

Znovuzavedení norimberských rasových zákonů?

Rád nazývám věci pravými jmény, a tak, protože žádný výnos s názvem Benešův dekret nikdy neexistoval, úmyslně mluvím o znovuzavedení norimberských zákonů. Pokud někdo mluví o dekretech prezidenta republiky, a za žádnou cenu nechce uvést jejich pravé jméno, má zřejmě ve skutečnosti na mysli něco jiného – nejspíš nějaký zákon, který na rozdíl od Benešových dekretů opravdu existoval.
Název Benešovy dekrety je navíc hanlivým výrazem, pocházejícím od sudetských teroristů. Opět: používám název teroristé, protože jejich činnost vždy spočívala a spočívá převážně v zastrašování občanů Československa a později České republiky novou okupací pohraničí. … Definice terorismu mohou být sice různé, ale ta nejlogičtější, která se nabízí, je vyvolávání strachu.

Pokud jde o křivdy spáchané na Němcích, dost dobře nechápu (nebo naopak chápu), o co tu vlastně komu jde. V Československu byly zhruba 3 milióny Němců. Z toho 90% aktivně podporovalo nacistický režim – šlo tedy o válečné zločince. Těm, kteří se neprovinili, byla po skončení války dána možnost požádat o československé občanství. To dostalo přes 250 tisíc Němců. – Prostor se nám tím prozatím zúžil na asi 45 tisíc.
I z těch Němců, kteří československé občanství dostali, odešlo dobrovolně do Německa přes 90 tisíc. Pravděpodobně hlavně proto, že tam měli lepší ekonomické podmínky, neboť německý průmysl nebyl, navzdory vžitým představám o zcela rozbombardovaném Německu, za války téměř vůbec poškozen.
(Podle německých autorů bylo v německých továrnách za války bombardováním poškozeno sotva 10% strojů, z nichž jenom jednu desetinu nešlo opravit. Nálety spojenců se totiž v Německu soustředily především na obytné čtvrti. Německý hospodářský zázrak byl tedy ve skutečnosti založen na tom, že Německo mělo na rozdíl od okolních států zachovaný průmysl.)
Pokud do Německa dobrovolně odešla i značná část Němců, kteří československé občanství dostali, můžeme předpokládat, že bylo i hodně takových, kteří dobrovolně odešli, aniž by se žádostí o občanství zdržovali. A pak tu také byli Němci, kteří si československé občanství po celou dobu podrželi. Pokud odečteme ještě všechny tyto Němce, kolik nám zbyde?
Samozřejmě, že za odsunu takového rozměru jistě docházelo k omylům. Ale o kolika případech mluvíme? O desítkách? O stovkách? Myslím, že se jedná o počet, který je možné řešit individuálně, a není třeba kvůli tomu znovu zavádět říšské zákony.
	
… Zrušením dekretů prezidenta republiky totiž bude na území České republiky obnovena platnost zákonů třetí říše. Mimo jiné bude pro občany židovského původu obnovena povinnost nosit žlutou hvězdu. Jak se s tím zákonodárné orgány této země vyrovnají? Podle toho, jaké zákony zdejší parlament vytváří, je možné i to, že se bude snažit vzniklou situaci řešit zákazem, a tak pak bude možné stíhat podle říšských zákonů ty, kteří žlutou hvězdu nebudou nosit, a podle zákonů České republiky ty, kteří ji nosit budou.
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