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[cikk] Nácivadász akció Magyarországon - "az idő múlása nem teszi a bűnösöket
ártatlanná"
"Ez a művelet nem a bosszúról, hanem az igazságról szól és azok
érdekében kell végrehajtani, akik meghaltak, a gyerekekért, akik nem
élhették le életüket."
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Efraim Zuroff: "A gyilkosokat bíróság elé kell állítani, nem számíthatnak együttérzésünkre"
A jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ immár a nyolcadik országban, Magyarországon is elindítja
a még élő náci háborús bűnösök felkutatását célzó akcióját - jelentette be a Wiesenthal Központ
igazgatója kedden Budapesten.
A bűnösök felelősségre vonása nem várhat még tíz évet - szögezte le Efraim Zuroff, az akció
ötletadója és koordinálója a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában tartott
sajtótájékoztatón.
"A gyilkosokat bíróság elé kell állítani, nem számíthatnak együttérzésünkre" - jelentette ki,
hangsúlyozva: azt az alapvető elvet kell szem előtt tartani, hogy az idő múlása nem teszi a bűnösöket
ártatlanná. Ez a művelet nem a bosszúról, hanem az igazságról szól és azok érdekében kell
végrehajtani, akik meghaltak, azokért a gyerekekért, akik nem élhették le életüket - mondta Arieh
Rubin, a 2002 júliusában a balti államokban indított nácivadász akciót 100 ezer dollárral támogató
floridai Targum Slisi Alapítvány elnöke.
Az Utolsó esély elnevezésű akció keretében forró drótot működtetnek és a telefonszámot, amelyen
bejelentést lehet tenni, hirdetésekben közlik majd - tájékoztattak a szervezők, akik azt is elmondták,
hogy a magyarországi akció hivatalos megindítása előtt már három "gyanúsítottról" kaptak
információt. Az izraeli nagykövetségen tettek bejelentést egykori szemtanúk.
Efraim Zuroff elmondta, hogy a bejelentéseknek nincs határidejük és 10 ezer euró "kompenzációt"
kap az, aki hiteles információt szolgáltat náci háborús bűnösök elítéléséhez. A Wiesenthal Központ
eddig még egyetlen esetben sem adott jutalmat, sokan ugyanis névtelenül informáltak, mások pedig
visszautasították a pénzt - közölte, hozzátéve, az első jutalmat valószínűleg Horvátországban osztják
ki.
A "kompenzációval" kapcsolatban a magyar sajtóban megjelent kritikákra reagálva megjegyezte: ez
egy módszer, amelyet már sok országban és alkalommal használtak; az Oszama bin Laden, vagy
Szaddám Huszein fejére kitűzött vérdíjon sem lepődött meg senki. Elmondása szerint a beérkező
információk több "tesztfázison" mennek keresztül: a központ nyomozói és helyi szakértők a
megalapozatlan feljelentések elkerülésére megvizsgálják azok valódiságát, majd kiderítik, a
"gyanúsított" él-e még, és állt-e valaha bíróság előtt.
Alapelvünk, hogy neveket a jogi eljárásig nem hozunk nyilvánosságra - szögezte le. Efraim Zuroff
elmondta, hogy már egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium magas rangú tisztviselőjével, Bócz
Endrével, aki jelezte, a magyar kormány készen áll a bűnösök perbe fogására, ha megalapozott
bizonyítékok állnak rendelkezésre.
Arra a történészi vélekedésen alapuló újságírói felvetésre, hogy az akció esetleg erősíti az antiszemita
érzületet, kijelentette: az antiszemitizmus ellen hosszú távon az a legjobb üzenet, ha az adott ország
felelősségre vonja a bűnösöket. A perek a legjobb történelmi leckét adják majd a magyar
társadalomnak - mondta.
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Beer Iván: "Mi, zsidók régi nép vagyunk, és nagyon jó a memóriánk"
Beer Iván, a Magyar Holokauszt Bizottság elnöke ugyanezzel kapcsolatban indulatos hangon
kijelentette: teljesen közömbös, növeli-e az akció az antiszemitizmust, mert "az antiszemitáknak ez a
vallásuk, őket nem lehet meggyőzni".
Beer Iván, aki az információk gyűjtésében és vizsgálatában segíti majd a Wiesenthal Központot,
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elmondta, először ódzkodott az akcióban való részvételtől, de rájött, a bűnösök agg kora ellenére a
gyilkosságokat nem lehet megtorlatlanul hagyni.
"Mi, zsidók régi nép vagyunk, és nagyon jó a memóriánk" - mondta könnyeit visszafojtva, elfúló
hangon. Hozzáfűzte: a tisztességet, a bejelentést tevőket jutalmazni kell, ezek az emberek ugyanis
kiállnak sérelmeikért.
Arieh Rubin úgy fogalmazott: reménye szerint a borzalmakat elkövetők ezentúl abban a félelemben
töltenek minden éjszakát, hogy majd egyszer kopogtatnak ajtajukon. Európában és a világban szerinte
újra erőre kap az antiszemitizmus. Részben ezzel kapcsolatos akciójuk üzenete: ha kárt okoznak egy
zsidónak Párizsban, Brüsszelben vagy akár Teheránban, Budapesten, Debrecenben, mindig lesznek
emberek, akik megtalálják az igazságszolgáltatás módját - mondta, hozzátéve, "nem felejtünk".
A Wiesenthal Központ háttéranyaga szerint az Utolsó esély akció eddig eltelt két évében 260
feltételezett náci bűnös nevét juttatták el a központnak, amely az információk hitelességét
megvizsgálta, és 73 ember nevét adta át a helyi hatóságoknak.
Litván és lett hatóságok gyilkosság vádjában összesen 19 esetben folytattak vizsgálatokat, több mint
három tucat gyanúsítottal szemben - közölte Efraim Zuroff, aki azt is elmondta, hogy ítéletet még
egyetlen esetben sem hoztak. Az izraeli Wiesenthal Központ Argentínában augusztusban,
Németországban szeptemberben, Ukrajnában december elején indítja el akcióját.
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