickch fakt tolik
následk.
Jsem zde v Teheránu jako eník, protoe jsem oddan svobod projevu, svdomí a mylení.
Jsem poctn, stejn jako vy vichni, e se na této historické konferenci nacházím.
ádám spravedlivé lidi na celém svt, aby si pedtím, ne odsoudí tuto konferenci, íránského
prezidenta, vechny eníky a m, poloili otázku: kdo jsou ochránci svobody a kdo jsou skutení
popírai, kteí popírají nae drahocenné lidské právo na svobodu projevu?!
Dr. David Duke, bval len Sn movny reprezentant

ve stát

Louisiana, USA.

Text p ednáky ze stránky www.davidduke.com p eloil Erik Sedláek.
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