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Willy Brandt

Úvodní poznámky
Tímto prohlašuji XVIII. Sjezd Socialistické internacionály za zaháený.

Nejprve bych rád poděkoval Ingvaru Carlssonovi a švédským sociálním demokra
tům za pozvání i přátelské přijetí. Blahopřejeme sociálním demokratům této země
ke stému výročí jejich strany a děkujeme jim za to, že mnohokrát projevili svou
solidaritu i za hranicemi své vlastní země.
Mnoho soudruhů a hostů ze všech částí světa - jak staří známí, ták i noví přá
telé - rádo přijelo do Stockholmu. Všude ve světě je tento sjezd považován za
významnou událost. Více než sto zemí je zde zastoupeno delegáty, hosty či ofi
ciálními návštěvníky a pozorovateli - je jeich zde o něco více, než před sto le
ty v Paříži.
Nejenom švédska strana, ale i Socialistická internacionála již zažila sto let
ních období. S hlubokou úctou si připomínáme 14.červenec 1889, kdy naši předchůd
ci založili v Paříži svou alianci - sto let po francouzské revoluci, 25 let poté,
co byl v Londýně uskutečněn první krok na panenskou půdu prostřednictvím Meziná
rodní dělnické asociace. Dějiny našeho hnutí jsou úzce spojeny s velkými historic
kými přeměnami započatými ve Francii před 200 lety - ale i ve Spojených státech.
Naším úukolem je předávat tradici osvícenství a plamen svobody, stejně jako zku
šenosti získané v boji za sociální spravedlnost a mír. Naše historické dědictví
je pramenem nové síly- a tento sjezd nám dává příležitost, abychom to mohli demon
strovat .
To, že se scházíme ve Stockholmu rovněž znamená, že udržujeme živou památku
našeho nezapomenutelného přítele Olofa Palmeho. Než se budu věnovat našemu pro
gramu, chtěl bych vzpomenout těch, kteří nás opustili od posledního sjezdu v
Limě:
Mnozí se stali obětí násilí, války a rasové mánie v mnohých částech světa.
Zvláště v této chvíli myslím na studenty a dělníky v Pekingu i jinde v Číně. Dů
razně požadujeme, aby přestaly brutální przekuce lidí požadujících svobodu.
Truchlíme nad smrtí čtyř vedoucích členů naši Internacionály - dvou vicepre
zidentů a dvou generálních tajemníku:
Do značné míry to byla zásluha Lydie Schmitové z Lucemburska, že Organizace
žen při Socialistické internacionále se více přiblížila k roli, jakou si v našem
hnutí zasluhuje.
Bývalý ministerský předseda Nizozemí, Joop den Uyl, se mezi dalšími důležitý
mi věcmi zvláště věnoval spolupráci Interancionály s Jižní Afrikou.
Albert Carthy z britské labouristické strany neúnavně sloužil Internacionále
jako šéf londýnského sekretariátu v letech 1957 až 1969.
Bernt Carlsson, švédský generální tajemník Internacionály v období 1976-1983,
zahynul při leteckém neštěstí, když v Namibii vykonával poslání, kterým byl po věřen Spojenými národy.
Prosím povstaňte na počest všech, kteří již nejsou mezi námi.

V příštích několika dnech nás čeká velké množství práce:
- Opět se budeme zabývat otázkou, jak můžeme přispět k zabezpečení míru.
- Za druhé:na našem programu je důležitý problém lidských práv a budeme vyzváni
k podpoře významného dokumentu o našich povinnostech v této záležitosti.
- Za třetí:budeme diskutovat o mezinárodní ekonomické situaci s novým důrazem
na to, co je třeba udělat ve prospěch vážně zaostalých zemí.
- Za čtvrté: na tomto sjezdu se budeme zabývat tím, jak prohloubit vážné mezi
národní úsilí o záchranu ohroženého přírodního prostředí.
- A konečně za páté, avšak v neposlední řadě, po zevrzbných přípravách budeme
schopni rozhodnout o nové Deklaraci zásad Socialistické internacionály. Doufám,
že jsme úspěšně popsali základní hodnoty a východiska demokratického socialismu
z globální perspektivy, a že je budeme schopni svázat s klíčovými otázkami naší
doby.
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Vítám všechny delegáty, hosty návštěvníky a pozorovatele a samozřejmě i ty,
kteří zde zastupují hromadné sdělovací prostředky.
Z Karibské oblasti srdečně vítám Michaela Manleye, ministerského předsedu
Jamaiky. Vítám i Leonela Brizola z Brazílie a Enrique Silvu Cimmu z Chile, kte ří již vedou důležitou volební kampaň.
Z Afriky vítám - jako zástupce mnoha dalších - naše soudruhy ze Senegalu a
našeho přítele Julia Nyerere z Tanzánie. Zvláštní pozdravy patří také Oliveru
Tambovi z ANC a Allanu Boesakovi z Jižní Afriky.
Vítám rovněž všechny účastníky ze Středního východu, zvláště naše budoucí
členské strany z Egypta a Tunisu.
Z Azie vítám naše členy - zvláště generálního tajemníka Demokratické akční
strany Malajsie Lim Kit Sianga, který byl v minulých letech vězněn. Jsme rádi,
že zde s námi jsou přátelé z Pákistánu a Indie a z mnoha dalších zemí.
Vítáme přítomnost delegátů a hostů z USA, z měnící se Východní Evropy i pozo
rovatelů, kteří pracují s Michajlem Gorbačovem na prosazování přestavby doma i
v zahraničí.
Co se týče západní části Evropy, mé pozdravy patří - kromě jiných - minister
skému předsedovi Francie, kancléři Rakouska, náměstkovi předsedy vlády Španělska,
členům půl tuctu dalších vlád a v neposlední řadě Jacquesovi Delorsovi, preziden
tovi Evropské komise.
Blahopřeji těm, kdo - jako Neil Kinnock a jeho strana - získali značný úspěch
v evropských volbách.
Rovněž bych rád pozdravil zástupce křestansko-demokratických a liberálních
internacionál, kteří se po prvé účastní sjezdu Socialistické internacionály. Ví
táme prezidenta Piccoliho i bývalého venezuelského prezidenta Luise Herreru Campinse.
Dáváme všem na vědomí, že Socialistická internacionála je vždy připravena k
debatě i spolupráci, pakliže jejím účelem je zachování míru, svobody, spravedl
nosti a solidarity.
Program i pravidla jednání se budou řídit tím, co přijala rada.
Nyní bych chtěl požádat Ingvara Carlssona, předsedu švédské sociálně demokra
tické strany, aby přednesl své vstupní politické prohlášení.

Projev Willyho Brandta
I.
Chtěl bych vám upřímně poděkovat za důvěru, kterou jste mi znovu prokázali.
Budu rád přispívat k tomu, aby naše mezinárodní společenství i nadále hrálo uži
tečnou roli.
Rád bych vám poděkoval za vaši spolupráci v uplynulých několika letech. Zvláš
tě chci poděkovat našemu generálnímu tejemníkovi v období uplynulých šesti let
Pentti Vaananenovi za jeho cenné služby a přeji mu vše nejlepší do jeho budoucích
úkolů.
Ale, celkem otevřeně: kdo z nás může říci, jak bude svět vypadat na přelomu
nového století? Kdo může bezpečně říci - v čase rychlých změn a protisměrných
trendů r které věci přetrvají a budou dále provázet lidstvo i v budoucnosti?
Je-li pravda, že lidské poznání se nyní každých pět let zdvojnásobuje - což
lze těžko říci o lidské moudrosti - kde najdeme odpovědi na výzvy, které před ná
mi stojí? Kde jinde bychom je měli hledat, ne-li v naší zkušenosti demokratických
socialistů?
Není to špatné dědictví. Naopak je to příležitost, kterou stojí za to využít.
Volání lidstva po svobodě a sprevedlnosti a hlavně po organizovaném míru si žá
dá úsilí přetrvávající jedno století. A konkrétní úkoly internacionální spoluprá
ce učinit lidský život o trochu snažší jsou každodenní novou výzvou.
Demokratický socialismus - či sociální demokracie, jak jej mnozí z nás nazýva
jí v souladu s našimi tradicemi a praktickou realitou - není tou nejhorší nabíd
kou na "světovém trhu". Naopak: na mnoha místech se tomu, čím můžeme přispět,
přikládá vzrůstající význam. Jinými slovy, dokonce i tam, kde se to dříve fana
ticky popíralo, si dnes zodpovědní lidé začínají uvědomovat, že socialismus bez
demokracie nefunguje a že to vlastně není socialismus. Není to nezbytné vyhlá -
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ti, kdo jsou ve druhé části Evropy ochotni otevřít novou kapitolu, hledají pro
tihráče.
Vědí, že se svévolným plánovacím orgánům nepodařilo udržet krok s technolo
gickými změnami a že vodění za ručičku shora dusí tvořivost a osobní iniciati
vu dole. Alespoň tuší, že budou muset povolit politický a kulturní pluralismus
a že ekonomika bude vyžadovat více tržně orientovaný přístup. Mnozí se však obá
vají důsledků toho, když dají jednotlivcům víc svobody k volbě.
Reformní síly v komunistických zemích jasně řeší dilema: nevědí, zda je možné
udělat to, co je nezbytné, zvláště proto, že zatvrzelí zastánci tvrdé linie nik
dy dobrovolně neodstoupí.
Nikdo nemá recept na to, jak dosáhnout sociální změny bez konfliktu - ani my.
Každý den můžeme pozorovat, jak těžké je zajistit sociální spravedlnost v tržním
hospodářství a kolik sil stojí udržet a rozvíjet demokracii i vládu práva. Jsme
ochotni nabídnout naši značnou zkušenost těm, kdo u nás hledají protihru - nemůže
me však nabídnout žádný všelék.
Pro nás tyto nové skutečnosti znamenají, že musíme být velice pozorní a nezau
jatí. Někteří z těch, kdo byli dosud drženi mimo nás se možná brzy vrátí na svá
místa v našich řadách. Možná se začnou rozvíjet takové příležitosti ke spoluprá
ci, které byly v minulosti nedostupné. Bylo by však iluzí se domnívat, že tento
proces bude pokračovat hladce a bez těžkostí.
Jsem si jist, že mluvím: za všechny zde když řeknu, že zůstáváme otevření všem
druhům spolupráce za předpokladu, že bude užitečná, upřímná a naplněná realistic
kou podstatou.

II.
Když lidé přemýšlejí o nových způsobech, jak dnes zajistit mír, a když se mlu
ví o přijetí nového přístupu k jednáním o evropské a dokonce světové bezpečnosti,
koncepce, o nichž jde řeč, pro nás nejsou ničím novým. Právě na tomto poli byla
Socialistická internacionála nápomocná v řadě iniciativ, které se mohly stát pra
ktickou politikou příštích let.
Jsme štastni, že právě toto můžeme prohlásit se samozřejmostí. A nezapomeneme
ani, že Olof Palme (a mezinárodní komise, jíž předsedal) byl jedním z průkopníků
koncepce "společné bezpečnosti".
Naše mezinárodní organizace již v minulých několika letech vyvolala několik
různých procesů, které byly důležité a přitahovaly pozornost. A některé z těchto
iniciativ zlepšily spolupráci i daleko za hranicemi Evropy.
Ve své funkci prezidenta Internacionály jsem vždy podporoval vznik nových
kontaktů pro výměnu názorů a pro tvorbu konsensu. V posledních letech sehrály v
tomto kontextu zvláště významnou roli kontakty mezi našimi členskými evropskými
stranami a politicky blízkými silami v Latinské Americe a Karibské oblasti.
Místo Latinské Ameriky v našem spolku rozhodně není podřadnější, než místo
Evropy. Přetrvává však starost, zda tamní nové demokracie jsou životaschopné.
Stejně přetrvává i naše solidarita se zeměmi, kterým je upíráno právo na sebeurčení.
Našim přátelům z Afriky, Asie a Latinské Ameriky bych chtěl říci:
Socialistická internacionála zůstane otevřená spolupráci s politickými silami ve
všech částech světa, pokud budou sledovat přibližně stejné cíle jako my. To se
vztahuje na tzv. třetí svět jako celek, na Severní Ameriku, samozřejmě, a - jak
jsem již řekl - jistě také na tu část světa, kde vzniká šance pro to, aby šedá
uniformita byla nahrazena barevným pluralismem. Ani dnes, kdy má naše organizace
v různých svých formách za sebou již dlouhou historii, jsme dosud nedosáhli všech
svých cílů. Jsme zatím na začátku toho, co máme v plánu realizovat mezinárodně.
V minulých několika letetch jsme rozvinuli užší vztahy s našimi africkými přá
teli. To platí o našich soudruzích ze Západní Afriky i o našich přátelích ze
Severní
Afriky, s nimiž navážeme v budoucnu ještě užší vztahy a kteří se
blíží i nalezení rozumného mírového uspořádání na Středním Východě. A platí to
i o našich přátelích ze států frontové linie a z osvobozeneckých hnutí ANC a
SWAPO v Jižní Africe. Socialistická internacionála se řídí tím, co kdysi řekl
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Olof Palme: Apartheid nemůže být reformován, musí být zrušen.
Na našem sjezdu v Ženevě v roce 1976 jsem vydal výzvu k třem iniciativám za
mír, za usmíření zájmů mezi Severem a Jihem a za lidská práva. Ve všech třech
oblastech jsme se maximálně snažili. Ale většina práce je stále teprve před námi.
Poukázali jsme na vzájemnou propojenost mezi odzbrojením a rozvojem a konečně jsme
věnovali dostatek pozornosti mezinárodním problémům životního prostředí, o kterých
se bude hovořit na tomto sjezdu a které byly rovněž předmětem všeobecně oceňované
ho projevu G. Brundtlandové.
Během příštího desetiletí by Socialistická internacionála měla věnovat více
pozornosti procesům v Asii a Oceánii. Nemůžeme se obejít bez bližších kontaktů s
pokrokovými silami v těchto oblastech, nebot tato část světa se stává stále důle
žitější .
Ekonomický rozvoj v těchto oblastech posune rovnováhu světového hospodářství
více než dosud. A zcela nepochybně se v příštích desetiletích nechají hustě obyd
lené země v Asii sebevědomě slyšet ve světové politice. Z těchto i dalších důvo
dů je moudré, abychom se více a včas otevřeli této části světa. Musíme si být vě
domi skutečnosti, že se jedná o sebevědomé partnery, jejichž sebedůvěru napájí do
značné míry jejich veliké kulturní dědictví.
Pacifický
pruh bude dalším velkým problémem. Ale dosud jsme si nevedli špat
ně. Myslím, že jsme urazili kus cesty - jako aliance nezávislých stran, sdílejících
společné ideály, i jako morálně politická síla, která je brána vážně, a jako poli
tické společenství založené na zásadě konsensu.
Myslím, že bychom v této linii měli pokračovat. Naše role spočívá v tom, že vy
tváříme veřejné mínění o důležitých otázkách, které jsou dnes ve světě na poradu
jednání a zůstanou na něm i zítra.
III.

Na začátku mého projevu jsem se ptal - kdo z nás může říci, jak bude svět vypa
dat na počátku nového tisíciletí?
Stále více jsme konfrontováni s problémy, které zasahují všechno lidstvo. Tyto
problémy lze vyřešit pouze tehdy, budeme-li sledovat "světovou politiku", která
daleko přesahuje úzký horizont státních hranic. My jsme si toho vědomi, zatímco
mnohé vlády se na tomto poli nepohybují ani šnečím tempem a stále urputně sledují
své úzkoprsé národní zájmy.
Jako demokratičtí socialisté chceme odstranit rozdíly mezi bohatými a chudými,
jak uvnitř zemí, tak mezi národy. Proto jsme proti těm cynikům, kteří vyvíjejí
tlak na celé společnosti.
Tito cynici, pro něž je mezinárodní solidarita nadávkou, chtějí podkopat systé
my sociálních jistot tam, kde existují. Chtěli by zaměřit zahraniční vztahy na ně
kolik ekonomicky a politicky "silných" zemí, zatímco "zbytku" třetítho světa nabí
zejí v nejlepším případě velice skromnou pomoc, Ti, kteří by chtěli zredukovat
systém sociálních jistot na dobročinnost - jak na národní tak na mezinárodní úrov
ni - sledují thatcherismus ve světovém měřítku.
Varuji před touto mentalitou tvrdých loktů z morálních důvodů, ale i kvůli ne
bezpečným ekonomickým a politickým důsledkům, a v neposlední řadě i vzhledem ke
katastrofálním dlouhodobým ekologickým důsledkům, které lze očekávat.
Ozónová díra ilustruje velikost světového ekologického problému. Všudypřítomná
nebezpečí hrozící životnímu prostředí způsobila změnu ve veřejném mínění, jež na
stala pozdě, ale zato explozivně. Vzhledem k tomu, že další šoky mohou být pro
mnoho lidí fatální, je důležité mobilizovat síly v tom směru, aby světová politic
ká vůle převládla nad krátkodobými a krátkozrakými hospodářskými zájmy.
Špatné vedení a chybné procesy ve vyspělých zemích však nejsou jedinými příči
nami ekologických katastrof. Stále více si uvědomujeme, že úpadek životního pro
středí je do značné míry důsledkem vývoje.
Pravděpodobně už nezbývá mnoho času na změnu vzorců chování. Normalizace vzta
hů mezi Východem a Západem i nové vedení supervelmocí konečně otevřely nové mož
nosti k mnohostranné spolupráci.
Ale samy supervelmocí utvářejí svět stále méně. Mohly by ukončit závody ve zbroje
ní - což je samo o sobě velice důležité - protože by se tak uvolnily finance na
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mezinárodní rozvojové projekty, což je věc, kterou jsme léta požadovali. Supervelmoci mohou rovněž ukončit svou zainteresovanost na konfliktech v jižní polokouli - a existují první známky toho, že k tomu dochází. Ty tam jsou však doby, kdy vlá
dnoucí mocnosti mohly určovat mezinárodní "pravidla hry". Era bipolarity se chýlí
ke konci. Utvářejí se nová centra zemské přitažlivosti, což ukazuje ne rozvoj multipolárního světa.
Ale jak by mnohostranná spolupráce mohla a měla být organizována, bereme-li v
úvahu fakt, že v této hře je značné množství sebevědomých hráčů? Předpokládám že
jedním z nejpřednějších bodů programu jednání v devadesátých letech bude otázka,
jaké pravomoci by měly mít mezinárodní a regionální orgány (a instituce) - samo
zřejmě, adekvátně legitimizované a patřičně monitorované. To je věc, která se již
objevuje v oblastech jako je životní prostředí a určování hlavních směrů rozvoje,
ale je stejně potřebná v kontrole zbrojení a v dalších důležitých sférách obchodu
a financí a tedy i v hlavních sektorech práva a sociálních jistot.
Vzhledem k tomu, že devadesátá léta se mohou stát desetiletím jednání, měli by
chom více pozornosti věnovat tomu, které prblémy je třeba řešit na mezinárodní
úrovni.
Není už načase, obsáhle prozkoumat regionální a mezinárodní institucionální
uspořádání co se týče jejich schopnosti fungovat? Toto institucionální uspořádá
ní - které bylo vytvořeno před více než čtyřmi desetiletími po hrůzách druhé svě
tové války - bylo milníkem pokroku ve své době, ale dnes, kdy se podmínky do znač
né míry změnily, nám toto uspořádání brání v dalším pokroku. Což nejsme poněkud
bezmocní, snad i naivní, když stále znovu a znovu adresujeme naše připomínky k ře
šení problémů týkajících se celého lidstva, stále stejným příjemcům? I když víme,
nebo alespoň tušíme, že "velmoci" šedesátých a sedmdesátých let nyní do značné mí
ry ztratily svou schopnost jednat? A ti, kdo mohli významně přispívat k řešení na
šich problémů váhají, nebot se s nimi v zaběhaných institucích dosud zachází jako
s druhořadými hráči.
Přál bych si, aby mezinárodní komise navrhla institucionální rámec na léta deva
desátá a další, který by konečně umožnil společný postup. Jak všichni víme, sociál
ní demokraté značně přispěli k vybudování povědomí o problémech jako je bezpečnost,
rozvoj a ekologie. Obávám se však, že jsme dosud byli příliš konvenční co se týče
institucionálních a právních změn nutných pro uskutečnění našich návrhů. Nepotře
bujeme snad zásadní změny, srovnatelné s odvážnými kroky zakládajících otců ze
San Franciska a z Bretton Woods, kde byly vůdčí silou osobnosti jako John Maynard
Keynes? Dnes je zapotřebí stejného druhu odvahy a o nic méně imaginace. Například
bude nutné zpochybnit staromódni právo veta či dalekosáhlé monitorování vyžadova
né pro silné regionální a mezinárodní orgány. Bude třeba moderního chápání suvere
nity, abychom dosáhli svého cíle, jímž je demokratická světová společnost oprav
du spojených národů (navenek i v praxi).
Měli bychom debatovat o tom, jak lze posílit mezinárodní instituce. Je zřejmé,
že pro zvládnutí například ekologických problémů potřebujeme mnohem efektivnější
organizaci. Mohla by ekologická rada bezpečnosti vyhovovat podobným nárokům? Nemě
li bychom se blíže zabývat fungováním mechanismů CSCE? Jak lze učinit vlády zod
povědnými za mezinárodní dopad národních rozhodnutí, která činí? Mohli bychom
vznášet ještě více otázek.
Dlouhodobý trend ke "světové domácí politice" bude vyžadovat, aby také naše
strany rozvíjely nové chápání internacionalismu. Společné problémy vyžadují koor
dinované politické reakce. Vzhledem k tomu, že se stále více zmenšuje prostor k
manévrování pro národní politiku jednotlivých států, nalezení mezinárodního kon
sensu se stává imperativem. To samozřejmě není jednoduchý úkol.(není to ani jed
noduché uvnitř socialistické skupiny Evrospkého parlamentu). Přesto můžeme dosá
hnout pokroku, dojde-li k omezení partikulárních zájmů - alespoň do určité míry.
Domnívám se, že to je nezbytné, zvláště proto, že druzí, jejichž zraky jsou upře
ny na všechno ostatní jen ne na světovou společnost založenou na solidaritě, stu
pňují své tempo "internacionalizace".
Vždy jsme byli proti dominaci. Podporujeme autonomii a chceme demokratické
struktury a efektivitu v mezinárodních vztazích. To je také jedna z hlavních linií
naší deklarace zásad, o níž sjezd zítra bude muset rozhodnout.
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IV.

Mnohé z věcí, které stojí před námi, představují kvalitativní skok ve srovná
ní s tím, co jsme měli v minulosti: příští desetiletí bude poznamenáno problémy,
které spojí různé systémy, tedy problémy, které zasáhnou všechny politické systé
my, nebot ovlivňují život lidstva jako takového.
Tyto problémy bude obtížné řešit, půjde o obrovské úkoly, jejichž tíha se zdá
neúnosná. Ale z vlastní zkušenosti vím, že beznadějná situace nastává pouze tehdy,
když se člověk vědomě vzdá. Ale rezignace se neslučuje s tím, co nás pohání i za
vazuje.
Domnívám se, že dosáhneme úspěchu. Zeptáte-li se, zda jsem si tím jistý, odpo
vím tím, že zopakuji poslední větu, kterou napsal Leon Blum, vůdce francouzských
socialistů mezi dvěma válkami, který poté, co přežil Buchenwald, napsal: "Myslím,
že ano, protože doufám, že ano".

DEKLARACE ZÁSAD SOCIALISTICKÉ INTERNACIONÁLY

I. GLOBÁLNÍ ZMĚNA A VYHLÍDKY DO BUDOUCNOSTI
1. Myšlenka socialismu zaujala představy lidí celého světa, stala se podnětem
úspěšných politických hnutí, zlepšila v rozhodující míře život pracujících mužů
a žen a přispěla k utváření 20.století.
Oprávněné uspokojení z realizace řady našich cílů nemělo by nám ovšem zabránit
v tom, abychom jasně rozeznali současná nebezpečí a problémy. Jsme si vědomi toho,
že před námi jsou podstatné úkoly a že je můžeme zvládnout pouze společnými činy,
nebot přežití lidstva závisí v stále větší míře na společném úsilí lidí celého
světa.
2. V současných ekonomických, technologických, politických a sociálních změnách
se odráží hluboká přeměna našeho světa. Základní otázkou, před kterou nyní stojí
me, není, zdali v nastávajících letech dojde ke změně, ale spíše kdo a jak ji bu
de kontrolovat. Socialistická odpoveď je jednoznačná. Takovou kontrolu by měli us
kutečňovat lidé celého světa prostřednictvím vyspělejší demokracie ve všech aspetech života: politických, sociálních a hospodářských. Pro socialisty je politcká
demokracie nezbytným rámcem a předpokladem ostatních práv a svobod.
3. Na procesu přeměny našich společenství a podněcování nových nadějí lidstva
by se měly podílet národy celého světa. Socialistická internacionála vyzývá vše chny muže a ženy oddané věci míru a pokroku ke společné práci při uskutečňování
této naděje.
4.
Úkol globální změny otevírá nesmírné možnosti:
- Internacionalizace ekonomie a obecně rozšířený přístup k informacím a nové tech
nologii mohou vytvořit, budou-li podřízeny demokratické kontrole, základ pro svě
tové společenství, které bude schopnější spolupracovat. Je zřejmé, že světová ro
dina přestala být utopickým snem a je stále více nutností.
- Technická revoluce může a musí být využita k zachování životního prostředí, k
vytvoření nových zaměstnání a k tomu, aby poskytla nové prostředky k osvobození
lidí od rutinní práce, ne však, aby je nemilosrdně odsuzovala k nechtěné nezaměst
nanosti .
- V rámci demokratického světového společenství, na základě vhodných a humánních
demokratických struktur, může být dosaženo svobody, rovnosti, bezpečnosti a pros
perity .
5.
Mnohé současné tendence vytvářejí ovšem i zcela nové hrozby:
- Šíření technologií ničení vytváří při absenci dostačujících záruk bezpečnosti
lidstva riskantní rovnováhu strachu.
- Nekontrolovaná městská a průmyslová expanze, degradace biosféry a iracionální
využívání životně důležitých zdrojů ohrožují fyzické podmínky života na planetě.
- Přesto že má svět dostatek přírodních i technických zdrojů k obživě, jsou celé
oblasti a společenství Jihu ohrožovány hladem, nedostatkem a smrtí.
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6. Tato přeměna sociální a ekonomické struktury je přinejmenším stejně drama
tická jako přechod od laissez faire ke korporativnímu kapitalismu a kolonialismu
z období pred I.světovou válkou. Sociální cena, kterou se platí za tuto transfor
maci - nezaměstnanost, sestup celých oblastí a destrukce komunit - neovlivnila
pouze velmi chudé, ale všechny pracující lidi.
7. Rychlý proces internacionalizace a vzájemné závislosti ve světové ekonomice
vyvolal rozpory ve stávajících politických, sociálních a národních institucích.
Tento narůstající nesoulad mezi internacionalizovanou ekonomikou a neadekvátními
mezinárodními politickými strukturami se stal faktorem, který přispěl k chudobě
a zaostávání Jihu, právě tak jako k nezaměstnanosti a k novým formám chudoby v
mnoha oblastech Severu.
8. Po II. světové válce došlo ke skutečnému pokroku v životně důležitých oblas
tech jako, dekolonizace, budování sociálního státu a zcela nedávno i odzbrojení,
kde byly učiněny první nadějné kroky. Staré nespravedlnosti však přetrvávají. Stá
le jsou porušována lidská práva, běžně dochází k diskriminaci z důvodů rasové pří
slušnosti či rozdílů mezi mužem a ženou a individuální životní šance jsou nadále
určovány třídním a regionálním původem.
9. Tváří v tvář těmto kritickým problémům zdůrazňuje Socialistická internacio
nála znovu svá základní kréda. Více než kdy jindy usiluje o globální demokratiza
ci ekonomických, sociálních a politických mocenských struktur. Zásady a politické
závazky, které socialismus vždy zastával, musí být nyní prosazeny ve světě, který
se od Frankfurtské deklarace z roku 1951 radikálně změnil.
10. Socialistická internacionála byla založena před sto lety, aby koordinovala
světový zápas demokratických socialistických hnutí za sociální spravedlnost, lid
skou důstojnost a demokracii. Spojila strany a organizace různých tradic, které
měly společný cíl: demokratický socialismus. Během své historie zastávaly sociali
stické, sociálně-demokratické a dělnické strany tytéž hodnoty a principy.
11. Svůj tradiční zápas za svobodu, spravedlnost a solidaritu spojuje dnes So
cialistická internacionála s hlubokou oddaností věci míru, ochrany životního pros
tředí a rozvoje Jihu. Všechny tyto problémy vyžadují společné odpovědi. Socialis
tická internacionála se snaží získat k dosažení tohoto cíle podporu všech, kteří
s ní sdílejí její hodnoty a závazky.

II. ZÁSADY
Svoboda, spravedlnost a solidarita
12. Demokratický socialismus je mezinárodní hnutí za svobodu, sociální sprave
dlnost a solidaritu. Jeho cílem je dosažení světa míru, ve kterém mohou být tyto
základní hodnoty plně realizovány; světa, ve kterém může každý jednotlivec žít
smysluplný život a plně rozvíjet svoji osobnost a nadání, kde budou v demokratic
kém rámci společnosti zaručená lidská a občanská práva.
13. Svoboda je plodem jak individuálního, tak společného úsilí - oba aspekty
jsou součástí jediného procesu. Každá osoba má právo žít bez politických omezení
a donucení, s maximální možností usilovat o své individuální cíle a uplatňovat
své schpnosti. Toto je však možné pouze tehdy, jestliže lidstvo jako celek uspěje
ve svém letitém zápase o zvládnutí vlastní historie, o zajištění rovnoprávnosti
jednotlivců, tříd, pohlaví, náboženství a ras.
14. Spravedlnost a rovnost. Spravedlnost znamená konec jakékoli diskriminace
jednotlivců a rovnost práv a možností. Vyžaduje kompenzaci za nerovnosti fyzické,
duševní i sociální a nezávislost na vlastnících výrobních prostředků a na držite
lích politické moci.
Rovnost vyjadřuje rovnocennost všech bytostí a je podmínkou svobodného rozvoje
osobnosti. Elementární ekonomická, sociální a kulturní rovnost je nezbytná pro in
dividuální různost a sociální pokrok.
Svoboda a rovnost si neodporují. Rovnost je předpokladem rozvoje jednotlivce.
Rovnost a osobní svoboda jsou neoddělitelné.
15. Solidarita zahrnuje všechny a je globální. Je praktickým výrazem obecně
sdílené humanity a vědomí soucitu s obětmi nespravedlnosti. Právem je solidarita
zdůrazňována a ceněna všemi velkými humanitními tradicemi. V současné éře nebýva-
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16. Pro demokratické socialisty mají tyto fundamentální zásady rovnocenný vý
znam. Jsou vzájemně závislé. Každá z nich je předpokladem druhých. V rozporu s
tímto stanoviskem zdůrazňovali liberálové a konzervativci hlavně individuální
svobodu, na úkor spravedlnosti a solidarity. Komunisté požadovali dosažení rov
nosti a solidarity, ale na úkor svobody.
Demokracie a lidská práva

17. Základem myšlenky demokracie jsou principy svobody a rovnosti. Proto jsou
rovná práva mužů a žen součástí socialistického pojetí společnosti - ne pouze v
teorii, ale v praxi, v práci, v rodině a ve všech oblastech sociálního života.
18. Demokratičtí socialisté usilují o dosažení rovných práv pro všechny rasy,
etnické skupiny, národy a vyznání. Tato práva jsou dnes v mnoha částech světa vá
žně ohrožena.
19. Formy demokracie se mohou samozřejmě lišit. 0 demokracii je ovšem možno
mluvit pouze tam, kde si mohou lidé svobodně vybrat mezi různými politickými al
ternativami, v rámci svobodných voleb; tam kde existuje možnost změnit nenásilný
mi prostředky a na základě vůle lidu vládu; tam kde jsou zajištěna individuelní
práva a práva minorit; a tam kde existuje nezávislý právní systém, založený na zá
konném principu nestrannosti vůči všem občanům. Politická demokracie je nepostra
datelnou podstatnou součástí socialistické společnosti. Demokratický socialismus
je neustálý proces sociální a ekonomické demokratizace a stále stoupající sociál
ní spravedlnosti.
20. Individuální práva jsou pro hodnoty socialismu podstatná. Demokracie a lid
ská práva jsou nepostradatelným mechanismem, jehož prostřednictvím mohou lidé kon
trolovat ekonomické struktury, které je tak dlouho ovládaly. Tam kde není demokra
cie, nemůže sociální politika zastřít diktátorský charakter vlády.
21. Není pochyby o tom, že si různé kultury vytvoří své vlastní institucionál
ní formy demokracie. At bude forma demokracie jakákoli - v národním i mezinárod
ním měřítku - vždy musí poskytnout jednotlivcům i organizovaným názorovým menši
nám plná práva. Pro socialisty je demokracie celou svou podstatou pluralistická.
Tento pluralismus poskytuje nejlepší záruku její vitality a tvořivosti.
22. Je podstatné, aby neexistovaly despotické a diktátorské vlády. To je před
pokladem toho, aby lidé a společnosti mohli vytvořit nový a lepší svět míru a
mezinárodní spolupráce - svět, ve kterém budou politické, ekonomické a sociální
osudy určovány demokraticky.
Podstata socialismu
23. K definici těchto hodnot dospěli demokratičtí socialisté mnoha různými ces
tami. Vznikly v dělnickém hnutí, v lidových osvobozeneckých hnutích,v kulturních
tradicích vzájemné pomoci a spolčené solidarity v mnoha částech světa. Čerpaly
také z různých humanistických tradic světa.
Pres kulturní a ideologické rozdíly sjednocuje všechny socialisty představa
mírové a demokratické světové společnosti spojující svobodu, spravedlnost a so
lidaritu .
24. Boje národů za socialismus a demokracii v nadcházejících letech vyjeví ro
zdíly v politice a různosti legislativních opatření. Bude to odraz rozdílné his
torie a pluralismu různých společností. Socialisté neprohlašují, že mají hotový
plán nějaké konečné, definitivní společnosti, který se nemůže měnit, reformovat
a dále vyvíjet. V hnutí, které se řídí zásadou demokratického sebeurčení, bude
vždy prostor pro tvořivost, nebot každý člověk a každá generace si musí stanovit
své vlastní cíle.
25. Kromě zásad, kterými se řídí všichni demokratičtí socialisté, je mezi so
cialisty ještě jasná shoda v otázce základních hodnot. Při veškeré rozmanitosti
existuje shoda v tom, že demokracie a lidská práva nejsou pouhými politickými
prostředky k dosažení socialistických cílů, ale tvoří samu podstatu těchto cílů
demokratické ekonomiky a společnosti.
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právy ve společnosti. Tato práva jsou vzájemně nezastupitelná a nemohou být zne
užívána jedno proti druhému. Socialisté hájí nezcizitelné právo na život a fyzic
kou bezpečnost, na svobodu přesvědčení a svobodu projevu názoru, na svobodu sdru
žování a právo na ochranu před mučením a ponižováním. Socialisté usilují o osvobo
zení od hladu a nedostatku, o dosažení skutečné sociální jistoty a práva na práci.
27. Demokratický socialismus znamená také kulturní demokracii. V každé společ
nosti musí mít různé kultury stejná práva a možnosti. Současně musí být národní
i světové kulturní dědictví každému stejně přístupné.

III. mír
Mír - základní hodnota
28. Předpokladem všech našich nadějí je mír. Tvoří základní hodnotu společného
zájmu všech politických systémů, je pro lidskou společnost nezbytným. Válka ničí
lidský život a základ sociálního rozvoje. Nukleární katastrofa znamená prakticky
konec lidského života.
29. Trvalý mír nemůže zajistit ani nukleární odstrašení, ani závody v konven
čním zbrojení. Odzbrojení a nové modely všeobecné bezpečnosti se proto staly nez
bytností .
30. Jde nyní o to, nejen dosáhnout vojenské rovnováhy na nejnižší úrovni obran
ných systémů, ale také vytvořit atmosféru vzájemné politické důvěry. Ta se může
rozvíjet za spolupráce na projektech naší společné budoucnosti a vyzdvižením mí rové soutěže mezi společenstvími různých politických, ekonomických a sociálních
struktur.
31. Mír znamená více nežli pouhá absence války. Jeho základem nemůže být strach
nebo pomíjivá dobrá vůle mezi supervelmocemi. Základní ekonomické a sociální pří
činy mezinárodních konfliktů musí být zrušeny nastolením mezinárodní spravedlnos
ti a vytvořením nových institucí mírového řešení konfliktů ve světě.
32. Vytvoření Nového mezinárodního ekonomického a politického řádu je podstat
ným příspěvkem k míru. Měl by zahrnovat i ohled na národní suverenitu a samosprá
vu, urovnání konfliktů dohodou a zastavení dodávek zbraní stranám, které vstoupi
ly do konfliktu. Ve všech částech světa musí být vytvořeny jak globální, tak regi
onální systémy spolupráce a mírového řešení sporů. K tomu by mohla pomoci činnost
Spojených národů, doplňující dohody mezi supervelmocemi.
33. Mír je stejně důležitý uvnitř národů. Násilné způsoby řešení konfliktů ni
čí podmínky pro rozvoj a lidská práva. Musí být zesílena výchova k míru a odzbro
jení.
34. Vážnou hrozbou pro lidstvo se stala militarizace vztahů mezi národy Jihu,
právě tak jako napětí mezi Východem a Západem. Pro svůj sklon globalizovat kon flikty se větší mocnosti zapletly v některých případech do zástupných sporů v
zemích Jihu. V jiných případech přispěli ke zvýšení násilí na Jihu obchodníci se
zbraněmi jak z Východu tak ze Západu, v honbě za politickými výhodami nebo zisky.
Je nesporné, že v posledních čtyřiceti letech byla každá válka vedena v této čás
ti světa. Sociální, ekonomické a jiné příčiny konfliktů na Jihu musí být vyloučeny

Mírové iniciativy
35. Demokratičtí socialisté odmítají takové uspořádání světa, ve kterém je
ozbrojený mír mezi Východem a Západem, ale neustálé prolévání krve v rozvojových
zemích. Úsilí zaměřené k zachování míru musí soustředit svoji pozornost na to,
aby učinilo konec těmto konfrontacím. Úloha Evropy v tomto procesu je jedinečná.
Po desetiletí byla nejpravděpodobnějším bojištěm ozbrojených konfliktů mezi Výcho
dem a Západem. Nyní by se Evropa mohla stát místem, ve kterém by se mohlo vyvinout
nové ovzduší vzájemné důvěry a umírněnosti.
36. Mírové iniciativy vyžadují spolupráci mezi různými socio-ekonomickými sys
témy a národy na projektech budování důvěry a odzbrojení, spravedlnosti na Jihu
a ochrany biosféry naší planety. Současně by se měly podílet na mírovém soutěžení
v oblastech tvorby bohatství, blahobytu a solidarity. Různé společnosti by měly
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být ochotny učit se navzájem jedna od druhé. Pro různé systémy se musí stát sa
mozřejmostí vzájemně obchodovat, jednat a spolupracovat. Měl by být i prostor pro
upřímnou a otevřenou výměnu názorů, zejména v takových případech, kdy jsou ohro
žena lidská práva a mír.
37. Spolupráce Východu se Západem ve společném boji za překonání rozdílů mezi
Sevrem a Jihem a za ochranu životního prostředí představuje patrně oblasti nej
větších možností pro plodné akce při budování lidské solidarity, bez ohledu na
hranice a bloky.

IV. SEVER a JIH

Globalizace

38. Poslední desetiletí charakterizovala stoupající internacionalizace světo
vých událostí neboli globalizace. Ropné šoky, měnové výkyvy a krachy na burzách
zasahují přímo hospodářství na celém světě, na Severu a na Jihu. Rozhodnutí mezi
národních korporací mohou mít náhle přes noc dalekosáhlé účinky. Národní a mezi
národní konflikty vyvolávvají rozsáhlé a rostoucí pohyby uprchlíků, v kontinentál
ním i mezikontinentálním měřítku.
39. Globalizace mezinárodního hospodářství rozmetala i bipolární dělení světa,
které ovládalo období studené války. Na pobřeží Pacifiku vyrostly nové průmyslové
mocnosti a také národy Latinské Ameriky se donedávných krizových zvratů rychle
vyvíjely. Jsou tu nové mezinárodní síly jako Čína a hnutí neangažovaných zemí.
Vzájemná závislost je realitou.Ustavení multilaterárních institucí pod záštitou
Spojených národů, s rovnocennější rolí Jihu, je důležitější nežli kdy jindy.
40. Hospodářské krize a konzervativní deflační politika v globálním měřítku
měly za následek návrat masové nezaměstnanosti v mnoha vyspělých hospodářstvích.
Působily také destruktivně na chudé země. Smetly exportní trhy, zostřily zadluže
nost a zničily pokrok, kterého již bylo dosaženo. Na Jihu se tento regres ještě
zkomplikoval potřebou splácet obrosvké dluhy. Tak se uzavřely pro Sever ohromné
potencionální trhy. Klesající životní úroveň zadlužených zemí se tak stala fakto
rem, který zvyšoval nezaměstnanost v zemích věřitelských.
41. Centra růstu na Jihu se musí do změněného světového hospodářství zapojit
radikálně novým způsobem, má-li být podnícen rozvoj jak Jihu tak Severu. Programy,
které budou podněcovat ekonomický a sociálně růst Jihu se mohou a musí stát moto
rem pro povzbuzení hospodářství celého světa. Takové závěry se musí stát neodděli
telnou součástí globálních makroekonomických strategií.
42. Pokud jde o Afriku, není setrvávání režimu apartheidu v jižní Africe pouze
zločinem proti většině lidu země, ale zničilo i ekonomické úsilí frontových států
a mělo negativní vliv na celý kontinent. Tak jako jinde probíhá tu boj za lidská
práva a demokracii ruku v ruce s bojem za hospodářskou a sociální spravedlnost.
43. Afrika a Latinská Amerika mají především co činit s problémem neúnosné za
dluženosti, která brání investicím a dovozu, potřebným k zajištění rozvoje a k vy
tvoření pracovních příležitostí pro rychle rostoucí obyvatelstvo. Globální akce
k zmírnění břemena zadluženosti je předpokladem pokroku. Musí se stát ústředním
cílem ve spolpupráci Východu a Západu, ve společném hledání spravedlivého řešení
vztahu Sever - Jih.
Výzva životního prostředí

44. Krize životního prostředí je základní kritickou výzvou světového rozsahu.
Ekologická rovnováha je v sázce jak na Severu,tak na Jihu. Zatímco se množí důka
zy o narušení ozonové vrstvy, jsou každým rokem ničeny další druhy zvířat a rost
lin. Nezodpovědná industriálni politika ničí na Severu oblasti lesů; na Jihu mizí
s alarmující rychlostí děštové lesy, které jsou nezbytné pro přežití celého světa.
Zvyšuje se znečištění půdy v bohatých zemích, v chudých zemích ohrožuje poušt
civilizaci. Čistá voda je nedostatková všude.
45. Destrukce životního prostředí nezná hranic a proto musí být i ochrana ži
votního rpostředí prováděna mezinárodně. Půjde především o zachování vztahů mezi
přírodními cykly, nebot ekologická ochrana je vždy hospodárnější a důležitější
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nežli obnova životního prostředí. Nejlepší a nejlevnější řešení životní krize
jsou ta, která mění základní rámec výroby a spotřeby a to tak, aby se na prvém
místě zabránilo poškození životního prostředí.
46. Jsme pro mezinárodní akce, při nichž budou nahrazeny všechny výrobní proce
sy a výrobky, které ničí životní prostředí takovými, které přírodě prospívají. Ne
smíme dopustit, aby se při vývozu technilogie ze Severu na Jih vyvážely ekologic
ky nepřijatelné systémy, nebo jedovatý odpad bohatých zemí. Na Severu i na Jihu
je třeba podporovat zdroje energie schopné obnovy a decentralizované struktury je
jích dodávek. Navíc musí existovat mezinárodní systém včasného varování, který umo
žní zjistit ohrožení životního prostředí a katastrofy, které se šíří přes hrani
ce .
47. Tyto ekologické problémy se dotýkají celého světa a poškozují rozvojové ze
mě. Chudé země je nemohou řešit bez všestranné pomoci a spolupráce. Proto je roz
hodující dosáhnout podstatného přesunu zdrojů rozvojovou pomocí.
48. Takový postup je slučitelný s kvalitativním ekonomickým růstem jak na Seve
ru tak na Jihu, i se sociální a hospodářskou odpovědností vůči budoucnosti. Inve
stice do ekologické obnovy jsou mnohými experty považovány za neužitečné a nejsou
započítávány do GNP. Jsou to však nejpozitivnější investice,které společnost může
podniknout.
Společenská kontrola technologického rozvoje
49. Technologická revoluce, která již začala v rámci vyspělých průmyslových
hospodářství změní podstatně během života současné generace podmínky životního
prostředí a řízení zdrojů. Dopad této změny pocítí navíc celý svět. Mikroelektro
nika, robotizace, technologie zbraní, genetické enženýrství a také inovace, o
kterých se nám dosud ani nesní - změní podmínky pro jednotlivce i pro strukturu
společnosti na celém světě.
50. Technologie není pouze záležitost objektivní vědy nebo neživých strojů.
At implicitně nebo explicitně, vždy je řízena zvláštními zájmy a projektována
v souladu s lidskými hodnotami. Mají-li být využity pozitivní možnosti nové tech
nologie pro lidstvo, mají-li být snížena rizika a nebezpečí nekontrolovaného ro
zvoje na minimum a má-li být zabráněno vzniku společensky nepřijatelných technolo
gií, pak musí být technologie podřízena společenské kontrole.
51. Společenský pokrok vyžaduje a podněcuje pokrok technologický. Potřebujeme
technologie, které budou odpovídat různým podmínkám, zkušenostem a úrovním vývo
je, které převládají jak na Severu, tak na Jihu. Musí dojít k značnému přesunu
vhodné technologie a základních technologických znalostí mezi Severem a Jihem.
Sever se může učit ze zkušeností Jihu, zejména pokud jde o úspornou technologii.
0 podmínkách zavádění nových technologií by se měl vést dialog a měly by být pod
řízeny demokratické, politické kontrole. Tak by se mělo zajistit, že jejich pos
kytnutí :
- přispěje k autonomnímu rozvoji v zemích Jihu, že bude mobilizovat a ne promrhávat jejich zdroje, že nezvýší nezaměstnanost a naopak bude vytvářet nové pracovní
příležitosti;
- zlidští práci, zlepší lidské zdraví a zvýší bezpečnost na pracovišti;
- podpoří hospodářská práva a zvýši míru veřejného rozhodování v pracovním proce
su .
52. Pro hodnocení musí být vytvořeny instituce a stanoveny postupy technolo
gie. Aby bylo zajištěno že tyto normy budou ve světě dodržovány, inovace by měly
být zaváděny v souladu se společenskými potřebami a prioritami stanovenými na zá
kladě demokratické diskuse a rozhodování.
53. Je třeba zabránit manipulaci s lidským genetickým materiálem a vykořistování žen na základě nových reprodukčních technologií. Také musí být nalezeny způ
soby, jak ochránit lidstvo před nukleárním nebezpečím a chemickým rizikem.

Odzbrojení a rozvoj
54.

Výsledky dohod o odzbrojení mezi supervelmocemi přinesou více nežli jen
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nyní mrhá na výrobu termonukleárních, chemických, biologických a konvenčních
zbraní, které budou použity pro investice do ekonomických a sociálních progra
mů na Jihu. Odzbrojení mezi Východem a Západem by mělo být spojeno s programem
spravedlnosti mezi Severem a Jihem.
55. Podstatné fondy, které by vysoce industrializované země Východu a Západu
ušetřily na základě dohod o odzbrojení, by měly být zčásti využity na vytvoření
mnohonárodního fondu k realizaci bezpečného a trvalého rozvoje v zemích Jihu.

V. FORMOVÁNÍ XXI. STOLETÍ

Politická a hospodářská demokracie
56. Dosažení politické, hospodářské a sociální spravedlnosti je na základě po
sledních událostí pravděpodobnější než kdy předtím. Demokracie je základním pro
středkem lidové kontroly a humanizace jinak nekontrolovaných sil, které přetváře
jí naši planetu bez ohledu na přežití.
57. K lidským právům náleží i práva ekonomická a sociální; právo zakádat od
bory a právo na stávku; právo na sociální zabezpečení a blahobyt pro všechny,vče
tně ochrany matek a dětí; právo na vzdělání, kvalifikaci a odpočinek; právo na
slušné bydlení v obyvatelném prostředí a právo na hospodářskou jistotu. Rozhodu
jící je právo na plné a užitečné zaměstnání s přiměřenou odměnou. Nezaměstnanost
podkopává lidskou důstojnost, ohrožuje sociální stabilitu a mrhá nejcennějším
zdrojem na světě.
58. Hospodářská práva nelze považovat za dobrodění, prokazované pasivním jed
notlivcům s nedostatkem iniciativy. Jsou nezbytným základem pro zajištění aktivní
účasti všech občanů na projektu společnosti. Nejde o podporu těch, kteří žijí na
okraji společnosti, ale o vytváření podmínek pro integrovanou společnost sociální
ho blahobytu pro všechny.
59. Demokratický socialismus dneška spočíví na stejných hodnotách, na kterých
byl založen. Je však nutno formulovat je kriticky, s využitím minulých zkušeností
a s pohledem do budoucnosti. Zkušenost například ukázala, že znárodnění může být
za určitých okolností nutné, není však samo o sobě suverénním lékem na sociální
choroby. Právě tak může ekonomický růst často vést k destrukci a rozvratu, zejmé
na tam, kde se soukromé zájmy vyhýbají sociální a ekologické odpovědnosti. Ani
soukromé, ani státní vlastnictví nejsou samy o sobě zárukou jak ekonomické efektiv
nosti, tak sociální spravedlnosti.
60. Demokratické socialistické hnutí nadále zastává jak socializaci, tak veřej
né vlastnictví v rámci smíšené ekonomiky. Je jasné, že v době internacionalizace
hospodářství a globální technologické revoluce je demokratická kontrola důležitěj
ší nežli kdy jindy. Ale společenská kontrola hospodářství je cílem, kterého může
být dosaženo prostřednictvím široké škály ekonomických prostředků, podle času a
místa, včetně:
- decentralizovaných výrobních programů s demokratickou účastí veřejného dohledu
nad investicemi; ochrany veřejných a sociálních zájmů; socializací nákladů i zis
ků při ekonomických změnách;
- účastí dělníků při společném rozhodování na úrovni podniků a dílen a účastí od
borů při rozhodování o národní hospodářské politice;
- samosprávných družstev, dělníků a rolníků;
- veřejných podniků s demokratickou formou kontroly a rozhodování a to tam, kde
je to nutné, aby vláda mohla realizovat sociální a ekonomické priority;
- demokratizace institucí světového finančního a ekonomického systému tak, aby
byla možná plná účast všech zemí;
- mezinárodní kontroly a monitorování činnosti nadnárodních združení, včetně me
zistátních odborových práv v rámci těchto sdružení.
61. Neexistuje jediný a neměnný model pro hospodářskou demokracii, je tu pros
tor pro smělé pokusy v různých zemích. Avšak základní pricip je jasný - nejde
prostě o formální právní kontrolu státem, ale o hospodářské rozhodování, do které
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ho budou plně zapojeni sami dělníci a jejich společenství. Tato zásada musí být
uplatněna v národním i mezinárodním měřítku.
62. Ve společnostech, které budou takto uspořádány a které plně uplatní zása
du skutečně hospodářské a sociální rovnosti, může a musí působit trh jako dynami
cký způsob prosazování inovací a musí signalizovat přání spotřebitelů v celém ho
spodářství. Trh by neměl být ovládán velkým byznisem a manipulován nesprávnými in
formacemi .
63. Koncentrace hodpodářské moci v rukou několika soukromníků musí být nahraze
na zcela odlišným řádem. V něm bude mít každá osoba právo - jako občan, spotřebi
tel nebo zaměstnanec - ovlivňovat řízení a rozdělování výroby, utváření charakte
ru výrobních prostředků a pracovních podmínek. Toho se dosáhne zapojením občanů
do hospodářské politiky, tím, že zaměstnancům bude zaručen vliv na pracovišti,
podporou veřejné a veřejnosti odpovědné soutěže (v rámci jednotlivých států i me
zinárodně) a posílením pozic spotřebitelů ve vztahu k výrobcům.
64. Demokratická společnost musí kompenzovat nedostatky i nejodpovědnějších
tržních systémů. Vláda nemá fungovat pouze jako opravářská dílna škod, které napá
chají nedostatky trhu nebo nekontrolované zavádění nových technologií. Stát musí
spíše regulovat trh v zájmu lidí a těžit pro všechny pracující z dobrodiní které
technologie může přinést: pracovní zkušenost, růst volného času a smysluplnou mož
nost individuálního rozvoje.

Kultura a společnost
65. Pro rozvoj moderní, demokratické a tolerantní společnosti je rozhodující
výchova a vzdělání. Zavazujeme se za tyto cíle vzdělání:
- informace, učení a znalost;
- předávání duchovního a kulturního dědictví z generace na generaci;
- příprava jednotlivců na život ve společnosti na základě zásady stejných možnos
tí pro všechny;
- pomoc každému jedinci, aby plně rozvinul svou osobnost.
66. Ústředním poselstvím v procesu výchovy musí být hodnoty svobody, sociální
spravedlnosti, solidarity a tolerance. Zastáváme toleranci a spolupráci mezi růz
nými skupinami v multikulturních společnostech. Rozmanitost kultury neohrožuje,
ale obohacuje naši společnost. Uniformita kultury představuje ohrožení svobody a
demokracie.
67. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vztahu mezi generacemi. Starší lidé
potřebují především respekt a podporu mladých. Potřebují zajištěný příjem prostře
dnictvím sociálního pojištění a důchodu, domovy a zdravotní péči, prostor pro kul
turní a společenskou činnost, právo prožít své stáří důstojně.

Úloha muže a ženy v moderní společnosti
68. Nerovnost mezi mužem a ženou je nejmarkantnějším způsobem útlaku v historii
lidstva. Můžeme ho vystopovat téměř až k jeho vzniku a přetrval skoro ve všech
společensko-ekonomických řádech do dnešních dnů.
69. V posledních letech jsme svědky nového vzedmutí feministického uvědomění
v rámci socialistického hnutí i mimo ně. Vedlo ke vzniku jednoho z nejdůležitěj
ších společenských hnutí naší doby. K oživení feminismu došlo částečně tehdy, když
si ženy sociálně nejvyspělejších států uvědomily, že navzdory pokroku v mnoha obla
stech byly často nadále odsuzovány k podřízeným rolím v zaměstnání i v politice.
70. Sociální důsledky ekonomické krize v národním i v mezinárodním měřítku ne
sly v nepřiměřené míře ženy. V tom směru působily chudoba, nezaměstnanost, bezdomo
ví a vykořisťování nízkými výdělky. V některých oblastech Jihu, je základním před
pokladem jak obhájení práv žen, tak dosažení únosného ekonomického vývoje překoná
ní patriarchálních postojů.
71. Socialistická internacionála podporuje boj žen za rovná práva a možnosti
všude na světě. V některých zemích bylo dosaženo pokroku, v jiných je boj za rov nost v počátcích. Rovnost a spravedlnost pro ženy je důležitým prvkem spravedlivé
ho a mírového světa. UN sehrály důležitou úlohu při vzniku globálního feministic-
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kého uvědomění, které spojuje ženy Severu i Jihu.
72.
Socialistická internacionála schvaluje především tato opatření:
- zákonodárství a akční programy, které zajistí plnou rovnost mezi mužem a ženou;
- podporu programům, které budou usilovat o výchovu, přípravu a zařazení dívek a
žen do profese;
- zákonodárství, které zajistí za stejnou práci stejnou mzdu;
- rozšíření informací a praktickou pomoc při plánování rodin ;
- dobrá zařízení pro péči o dítě;
- veřejnou podporu pro plnou a rovnocennou účast žen v společenském a politickém
životě každé země;
- pro opatření, která zajistí zastoupení žen na všech stupních rozhodování.
73. Ženy tvoří o něco více nežli polovinu obyvatel naší planety. Spravedlnost
a rovnost žen je conditio sine qua non mezinárodní spravedlnosti a rovnosti.
Nová mezinárodní kultura politického dialogu
74. Zvyšující se propojení světa ponechává málo prostoru pro fundamentalistické
spory a nepřátelství. Společné přežití a rozvoj vyžadují spolupráci a civilizované
formy rozhovorů i mezi antagonistickými politickými silami a názory. Proto odmítá
me a odsuzujeme všechny formy náboženského a politického fundamentalismu.
75. Komunismus ztratil přitažlivost, kterou měl kdysi, po Říjnové revoluci a v
době boje proti fašismu pro část dělnického hnutí nebo pro některé intelektuály.
Zločiny stalinismu, masová persekuce, porušování lidských práv, a také nevyře šené ekonomické problémy, to vše podkopalo ideu komunismu jako alternativy demokra
tického socialismu nebo jako modelu budoucnosti.
76. Socialistická internacionála podporuje všechna úsilí, která směřují k libe
ralizaci a demokratizaci komunistických společností. Stejně podporujeme rozvoj de
centralizovaného tržního hospodářství, boj proti byrokratismu a korupci a předev
ším pak vědomí, že lidská práva a politická otevřenost jsou důležité prvky dynamic
ké a progresivní společnosti.
77. Detente, mezinárodní spolupráce a mírové soutěžení - to jsou faktory, které
vytvářejí ovzduší, ve kterém se může dařit těm nejslibnějším ze současných inicia
tiv. Socialistická internacionála chce podporovat kulturu mezinárodního dialogu.
Všude, kde jsou společné základní zájmy, musí'všechny strany spolupracovat ve vzá
jemné důvěře. Kde jsou v sázce lidská práva, demokracie a pluralismus, musí všech
ny strany hovořit otevřeně a upřímně. Socialisté chtějí hrát v tomto dialogu výzznamnou roli.

Nový model růstu
78. Ekologicky vyrovnaný vývoj je nutný v zájmu zaměstnanosti a prosperity na
celém světě. Růst, který neodpovídá ekologickým a sociálním imperativům, je v roz
poru s pokrokem. Ničí životní prostředí a ničí pracovní příležitosti. Tržní hospo
dářství nemůže nikdy, samo o sobě, zajistit dosažení společenských cílů hospodář
ského růstu. Legitimním posláním demokratické hospodářské politiky je podporovat
takový vývoj, který otevírá budoucí možnosti zlepšováním kvality života.
79. Nezbytné k dosažení těchto cílů je nastolení zcela nového mezinárodního
ekonomického řádu. Ten musí uvést do souladu zájmy jak průmyslových, tak rozvojo
vých zemí. Základní reforma finančních vztahů musí vytvořit podmínky mezinárodní
ekonomické spolupráce. Je třeba spravedlivějšího mezinárodního hospodářského řádu
v zájmu solidarity. Je také nutný pro vznik efektivnějšího, produktivnějšího a vy
rovnanějšího světového hospodářství.
80. V případě mezinárodní zadluženosti musí být dána priorita snížení, odepsá
ní nebo kapitalizaci dluhů chudších zemí. K tomu, aby byly stabilizovány podmínky
obchodu a vývozní zisky zemí Jihu, jsou nutná institucionální opatření - založení
mezinárodně podporovaných zbožních fondů. Sever musí otevřít své trhy výrobkům
Jihu a skoncovat s politikou subvencování vývozu ze Severu.
81. V době,kdy působením nových technologií rychle roste produktivita, je nutné
definovat nově pracovní podmínky. Cílem musí být jejich zlidštění prostřednictvím
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vhodných výrobních technologií a účasti pracujících. K vytvoření pracovních příle
žitostí mají sloužit investice do sociálních služeb, rekonstrukce životního pro
středí a veřejně financovaný rozvoj nových technologií a zlepšování infrastruktury.
Konzervativní ekonomická politika v mnoha průmyslových zemích naopak připustila v
rozporu s těmito zásadami masovou nezaměstnanost. Dala tak v sázku sociální spra
vedlnost a jistotu a umožnila růst nových projevů chudoby v bohatém světě. Je na
nejvýš důležité, aby vlády uplatnily v praxi svoji celkovou odpovědnost za zajiště
ní plné zaměstnanosti.
82. V mnoha případech může snížení pracovní doby dopomoci k spravedlivému roz
dělení placených zaměstnání a práce v domácnosti mezi muže a ženy. Zvýší také vol
ný čas dělníků, rolníků a zaměstnanců a zajistí jim tak více času pro jinou činnost.
Solidarita mezi Severem a Jihem

83. Na Jihu je bezesporu prioritou hospodářský rozvoj. To neznamená, že je mož
né ukončit chudobu v rozvojových zemích pomocí jednoduché formulky, at socialisti
ckého původu či nikoli. Hospodářství vyžadují omezení obchodních přehrad, zlepšení
přístupu na trhy a předávání technologie. Potřebují příležitost k rozvoji vlastních
vědeckých zdrojů - např. v oblasti biotechnologie - a potřebují ukončit svoji závi
slost na druhořadé technologii.
84. V případě chudých zemí zůstává tradiční rozvojová pomoc životně důležitou.
Mnohé z nich, v různých částech světa, potřebují pozemkovou reformu, podněty pro
rolníky, aby dosáhli stálého zásobování potravinami, a podporu pro družstevní tra
dice, vlastní jejich zemědělské tradici. Samotné zvýšení produkce potravin neukon
čí ovšem hlad a hladomor. V některých případech může zvýšení exportu zemědělských
produktů bohužel zničit tradiční způsob zásobování potravinami, a tak zvýšit souča
sně výrobu potravin a hlad. Zajistit právo na výživu i zaměstnanost musí být úkolem
politického systému.
85. Zadluženost měla za následek úplný odliv financí z rozvojových do průmyslo
vých zemí. Rozvojového cíle OSN , 0.7% GNP oficiální rozvojové pomoci, což je dvoj
násobek současného stavu, musí být dosaženo neprodleně. K zmírnění břemene zahra
ničního dluhu rozvojových zemí je naléhavě třeba mezinárodního, koordinovaného
úsilí.
86. Programy spolupráce s Jihem musí podporovat rozvojové cíle, které souvisejí
s ekonomickým růstem a se spravedlivým rozdělením příjmů. Programy pomoci se musí
soustředit na rozvoj nejchudších skupin. Měly by pomoci při přeměně nevyhovující
sociální struktury a zlepšit postavení ženy ve společnosti. Mimořádnou důležitost
mají speciální programy pro děti. Pomoc prostřednictvím družstev a lidových hnutí
podpoří demokratický rozvoj.
87. Široce založený přístup k rozvoji je také významným faktorem, který brzdí
masovou migrační vlnu do velkých měst Jihu. Mnohá z nich jsou ohrožena neovladatel
ným populačním růstem, takže z nich vznikají obrovské velkoměstské slums.
88. Rozšíření vztahů Jih - Jih představuje důležitou cestu k hospodářskému po
kroku. Podstatný růst obchodu mezi národy Jihu přispěje k jejich blahobytu a zvýší
naděje na zvládnutí krizí, které vyrůstají z dramatických změn ve výrobě a ve stru
ktuře zaměstnání. Těsné hospodářské svazky a rychle rostoucí trhy v rozvojovém svě
tě jsou životním předpokladem jakéhokoli pozitivního vývoje světového hospodářství.
89. Otevřené světové hospodářství může stimulovat rozvoj Jihu. Může však také
učinit Jih zranitelným. Sever by tedy neměl provádět takovou hospodářskou a obchod
ní politiku, která přinese drastické omezení životní úrovně a rozruší základnu sta
bilní demokracie.
90. Nerovnost a diktátorství jsou nejen nepřáteli lidských práv, ale také sku
tečného rozvoje. Sociální a hospodářská demokracie nejsou luxusem který si mohou
dovolit pouze bohaté země. Jsou naopak nezbytné pro každou zemi, která chce dosá
hnout pokroku na cestě svého rozvoje. Proto je tak důležité, aby byl posílen de
mokratický socialismus na Jihu. V tomto kontextu je nedávné rozšíření Socialistic
ké internacionály na Jihu, zvláště v Latinské Americe a v Karibské oblasti, dobrým
znamením pro Jih i pro Sever.
91.
Likvidace chudoby na Jihu je zároveň programem pro Sever. Může vést k odzbr
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jení a zároveň vytvořit bohatství a zaměstnání ve vyspělých i rozvojových zemích.
Pro strategii socialistů při řešení dalekosáhlých ekonomických změn v období kri
ze a přechodu na světové úrovni je toto hledisko klíčové. Je také integrální sou
částí návrhů demokratických socialistů na nové ekonomické a sociální struktury,
které mohou dovést svět v míru a prosperitě do XXI. století.
VI: SE SOCIALISTICKOU INTERNACIONÁLOU K DEMOKRATICKÉ SVĚTOVÉ
SPOLEČNOSTI

Jednota mezinárodního socialismu

92. V epoše rychlé internacionalizace nemůže být dosaženo cílů demokratického
socialismu pouze v několika zemích. Osud lidí v různých částech světa je spojen
více než kdy dříve. Je proto třeba, aby socialistické strany ve světě spolupraco
valy ve vlastním národním zájmu i ve společném zájmu mezinárodním. Socialistická
internacionála, jejíž historie sahá zpět až do roku 1864, byla obnovena v roce
1951, aby sloužila tomuto účelu.
93. Socialistická internacionála není nadnárodní centralizovanou organizací - přestože sjednocuje hnutí s vlastními národními dějinami. Sdružuje nezávislé
strany se společnými principy a jejich zástupci se chtějí jeden od druhého učit
společně prosazovat socialistické myšlenky a pracovat k tomu na mezinárodní úrovni.
94. Socialistická internacionála slouží k tomu,aby usnadnila tuto solidární
činnost a spolupráci. Je si zároveň vědoma skutečnosti, že k prosazování základ
ních hodnot pluralitního demokratického socialismu vedou v různých zemích různé
cesty. Každá členská strana rozhoduje sama o způsobu, jímž bude uskutečňovat ve
vlastní zemi závěry Socialistické internacionály.
95. V posledních letech se sít členských organizací Socialistické internacio
nály stala v plnějším smyslu internacionální díky významnému rozšíření v Latinské
Americe a v Karibské oblasti a získáním nových členů na jiných kontinentech. Socia
listická internacionála si klade za cíl spolupracovat se všemi demokratickými so
cialistickými hnutími ve světě.
96. Od dob Frankfurtské deklarace Socialistické internacionály v roce 1951 se
svět sblížil ekonomicky a sociálně, ne však ve směru demokratické pospolitosti a
solidarity. Ukazuje se nyní - při pohledu do XXI. století - že se socialistické
hnutí stává daleko více mezinárodním v názoru i v praxi.
Nový demokratický řád

97. V mezinárodním měřítku dnes nejde o nic menšího, než o vznik nové, demokra
tické světové společnosti. Nemůžeme dovolit, aby politická struktura naší planety
byla vytvářena bloky, národy a soukromými korporacemi jako pouhý vedlejší výsledek
jeich vlastního omezeného zájmu.
98. Důležitým krokem k vytvoření této nové demokratické světové společnosti je
posílení Spojených národů. Dosáhne-li se konsensu větších národů,umožní se význam
né mírové iniciativy. Specializované organizace OSN jako WHO a orgány jako UNDP a
UNICEF předvedly, jak vlády a občané různých národů moho účinně spolupracovat při
sledování společných mezinárodních cílů.
99. Bylo by nerealistické předpokládat, že spravedlnost a mír mohou být uzákoně
ny ve světe základních nerovností, kde miliony lidí se sotva drží při životě, za
tímco pár vyvolených žije na úrovni, o níž se většině ostatních lidí ani nezdá.
Socialistické zápasy v původních kapitalistických zemích umožnily vzestup blahoby
tu a solidarity, které pak uvolnily cestu k rozšíření demokracie v jednotlivých
zemích. Také práce na zrušení mezinárodní nerovnosti bude krokem na cestě k demo
kratické světové společnosti.
100. Neděláme si iluze, že se tento ideál dá uskutečnit rychle. Vytvoření plu
ralitního a demokratického světa, založeného na konsensu a kooperaci, je nicméně
nezbytnou podmínkou lidského pokroku. Je to současně výzva i obrovská příležitost.
Socialistická internacionála je připravena tuto výzvu přijmout a usilovat o svět,
v němž naše děti budou moci žít a pracovat v míru, svobodně, solidárně a lidsky.
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Jsme přesvědčeni, že síla našich principů, váha našich argumentů a idealismus
našich stoupenců přispěje k formování demokratické socialistické budoucnosti v
XXI. století. Zveme všechny muže a ženy, aby se připojili k naší snaze.

KONGRESOVÁ

RESOLUCE

Stockholmský kongres Socialistické internacionály je současně oslavou dvou ve
likých výročí a východiskem nové éry historické příležitosti.
Před dvěma stoletími, v roce 1789, vyhlásil lid Francie svůj požadavek svobody,
rovnosti a bratrství. 0 století později, v roce 1889, dala Druhá Internacionála
novou sílu socialistické visi svobody, spravedlnosti, když pracující sjednotili
své síly k zajištění sociálního a ekonomického pokroku na celém světě. Z těchto
historických inspirací čerpá dodneška naše mezinárodní hnutí svou sílu.
Uplynulá dvě století odkázala demokratickému socialismu veliké a významné úspě
chy. Ve vyspělém světě jsme byli svědky prosazení práva na práci, vývoje státu se
sociálním zabezpečením občanů, vytvoření pevných institucí demokracie a souhlasu
vlád převzít sociální odpovědnost. Základní práva byla zakotvena do národních zá
konů ke skutečnému prospěchu prostých mužů a žen. V rozvojových zemích demokratič
tí socialisté značně přispěli boji za národní osvobození i ekonomickému a sociál
nímu rozvoji a tím prosadili aspirace a hodnoty, které inspirují dnešní pokračují
cí boj za demokracii a pokrok.
Dnes, v roce 1989 spatřujeme v úspěších uplynulých dvou století východisko pro
náš nástup do století nového. A na základě výzev dnešního světa, bychom měli k po
dnětným heslům minulosti ještě připojit mír a životní prostředí.
Naše hnutí posílené úspěchy i dědictvím posledních dvou století, úspěšně vyřeší
i problémy poslední dekády století dvacátého. Naše Nová deklarace zásad, schválená
zde ve Stockholmu, přesně stanoví, co to znamená a dokazuje, že ideály demokratic
kého socialismu jsou dnes víc než kdy jindy relevantní a životně důležité. Dnešek
představuje rychle se měnící svět - kdy nové technologie nabízejí nové možnosti a
současně ohrožují naše přežití; kdy se ekonomické vztahy svým rozsahem stávají stá
le mezinárodnějšími, a kdy jsou zpochybňovány naše úspěchy i hodnoty, které prosa
zujeme. Ale je stále zřetelnější, a to i po uplynutí dekády tak zvané revoluce Nové
Pravice, že lidé zůstávají přesvědčeni o tom, že jejich vlády by měly zodpovídat
za ekonomické a sociální záležitosti, že odmítají sociální fatalismus a nekontrolo
vanou hru trhů - krátce, že nechtějí připustit aby skutečné úspěchy minulého stole
tí byly smazány ve prospěch návratu roztříštěnosti v další epoše.
Rozhodující je uplatnění idey bratrství nebo solidarity, které jsou sice v dne
šním světě opomíjeny, avšak jsou tak naléhavě závažné. To vidí nejzřetelněji dnešní
mladí lidé, když hledají skutečné možnosti svého osobního rozvoje i způsob jak pro
spět společnosti a širšímu světu. Stále více si uvědomují vznik problémů z nadbyt
ku - ekologické zanedbanosti; rozdělení společnosti na vrstvy nebo většinu a chu
dé nebo vyloučené skupiny; ztrátu životně důležitých svazků ve společnosti - a
hrozbu rasismu a xenofóbie. Hledají příslušná řešení a vědí, že nutně spočívají v
kooperativní a účastné akce.
K další veliké změně došlo v mezinárodních vztazích. V minulosti se zahraniční
politika každé země především zabývala stykem s ostatními suverénními státy. Dnes
se politika jednotlivých států stále více zabývá společnými, globálními problémy - politickými, ekonomickými nebo ekologickými - které se dají vyřešit toliko spole
čnou akcí skupin států nebo mezinárodní agenturou. Vzájemná závislost, na níž upo
zorňovaly Brandtova, Palmeho, Brundtlandové a Kreiského komise, se ve vztahu k těm
to problémům neustále prohlubuje.
To je nový kontext globální politiky - takové, jež straní skutečné perspektivě
pokroku pro demokratické socialistické ideály, jelikož stále více lidí chápe, že
toliko politikou vycházející z hodnot spravedlnosti, rovnosti a solidarity můžeme
skutečně řešit naše současné globální problémy. A tím, že se svět stává stále kom
plikovanějším, množství těchto problémů roste.

18 V době kdy zaostávání Jihu v rozvoji rozděluje náš svět na dvě části, vztahy
Sever - Jih zůstávají základní prioritou. Problémy realtivního blahobytu v někte
rých vyspělých zemích nesmějí zastírat rozsah utrpení jinde. Miliony dětí dnes tr
pí podvýživou, což by mohlo zabrzdit jejich mentální a fyzický vývoj nebo je dokon
ce zabít. Úspěchy dosažené v posledních dvou stoletích v prosperujících zemích zů
stávají v oblasti aspirací nebo beznaděje pro mnoho lidí na Jihu, pro něž svoboda,
rovnost a solidarita se musí stát realitou ještě před tím, než je budou fakticky
schopni všichni plně nebo vědomě užívat.
I ostatní problémy vyžadují uplatnění demokratických socialistických hodnot a
angažovanost. Kladem je, že vyhlídky na světový mír, odzbrojení a spolupráci jsou
nyní daleko lepší než tomu bylo kdykoliv od roku 1945. Existuje skutečná vyhlídka
na dosažení dohod o strategických a konvenčních silách i na urovnání mnoha regio
nálních konfliktů; snižuje se hrozba atomové záhuby. Došlo k obnovení legitimního
postavení Spojených národů v centru světové politiky.
Méně positivní je skutečnost, že dnes žijeme pod novou hrozbou ničení životní
ho prostředí, které podkopává systémy určené k zachování života na naší planetě.
Nedojde-li k rychlé a globální reakci, je v sázce samotné přežití lidstva.
Velikým sociálním a ekonomickým problémem vyspělých i chudších zemí je vleklá
nezaměstnanost. I vzkvétající evropská společnost má dnes 16 milionů nezaměstnaných
a další miliony lidí žijících pod úrovní životního minima. Trvalé nesnáze řady
slabších hospodářských systémů poskytnout lidem práci ještě dále zvyšuje velice
negativní vliv konservativní hospodářské politiky ktará zničila miliony pracovních
míst bez adekvátního přeřazení a nesprávně zaměřila obrovský potenciál nových te
chnologií .
A demokratičtí socialisté musí správně zhodnotit vliv nové techniky. Informační
a rozhlasová technika je schopna otevírat nové perspektivy pro sdělování, výchovu
a porozumění mezi lidmi, ale dává možnosti kulturní dominaci a komerčnímu a poli
tickému vykořisťování. Proto je zapotřebí taková politika, která využívá positivní
přínos techniky - například prostřednictvím programů pro alfabetisaci, další vzdě
lávání a zvyšování kulturní účasti - ale bez ohrožování kulturní identity a rozma
nitosti .
Takže seznam problémů je dlouhý a presantní; mír a odzbrojení; problém životní
ho prostředí; vleklý problém nezaměstnanosti a namáhavý boj proti Nové pravici.
Také lidská práva jsou prioritní otázkou pro demokratické socialisty v době,
kdy mučení a bezpráví zůstávají v mnoha zemích pravidlem. V budoucnosti je třeba
plně respektovat ženská práva. Je též zapotřebí zásah k vyřešení regionálních kon
fliktů - které jsou často důsledkem vykořisťování a bezpráví nebo neoprávněných
regionálních nároků supervelmocí - a ohrožují mír, rozvoj a prospěch lidstva.
MÍR A ODZBROJENÍ

Od našeho posledního kongresu v roce 1986 došlo ke značnému pokroku v oblasti
mírového úsilí a odzbrojení. Výsledky konference ve Stockholmu v roce 1986, smlou
va o nukleárních zbraních středního doletu z roku 1987 a pokrok dosažený při urov
nání regionálních konfliktů, to vše sehrálo svou úlohu. Vídeňská jednání o vytvá
ření důvěry a bezpečnosti a o konvenčních silách v Evropě demonstrují pokračující
politickou vůli v odzbrojovacím procesu.
Přes tyto úspěchy, máme ještě obrovský úkol. Závody ve zbrojení představují ob
rovské nebezpečí, kťeré je třeba zvrátit novou politikou a novými akcemi. Potřebu
jeme základní přehodnocení politiky i doktríny bezpečnosti. Dosažení obecné bezpe
čnosti, respektování lidských práv a podpora ekonomického rozvoje musí probíhat
současně.
Socialistická internacionála vítá návrhy, které president Gorbačov předložil ve
Spojených národech v prosinci 1988 a iniciaťivu presidenta Bushe na vrcholové schů
zi v květnu 1989.
Devadesátá léta našeho století by měla vidět plné uplatnění defensivních vojen
ských stavů a doktrín i zásady společné bezpečnosti v partnerství. Našim cílem je
podstatné snížení jak konvenční, tak nukleární výzbroje. Jako obecné pravidlo by
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Je třeba dále rozvíjet snahy k vytváření důvěry a bezpečnosti a rozšířit je i na
oblast vzdušných, námořních i pozemních operací. Měl by se vytvořit takový systém
informování a ověřování, který by zaručoval rychlou a přesnou informaci o síle,
vojenské výzbroji, pohybech a jiných událostech.
Evropské odzbrojení musí vycházet ze zásady stability na vyrovnaných a daleko
nižších úrovních ozbrojených sil i výzbroje na obou stranách. Zásada stability ob
sahuje potřebu korigovat existující asymetrie a nerovnováhy. Skutečná stabilita
také předpokládá defensivní vojenské stavy a doktríny i uplatnění zásady společné
bezpečnosti spočívající na úzké vzájemné závislosti. Rozsah zmocnění pro jednání
o konvenčních zbraních v Evropě by měl být rozšířen tak, aby jednání po roce 1992
zahrnovalo všechny evropské státy.
Bojové nukleární hlavice a zbraně vhodné pro obojí použití jako je dělostřelec
tvo by se měly snížit paralelně se snižováním konvenčních zbraní způsobem, který
by kdykoliv prospěl stabilitě v Evropě. Socialistická internacionála je toho názo
ru, že by mělo brzy dojít k jednání o taktických zbraních o donosnosti nižší než
500 km. Jsme proti různým opatřením včetně takzvané "modernisace", která by se ro
vnala náhradě za eliminované střely středního doletu nebo obcházení ducha či lite
ry dohody o nukleárních zbraních. Chceme dosáhnou situace, kdy stabilita v oblasti
konvenčních zbraní umožní oběma paktům odstranit všechny nestrategické nukleární
zbraně.
Socialistická internacionála požaduje rychlé výsledky při jednání o strategic
kých zbraních - pokud se týče 50%ního snížení strategických nukleárních sil. Tato
jednání by měla zahrnovat i dalekonosné střely s plochou dráhou letu. Požadujeme
striktní dodržování dohody o protibalistických střelách a uzavření dohody zakazují
cí umístovat zbraně v kosmu. Pokrok v tomto směru napomůže snahám uzavřít vyčerpá
vající dohodu o zákazu nukleárních zkoušek. Obracíme se na všechny vlády, aby v
tomto směru zesílily své úsilí. Dohoda o zákazu nukleárních zkoušek by byla účin
ným prostředkem zastavení procesu nukleární modernisace. Požadujeme kladné výsled
ky konfrontace ke kontrole plnění dohody o nerozšiřování nukleárních zbraní, která
proběhne v roce 1990 a navíc žádáme nejen nové potvrzení ale další posílení režimu
nerozšiřování nukleárních zbraní po roce 1995. Státy vlastnící nukleární zbraně by
měly plnit své závazky a jednat s dobrým úmyslem prosadit skutečný stav nukleární
ho odzbrojení. Státy, které vlastní, i ty co nevlastní atomové zbraně, by měly uza
vřít nové závazky, že omezí nahrazování zbraní a zbrojní technologie. Otázka závo
dů v námořním zbrojení by též měla přijít na pořad jednání.
Všechny státy by se měly zdržet výroby a vývoje nových chemických zbraní. Socia
listická internacionála požaduje brzké uzavření dohody zakazující výrobu, hromadě
ní nebo rozšiřování chemických zbraní. Vyzýváme ke striktnímu dodržování konvence
z roku 1972, která zakazuje výrobu a hromadění zbraní biologických.
Naléhavě žádáme o rozvíjení regionálních odzbrojovacích návrhů a opatření i o
další pokrok při řešení regionílních konfliktů. To všechno by se mělo soustavně
prosazovat se záměrem dosáhnout trvalá politická a sociální řešení problémů, které
existují v řadě světových oblastí. Bezpečnost však není možné omezit jen na určité
oblasti. Je to globální záležitost. Proto právě mají Spojené národy tak důležitou
úlohu vytvářet a upevňovat mír v mezinárodním měřítku.
Rostoucí prestiž Spojených národů je jedním z nejpovzbudivějších charakteristi
ckých rysů vývoje poslední doby. OSN by měla pokračovat v přebírání hlavní úlohy
při řešení konfliktů a mohla by také například pomáhat při kontrole a ověřování
plnění odzbrojovacích dohod anebo v registraci nahrazování zbraní. Její akce na udržení míru také vyžadují zajištěnější finanční strukturu.
Humanitární zásady a předpisy příslušné pro ozbrojené konflikty je nutno dále
posilovat a striktně dodržovat.
Terorismus je třeba potírat kdekoliv se objeví. To vyžaduje účinnou spolupráci
národních vládních orgánů i policie v rámci přijatelné právní soustavy. Rozhodnou
akci také vyžaduje odstraňování samotných příčin násilí jako je bezpráví, chudoba
a znevažování lidských práv.
Problémy naší planety nemohou vyřešit zbraně. Naším cílem zůstává požadavek
všeobecného a úplného odzbrojení jak v oblasti konvenčních zbraní, tak i zbraní
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podobně jako nebezpečí vyplývající ze zbrojení ani současná krize životního
prostředí nezná hranice. Celá naše planeta je ohrožována klimatickými změnami, ja
ko je globální oteplení, zdecimováním živočichů a rozsáhlým znečištěním. Jako lid
ské bytosti jsme současně činiteli i obětmi degradace životního prostředí. Je tře
ba vyvolat politckou akci, která by usměrnila úsilí všech lidských bytostí vytvo
řit důstojné lidské životní prostředí. Tak například vlády musí dohodnout společ
né cíle a strategie jak řešit ekologické problémy, jako je změna klimatu, spotře
bování ozonové vrstvy, odlesnění a vznik pouští, ztráta biologické různorodosti i
znečištění vzduchu, moře a země.
V budoucnosti bude zapotřebí dát zcela nové zaměření našemu způsobu života i
práce. Efektivní politika za zlepšení životního prostředí se musí stát součástí
souhrnných ekonomických strategií. Další ekonomický růst i technika musí být z
hlediska životního prostředí únosné .Jenom růst může vytvořit kapacitu schopnou vy
řešit problémy životního prostředí a to zejména v chudších zemích, nicméně však
jen zdravé životní prostředí může růst dlohodobě zaručit.
Základem rozvoje v oblasti potravin a zemědělství, energetiky, dopravy, průmys
lu, urbanistiky i pracovních podmínek se musí stát technika neškodná z hlediska
životního prostředí. Tyto snahy musí být v souladu s dlouhodobými potřebami lid
stva i s přežitím lidského rodu vůbec. Do stanovení a prosazování této politiky se
musí plně zapojit všechny skupiny společnosti.
Socialistická internacionála se zasazuje o mezinárodní dohody obsahující přesné
akční časové harmonogramy, o podstatné převody finančních prostředků rozvojovým
zemím ve snaze skocovat s bídou, která je největší hrozbou životního prostředí, i
o vybavení zemí třetího světa budujících vlastní rozvoj takovou technikou, která
neohrožuje životní prostředí. Naši směrnici pro budoucnost představují závěry ko
mise G.Brundtlandové.
ROZVOJ JIHU

Potřeba rozvoje vyžaduje bezodkladnou akci - a to jak pokud se týče odstraňová
ní bídy tak i ve smyslu budování na výsledcích těch positivních trendů, které se
v některých oblastech již objevily. Současné zlepšení v celkovém politickém klima
tu by mohlo vytvořit positivní podmínky jenom v tom případě, že skutečně dojde k
příslušným změnám v přístupu i v institucích.
Všechny rozvojové země potřebují mít možnost rozvíjet a soustavně provádět vla
stní strategie ekonomického a sociálního pokroku. Je nutné vytvářet prostor pro
různé modely rozvoje vycházející z různých hodnot a různých podmínek v jednotlivých
zemích. Tuto různost by měly chápat a uznávat za platnou mezinárodní rozvojové agen
tury .
Zadluženost je dnes nejkritičtějším problémem rozvojových zemí, který ohrožuje
finanční jistotu a ekonomické vyhlídky jak hospodářsky vyspělých tak rozvojových
zemí. Situace vyžaduje daleko víc, než jen krátkodobá řešení. Je zapotřebí hledat
a nalézt dlouhodobá řešení globální zadluženosti, jež spočívají v programu meziná
rodního hospodářského zotavení zaměřeného na zvýšení jak obchodu tak i výnosu.
Programy strukturálních úprav by se měly méně zaměřovat na deflační strategie a
více na iniciativu v rozvojových zemích vytvářet lidské zdroje - prostřednictvím
výchovy, zdravotnictví a výživy. Oficiální dluhy nejchudších zemí by se měly kon
vertovat na dotace; obchodní dluhy a jejich splácení by se mělo znovu rozvrhnout
a nápaditým programem mezinárodní akce by se mělo snížit úrokové břemeno. To vše
by mělo být spojeno s obnoveným závazkem rozšířené mezinárodní pomoci, včetně zá
vazku průmyslových zemí, odevzdávat Spojeným národům 0,7% z hrubého národního pro
duktu .
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- akci v rámci GATT zaměřenou na povzbuzení světového obchodu a na otevírání no
vých trhů produktům z Jihu - se zvláštními výhodami pro nejméně rozvinuté země;
- vrcholnou schůzku představitelů Severu a Jihu, která by znovu oživila dialog o
otázkách zadluženosti, obchodu a životního prostředí a podnítila nové rozvojové
strategie OSN;
- akci na ochranu životního prostředí na Jihu, která by znovu oživila a stanovila
novou úlohu Programu životního prostředí OSN;
- s úspěchem znovu projednat dohodu z Lomé, se silnějším důrazem na zpřístupnění
trhů a regionální spolupráci;
- pozvednout na vyšší úroveň dialog Jihu s Jihem i regionální spolupráci za úče
lem růstu a rozvoje trhů;
- vyšší odpovědnost světových finančních institucí - Mezinárodního měnového fon
du a Světové banky - v rámci nové Mezinárodní měnové dohody.

NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost zůstává na krizové úrovni jak ve vyspělých tak v rozvojových ze
mích, v některých případech ohrožuje přežití demokratické politiky. Mladí lidé bez
pracovní perspektivy mohou ztratit důvěru v demokratický proces i v demokratické
politické strany. Nedávné volby v Evropě se staly svědky vzniku nového extremismu
pramenícího z trvalých sociálních problémů včetně nezaměstnanosti.
Akce boje proti nezaměstnanosti vyžaduje vyčerpávající, plánovitý a trvalý pro
gram na globální, regionální i národní úrovni, zaměřený na tvorbu stálého a kvali
tativního růstu prostřednictvím kooperativního úsilí zvýšit poptávku: povzbuzením
obchodního styku Východ - Západ, Sever -Jih; kontrolou inflace; aktivní politikou
pracovního trhu: politikou vytváření pracovních příležitostí a regionálního rozvo
je, a zajištěním výcviku a soustavné výchovy. Bude také nutné vybudovat struktury
s účastí všech } zahrnující sociální partnery - na úrovni podniku, sektoru i na ná
rodní úrovni - které by plánovaly pokrok a pracovní příležitosti.
Při rozvíjení tohoto programu bude zapotřebí věnovat zvláštní pozornost otázce
zásobování v řadě klíčových oblastí pro akce, kdy pracovní příležitosti se dají vy
tvářet současně s řešením hlavních hospodářských a sociálních problémů, jako je na
příklad: ochrana životního prostředí; vytváření potřebných infrastruktur; výzkum te
chnologie a inovace a jejich praktická aplikace; navrhování programů výchovy a výc
viku zahrnujících jak kulturní tak čistě technická hlediska; a zajištění informač
ních služeb.
V tomto smyslu jsou doporučení Kreiského komise důležitými směrnicemi pro akci.
LIDSKÁ PRÁVA

Právo na práci je právě jedním ze základních společenských a lidských práv, kte
ré se v dnešním světě velice porušuje. Ještě po čtyřiceti letech je Všeobecná dekla
race lidských práv plně aktuální při stanovení globálních norem ochrany základních
práv a svobod, při povzbuzování odporu proti bezpráví, nesnášenlivosti a útlaku.
Avšak užívání těchto práv a svobod zůstává pro mnohé jen vzdáleným snem. Velice má
lo z nás žije v zemích, jejichž vlády skutečně respektují lidská práva. Mučení,
trest smrti, "zmizení" a vyhnanství, špatné zacházení s menšinami, diskriminace žen,
rasismus a xenofóbie - to všechno přispívá k represi a bezpráví, zbavujícím miliony
mužů, žen a dětí jejich základní důstojnosti. Kampaň, kterou vede Amnesty Interna
tional proti trestu smrti, upozorňuje na důležitou otázku obecného zájmu a zasluhu
je kladnou reakci všech demokratických socialistů.
Součástí naší reakce na tuto situaci musí být kampaň za zajištění širší ratifika
ce mezinárodních dohod o lidských právech, včetně konvencí proti mučení a diskrimi
naci, chystané Konvence dětských práv i Pracovních norem Mezinárodní organizace prá
ce (ILO). Pouhá ratifikace však nestačí. Je zapotřebí ustavit nové dozorčí orgány,
které by zajistily, že se práva respektují, dohody plní a které by prověřovaly po
čínání vlád. Naše návrhy týkající se této otázky jsou obsaženy v novém Prohlášení
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Zvláštní důraz klademe na základní práva dělníků a jejich odborových organizací.
Právo se organizovat a odmítat práci; právo svobodně se dohadovat jednáním; právo
na informovanost a účastenství - to vše se musí pokládat za zděděné právo všech děl
níků, které je třeba plně respektovat.
ŽENSKÁ PRÁVA

Zvláštní pozornost vyžadují zejména práva žen. Naše dlouhodobá kampaň za ženská
práva bude i v devadesátých letech pokračovat s novou mohutností. Na poradu dne má
me kromě jiného opatření týkající se pracovních podmínek a rovného zacházení; pod
mínky pro péči o rodinu a děti; odstranění sexuálního násilí a positivní obrat v
určitých klíčových oblastech, kde jsou ženy znevýhodněné.
Rovnost mezi ženou a mužem je základní socialistickou a demokratickou hodnotou.
Přehlížení plné účasti žen při procesech rozhodování ohrožuje demokracii. Socialis
tická internacionála znovu potvrzuje cíle Socialistické dekády žen vyhlášené v roce
1986 v Limě, aby se všichni socialisté snažili v příštích deseti letech prosadit
rovnou representaci (50/6/50%) žen na všech úrovních a to jak v národních tak v or
ganizačních. Naše členské strany také posílí organizační a finanční statut svých
organizací žen.

REGIONÁLNÍ PROBLÉMY

Rada regionálních konfliktů a událostí vyžaduje pozornost světové veřejnosti.
Zatímco v některých oblastech došlo od našeho minulého kongresu k pokroku, došlo
jinde k novým krizím, které ohrožují životy a svobodu, a některé ze starých krizí
nám nadále působí starosti.
V různých částech světa existují situace, kde jsou zpochybňovány hodnoty a aspi
race které SI zastává a kde mír a odzbrojení jsou vzdáleny od skutečnosti. Například
Afganistan přetrvává jako faktor nestability; persekuce kurdských menšin zůstává
tragickou skutečností. V Kambodži stále zůstává prioritou snaha najít řešení které
by zajistilo jak právo na sebeurčení tak lidská práva. A Africe pokračuje boj eritrejského lidu za osvobození. Na Kypru podporujeme snahu Spojených národů prosadit
spravedlivé a trvalé řešení. V oblasti západní Sahary také podporujeme snahu OSN a
Organizace Africké jednoty zajistit mír.
Jako demokratičtí socialisté uděláme vše co je v lidských silách k zajištění mí
rového urovnání regionálních sporů a v tomto smyslu vítáme obnovenou sílu a vliv
Spojených národů.
Zejména čtyři oblasti nás zajímají a byly a jsou předmětem trvalé pozornosti So
cialistické internacionály:
Jižní Afrika

Režim apartheidu Jižní Afriky pokračuje v utlačování černé většiny ve vlastní
zemi a v destabilisaci u svých sousedů. Je třeba vyžadovat, aby nové bílé vedení
změnilo kurs a prodiskutovalo budoucnost země se skutečnými vůdci oposice. Politic
ké vězně včetně Nelsona Mandely je třeba propustit bez jakýchkoliv podmínek.
Demokratičtí socialisté celého světa budou nadále požadovat cílevědomou změnu v
Jižní Africe. Dokud se tak nestane, je zapotřebí pokračovat jak v mezinárodním tla
ku prostřednictvím vyčerpávajících a závazných akcí a sankcí proti jihoafrickému
režimu tak i prostřednictvím jednotlivých států a skupin států.
Je třeba uvítat dohodu o nezávislosti Namibie a podniknout všechna nezbytná opa
tření, aby tu ještě v tomto roce došlo ke svobodným volbám bez jejich zfalšování.
Socialistická internacionála odsuzuje konfrontace, k nimž došlo po 1.dubnu a obrací
se na OSN, aby zajistila úplné zdroje informací tak,aby příslušná komise mohla splnit
svůj úkol.
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Všechny vlády by měly zesílit svou podporu hraničním^státům a pomáhat jim v překo
návání jihoafrických destabilisačních snah a v zajištování autonomního vývoje. SI
bude pokračovat v úzkých vztazích s vládami i osvobozovacími hnutími této oblasti.
Střední východ

Na Středním východě je možno pozorovat perspektivy které opravňují k určité na
ději na mírové řešení dosažené vyjednáváním v souladu se zásadami společné bezpeč
nosti .
OOP ve svých prohlášeních z posledních několika měsíců uznává právo Izraele na
existenci a její předseda Oasir Arafat se snaží o řešení jednáním. Spojené Státy
započaly s OOP rozhovory. Sovětský svaz se snaží sehrát při řešení konfliktů na
Středním východě aktivnější úlohu.
Ve světě je tendence ke zmírnění mezinárodního napětí a k vyřešení regionálních
konfliktů. A z tohoto procesu je nemožné Střední východ vyloučit.
Intifada znovu upoutala pozornost světového veřejného mínění na situaci na okupo
váných územích. Plán navržený izraelskou vládou, který předpokládá jednání mezi Iz
raelem a Palestinci, kteří budou na okupovaných územích zvoleni, by ještě před ně
kolika měsíci byl nemyslitelný.
Socialistická internacionála podporuje následující zásady při řešení izraelsko
- palestinského konfliktu:
- Musí dojít k mírovému politickému řešení. Toto řešení musí spočívat na právu
izraelského státu na existenci uvnitř bezpečných a uznávaných hranic i na právu Pa
lestinců na sebeurčení. Samozřejmým cílem by mělo být vzájemné uznání mezi Izrael
ci a Palestinci.
- Za tímto účelem je zapotřebí urychleně svolat mezinárodní mírovou konferenci
pod záštitou Rady bezpečnosti OSN, na níž by se měli zúčastnit všichni účastníci
i státy účastné na konfliktu v oblasti. OOP by se také měla zúčastnit na mírovém
procesu v oblasti.
- Členské státy Evropského společenství i ostatní evropské státy, Spojené státy,
Sovětský svaz a mezinárodní veřejnost jako celek by měla pokračovat v nabádání OOP
aby zavrhla terorismus. Stejný tlak by se měl vykonávat na Izrael a požadovat aby
zastavil porušování lidských práv na okupovaných územích a okamžitě otevřel školy
a university.
Mezinárodní veřejnost se musí chopit této příležitosti k zajištění řešení kon
fliktu. Bez rychlých kroků vykazujících úspěch "stavu vyjednávání" nebezpečí nási
lí poroste.
SI bude pokračovat ve svém úsilí podporovat mírový proces v oblasti, a to pros
třednictvím styků se všemi zainteresovanými stranami.

Libanon
Socialistická internacionála hluboce lituje současné vážné krize v Libanonu, a
uznávajíc naléhavou potřebu ústavních reforem vyzývá všechny země aby respektovaly
integritu sjednoceného, nezávislého a demokratického Libanonu, bez veškeré cizí
okupace.

Latinská Amerika
Demokracie a demokratický socialismus zaznamenaly rozhodný postup vpřed v Latin
ské Americe a v Karibské oblasti i současné úspěchy řady našich členských stran
Soc. internacionály. Historická kampaň za ukončení Pinochetovy tyranie otevřela
cestu k demokratickým volbám, a v Paraguay! skončila nejdelší diktatura v Latinské
Americe.
Ale vážné znepokojení trvá, pokud se týče krize ze zadluženosti, která ohrožuje
vznikající demokracie. Ve Střední Americe je zapotřebí vyvinout veliké úsilí aby
se prosadilo plnění uzavřených dohod (Esquipulas II) a zajistilo sebeurčení a nev
měšování vnějších sil. Konflikt v El Salvadoru a neustálé porušování lidských práv

24 si žádá dojednané politické řešení. Lid Nicaraguy má naši podporu při svém postu
pu v demokratickém procesu.
V
Guatemale je ústavní řád v nebezpečí a trvá porušování lidských práv.
Odsuzujeme manipulaci volebního procesu v Panamě a požadujeme aby byla respekto
vána demokratická vůle lidu. Na Haiti došlo ke zpomalení přechodu k demokracii a
lidská bída pokračuje. Vítáme iniciativu USA k politickému řešení v Puerto Ricu a
podporujeme zásady suverenity a sebeurčení pro lid této země.
SI znovu potvrzuje svou trvalou věrnost lidu Latinské Ameriky a Karibské oblas
ti v jeho boji za demokracii, hospodářský rozvoj a sociální spravedlnost.

VÝVOJ V KOMUNISTICKÉM SVĚTĚ
Střední a východní Evropa

Socialistická internacionála opírajíc svůj postoj o zásady Východní politiky
Willyho Brandta, usilovala po dlouhá léta o nový rámec pro styky se zeměmi střed
ní a východní Evropy.
Nyní pod vedením Michaila Gorbačova dochází k pozoruhodným změnám v Sovětském
svazu, a velkou měrou - jako následek - i v některých zemích střední a východní
Evropy; tyto změny je třeba uvítat a podporovat, nakolik poskytují vyhlídku na po
litickou a hospodářskou změnu.
Každý pokrok směrem k demokracii - a tudíž ke svobodě svědomí, svobodě slova a
svobodě pohybu - má obrovský význam. Demokratičtí socialisté musí využít možnosti
styku, výměny názorů i praktické pomoci a podpory, nebot tím mohou přispět k pře
tváření společnosti tam, kde ideály socialismu byly po dlouhou dobu deformovány
komunistickou ideologií. Praktická podpora je podstatná při zajištování trvalosti
dnešních, sice dramatických, ale dosud křehkých iniciativ a změn.
V přístupu k této situaci je podstatné si uvědomit skutečnost, že střední a vý
chodní Evropa není monolitický blok. Každá z těchto zemí byla vždycky odlišná a v
současné době jsou tyto odlišnosti stále patrnější.
V některých případech perspektiva změn v hospodářské politice měla rozhodující
vliv, jako v Madarsku. V jiných byl hnací silou pro změny politický vývoj, jako v
Polsku, nebo národnostní aspirace, jako v Pobaltí. Jinde dosud převažují tradiční
struktury a na Gorbačovovy reformy se pohlíží s podezřením,jako v Československu
a NDR. V Bulharsku, kde je možno zjistit positivní trendy v hospodářské oblasti,
je nutné odsoudit zacházení s tureckou menšinou. A v Rumunsku přetrvává krutá dik
tatura s tragickými následky jak pro hospodářství tak pro společnost.
Socialistická internacionála podporuje ve střední Evropě včetně Pobaltí boj za
sebeurčení, demokracii a hospodářskou a ekologickou obnovu. Náš přístup ke stykům
i podpora změny ve střední a východní Evropě je logickým pokračováním Východní po
litiky a stále úspěšnějšího procesu KSBS. Otevření hospodářských a obchodních sty
ků a nové vztahy mezi EHS a RVHP poskytuje perspektivu většího vzájemného porozu
mění .
Socialistická internacionála bude klást zvláštní důraz na povzbuzování a umož
ňování co nejrozsáhlejšího dialogu o politických a hospodářských otázkách a to se
všemi náležitými zástupci - s vládami, vládnoucími stranami, oposičními stranami,
akademickými kruhy, representativními seskupeními i se vznikajícími politickými si
lami včetně nových Lidových front.
Čína
Socialistická internacionála hluboce lituje a odsuzuje krvavou represi pokojných
a spontánních demonstrací požadujících svobodu a demokracii v Číně. Surové akce
čínského vedení proti studentům jsou ještě tragičtější ve srovnání se současným
hnutím za větší otevřenost v celé čínské společnosti. Světová věřejnost se musí
sjednotit v odsouzení i v příslušných opatřeních aby vštípila čínským úřadům nut
nost uznat demokratické naděje a aspirace lidu a ukončit vraždění a represe.
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ZÁVĚR
Socialistická internacionála odchází ze Stockholmu s pevným přesvědčením, že
devadesátá léta budou dekádou, v níž se rozvoj a mír stanou skutečností.
Zkušenosti osmdesátých let ukázaly neschopnost volného trhu zajistit plnou za
městnanost jak na Severu tak i na Jihu, a skoncovat s chudobou i v nejbohatších
zemích. Ukázalo se také, že centralisované plánování je na překážku hospodářskému
a sociálnímu rozvoji. Zhoršení životního prostředí ohrožuje jak hodnotu života tak
samotný život. A je zcela jasné, že žádná jednotlivá země nemůže své problémy vyře
šit sama.
Politika spolupráce pro společný blahobyt nabízí v devadesátých letech reálnou
alternativu, zatímco úspěch společné bezpečnosti v mezinárodních vztazích skýtá je
dinečnou možnost posílit instituce spolupráce pro rozvoj. Je třeba se rozhodnout.
Můžeme se rozhodnout chopit se dnešních příležitostí odzbrojení a míru. Můžeme
prosazovat nutnost demokracie a lidských práv. Můžeme se rozhodnout pro přesunutí
zdrojů ze zbrojení na hospodářský rozvoj. Můžeme se rozhodnout převzít společnou
odpovědnost za vyřešení zadluženosti. Můžeme se rozhodnout využít naší technologic
kou kapacitu a pomoci národům Jihů přeskočit celé období rostoucího znečištování
prostředí a také se rozhodnout pro trvalý mezinárodní hospodářský rozvoj. Můžeme
se rozhodnout pro solidaritu a účast navzdory rozvratnictví Nové pravice.
Společná ekonomická odpovědnost vyžaduje pravou společnou bezpečnost, kterou
Socialistická internacionála chce nastolit na celém světě.
Socialistická internacionála vedla neúnavný dialog mezi chudými a bohatými ze
měmi, jenž je pro mezinárodní hospodářské zotavení nezbytný.
Demokratické socialistické strany representují společný zájem na zaměstnanosti
a rozvoji. Pro demokratické socialisty je spolupráce každodenní realitou a v deva
desátých letech našeho století se může stát realitou pro všechny země.

Humanitární akce: Platforma Socialistické internacionály o lidských

právech

Lidská práva jsou podstatným rysem socialistické totožnosti:
Nejvyšším cílem socialismu je blahobyt pro všechny; tohoto cíle nemůže být dosa
ženo, jestliže jsou porušována lidská práva.
Lidská práva vyjadřují široké, dynamické pojetí lidské existence. Stále obohaco
váno o nové sociální a kulturní prvky zahrnuje toto pojetí občanská, politická, so
ciální a hospodářská jakož i kulturní práva - rovnou měrou se vztahující na ženy
i muže. Součástí naší představy jsou i práva budoucích generací.
Lidských práv musí být dbáno bez rozlišování. Jsou založena na zásadě, že všech
ny lidské bytosti mají stejnou hodnotu nehledě na věk, pohlaví, kulturu, nábožen
ství, sociální nebo etnické pozadí. K zajištění takovéto rovnosti musí být respek
továny všechny menšiny a ohroženým lidem má být věnována zvláštní pozitivní pozor
nost: dětem, uprchlíkům, původnímu obyvatelstvu a jiným, nebezpečí vystaveným ne
bo zranitelným skupinám. Závažný význam mají práva žen.
Značného pokroku od doby založení Druhé internacionály před sto lety bylo dosa
ženo ve všeobecném přijímání těchto zásad. Značně se rozšířila dostupnost přiměře
né potravy, přístřeší, zdravotní péče a vzdělání a v mnoha zemích je již téměř vše
obecná. Vzdor rozšířenému porušování bylo dosaženo mezinárodního standartu občan
ských a politických svobod a to přispělo ke svobodnější politické výměně názorů a
ke kvalitám života. Demokratičtí socialisté a sama SI přispěli k tomuto vývoji a
budou v této činnosti pokračovat. Tisíce jednotlivců i skupin bojovaly za ochranu
ohrožených osob.
Lidská práva jsou nedělitelná. Sama demokracie je v nebezpečí tam, kde dochází
k jejich porušování, kde lidé nemají právo hlasovat, vyjádřit svůj názor, kritizo
vat ty kdož jsou u moci, účastnit se veřejného dění. Tam, kde jednotlivci jsou zba-
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veni svých lidských práv, tam nemůže být dosaženo ani blahobytu sociálního. Lid
ská práva jsou vystavena nebezpečí všude tam, kde sociální nerovnost ohrožuje
vnitrní mír.
Náš přístup - jak je pojat v tomto dokumentu - uznává složitost a rozmanitost
lidských práv. Uznává vzájemnou závislost práv jednotlivců a práv kolektivních,
jakož i vzájemné působení mezi těmito právy a jinými vyhrocenými mezinárodními
otázkami, jakými jsou celkový rozvoj, odzbrojení a úpadek životního prostředí. Od
druhé světové války se stala úroveň lidských práv předmětem mezivládních dohod.
Osou rovněž mezinárodní dohody o uskutečňování těchto práv, obzvláště práv občan
ských a politických. To je významným úspěchem, který by měl hýt chráněn a dále ro
zvíjen. 3e důležité, že diskuse o lidských právech pokračuje, že jsou uplatňovány
nové prostředky na jejich podporu.
Budoucí diskuse o lidských právech se musí zaměřit také na úsilí o sociální
spravedlnost. Stovky milionů žijí v absolutní bídě a dětská úmrtnost v zemích Jihu
stále převyšuje deset milionů ročně. Hladovění a masová nezaměstnanost tvoří sou část dnešního světového pořádku. Mnoho mladých lidí je odsouzeno k negramotnosti.
Široká propast mezi bohatými a chudými je odrazem nerespektování lidských práv a
současně i varováním, že jejich další porušování je pravděpodobné.
Trvalo mnoho let než byly provedeny pokusy o stanovení měřítek pro posuzování
dodržování práv hospodářských a sociálních. Bylo tomu tak zčásti pro neblahé zpo
litizování diskuse o lidských právech. Jednou z příčin proč hospodářská a sociál
ní práva byla pokládána spíše za usilování o práva než za práva samotná bylo, že
závazky s nimi spjaté byly špatně definovány. Některým z nich nemohla být bezpro
středně dána síla zákona. Jiná nesnáz měla svůj původ ve skutečnosti, že se hospo
dářské soustavy jednotlivých zemí značně odlišují.
Těmito problémy by nemělo být zdůvodněno odsouvání účinné práce pro hospodář
ská a sociální práva. Tyto značné nespravedlnosti nemoho být ovšem potírány izo
lovaně; akce musí být podniknuta v širší politické souvislosti. Musí být reformo
vána mezinárodní hospodářská soustava. Bohaté země Severu za to nesou zvláštní
odpovědnost.
Socialisté budou nadále usilovat o uznání kolektivního práva všeho lidu, všech
společností na sebeurčení, které je integrální součástí lidských práv. Všechen
lid musí mít nezcizitelné právo svobodně si pro sebe zvolit svůj vlastní demokra
tický systém.

Základní příčiny
Seriozní přístup k práci pro lidská práva musí vycházet ze základních příčin
porušování lidských práv, včetně chudoby a hospodářské nerovnosti, jakož i z či
nitelů politických, vojenských a právních.
Napětí mezi etnickými nebo náboženskými skupinami vede k vyvolávání problémů
v lidských právech, obzvláště jestliže odpoveď úřadů na tyto problémy je nepatřič
ná. Země zachvácené revolučními bouřemi mají rovněž sklon objevovat se ve zprávách
o porušování lidských práv. Vojenské převraty, at úspěšné či ne, jsou často násle
dovány terorem. Takovým činitelem je i rasová diskriminace, zejména ve své nejbru
tálnější a systematické podobě - apartheidu .
Například soustavná nespravedlnost způsobená hospodářským vykořistováním před
stavuje nejen sama o sobě porušení důležitých práv, ale také vyvolává konfrontace,
které jsou opět používány za záminku pro jiná porušování jakými jsou cenzura a
svévolné věznění. Institucionalizovaný státní teror otevírá začarovaný kruh nási
lí: útlak, odpor, ještě větší útlak a tak dále.
Práce pro lidská práva se ve skutečnosti dotýká samotného nervového centra po
litického těla země. Mnohé z obětí jsou záměrně vydávány za politické nepřátele a
označovány za hrozbu. Požadavky za ukončení svévolného věznění, mučení, "mizení"
lidí bez poprav nezůstávají proto neutrálními. Mnohé vlády pokládají takovéto po
žadavky za jednoznačně podvratné.

Informace
Tyto požadavky jsou vznášeny mnoha organizacemi, včetně mezinárodních hnutí
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jako Amnesty International, různých skupin právníků, Červeného kříže, Ochrany
dětí (Save the Children) a jiných nevládních organizací. Vyskytují se též místní
skupiny, které - mnohdy v nesnadných podmínkách a za velkého rizika - zaujímají
stanoviska a dokumentují nezákonné činy spáchané úřady. Tito všichni a i novináři,
kteří se zabývají otázkami lidských práv, potřebují zvláštní pozornost a ochranu
zvenčí.
Místní skupiny pro lidská práva opatřují často informace pro masové sdělovací
prostředky a mezinárodní hnutí a ti pokračují v tomto díle tím, že zasahují ze
zahraničí. To, k čemu v mnoha' případech dochází, není ničím menším než válkou in
formací. Vlády se pokoušejí zastavit tok informací o tom co se děje na policejních
stanicích, ve vojenských kasárnách a ve věznicích; skupiny pro lidská práva se sna
ží prolomit tuto zeď mlčení. Souhra mezi nimi, masovými prostředky a mezinárodní
mi organizacemi je dynamickým faktorem a dává další rozměr významu boje proti
cenzuře.
Univerzálnost
Lidská práva představují mezinárodní odpovědnost a mají univerzální charakter.
Jsou stejně důležitá po celém světě a vztahují se na všechny bez ohledu na pohlaví,
náboženské vyznání nebo rasu. Právo člověka žít psychicky i fyzicky nedotčen je
základním právem jak v rozvojových zemích tak i v industrializovaném světě. Právo
nebýt mučen je právě tak podstatné v podmínkách války jakož i míru. Svoboda proje
vu je právě tak nezbytná v zemi chudé jakož i v zemi bohaté.
Tyto mezinárodní normy by měly být uplatňovány univerzálně. Obzvláště ženám
jsou často upírána základní práva z důvodů údajně kulturních nebo náboženských.
To je nepřijatelné. Všeobecná práva žen - včetně práva na přístup ke vzdělání,
práva na stejnou právní ochranu, práva hlasovat a práva na osobní nedotknutelnost
by měla být všeobecně respektována. Rovnoprávnost jako cíl, jak jej zdůrazňuje
Závěrečný dokument Dekády OSN pro ženy, je základní pro dosažení všeobecných lid
ských práv.
Tato úroveň musí být důsledně podporována. Příliš často si vlády nevšímají po
rušování lidských práv jejich spojenci, zatímco odsuzují jejich porušování, pokud
se jich dopustí jejich mezinárodní odpůrci. Toto zneužívání měřítek lidských práv
by mělo být již samo o sobě odsouzeno. Ono samo totiž podkopává zásady, jichž se
dovolává, tím že ztotožňuje kritiku účinnosti lidských práv s politickou opozicí.
Tam, kde se měřítka uplatňování lidských práv zdokonalují, například po údobí
útlaku nebo občanských rozbrojů, je důležité, aby vlády ostatních států nejen uví
taly toto zdokonalení, ale i podpořily jeho další pokrok směřující k mezinárodně
přijatým normám.
Některé vlády však závazky nepřebírají nebo tvrdí, že diskuze o úrovni lidských
práv je vměšováním do jejich vnitřních záležitostí, a tudíž i porušováním jejich
státní svrchovanosti. Odkládají ratifikaci mezinárodních smluv o lidských právech;
nepřipouštějí mezinárodní pozorovatele ke svým politickým soudním procesům nebo
do svých vězení; Neodpovídají na ztížnosti podané v Organizaci spojených národů.
Taková sabotáž ohrožuje to, čeho již v oblasti mezinárodní ochrany základních svo
bod a lidských práv bylo dosaženo. Neměla by být trpěna.
Protože jsou lidská práva závazkem mezinárodním, měly by se všechny vlády ve
řejně zodpovídat za jeho plnění světovému společenství. Měly by uznat, že mezivlád
ní organizace, jiné vlády a nevládní organizace mají právo klást otázky, vysílat
zástupce k účasti na soudních procesech a navštěvovat vězně. Měly by rovněž uznat,
že jejich občané mají právo svobodně udržovat styky s těmito orgány. Tyto závazky
se v určitých případech vztahují i na národně osvobozenecké hnutí a jiné organiza
ce .
Některé vlády se odvolávají na polehčující okolnosti. Argument, že hospodářské
potřeby mají přednost před politickými právy, je nepřijatelný. Za žádných okolnos
tí nemá žádná vláda nebo jiná moc právo mučit nebo zabíjet ve jménu ideologických,
náboženských nebo politických cílů.

28 Bezpečnost
Národní bezpečnost je nejčastější záminkou pro zdůvodnění násilí. Nikdo neupírá všem státům právo bránit se proti vnějšímu či vnitrnímu ohrožení. Občané ma
jí opravdu vůči státu nárok na ochranu proti těmto ohrožením jejich osobní bezpeč
nosti. Pojmu bezpečnost národa je však v mnoha zemích zneužíváno. V sázce totiž
často není život národa, ale přežití konkrétní vlády nebo mocenské skupiny. Nouzo
vé zákonodárství nebo zákony proti teroristům směrují často také proti mírumilov
ným politickým činnostem. Bezpečnostní opatření zaváděná údajně ve jménu svobody
a demokracie jsou prováděna způsobem hrubě porušujícím samotné tyto hodnoty.
Toto zneužití pojmu národní bezpečnost nepomáhá zemím skutečně ohrožovaným.
Jejich problémem je opravdová obrana národa a ta musí být prováděna ospravedlni
telnými prostředky.
Obzvláště teroristické skupiny představují pro stát hrozivou zátěž. K jejich
potření je nezbytná mezinárodní spolupráce. Vlády, které je podporují, by měly
nést odpovědnost za jejich zločiny. Politická hnutí všeho druhu, ve značné míře
zapojená v oblastech vnitřního konfliktu, by měla být vedena k jednoznačnému od
souzení všech teroristických činů.
Tváří v tvář terorismu reagovaly na něj některé vlády omezením úrovně svých
lidských práv; dovolily mučení, rozšířily uplatnění trestu smrti anebo dokonce po
volily mimojustiční popravy. Je malý rozdíl mezi tím, zda tyto činy jsou páchány
úředně jejich vlastními bezpečnostními silami nebo takzvanými komandy smrti nebo
jinými agenty. Dokoce i v krajních situacích musí být odmítáno takovéto páchání
násilí, at již je prováděno přímo státem nebo za jeho účasti.
Humanitní zásady

Lidská práva jsou vážně porušována v situacích ozbrojeného konfliktu nebo
vnitřních výtržností. Porušení ustálených pořádků proto představuje závažné ohro
žení humanitárního práva, Útoky proti civilnímu obyvatelstvu, použití chemických
zbraní, braní rukojmí a špatné zacházení s válečnými zajatci jsou v soudobých kon
fliktech běžným zjevem.
Soustava ochrany lidských práv a vyšetřovací aparát předvídaný Ženevskými doho
dami z roku 1949 a Dodatkovým protokolem k nim z roku 1977 řádně nefungují. Mezi
národní vyšetřovací komise nezačala pracovat, protože příliš málo vlád uznalo její
oprávnění. Protokoly jsou podkopány skutečností, že je dosud mnoho vlád neratifikovalo. Dokonce i ty vlády, které příslušné dokumenty ratifikovaly, je vždy nerespek
tují, protože krátkozraké politické ambice mají sklon převládnout nad požadavky
humanitárními.
Porušování humanitárního práva neupoutává mnoho pozornosti. Masové komunikační
prostředky by mohly sehrát při jejich sledování a zaznamenávání větší úlohu než
nevládní skupiny.
Mezinárodní výbor Červeného kříže převzal - a byla mu také svěřena - významnou
odpovědnost za sledování dodržování humanitárního práva vládami. MVČK však nepoží
vá dostatečné a důsledné podpory. Ani vlády se neujaly své individuální odpovědnos
ti; nejenže mají samy pravidla dodržovat, nýbrž mají také jednat, dojde-li k jejich
porušení jinými.
Organizace Spojených národů by mohla - v souvislosti s její prvořadou odpověd
ností za udržení míru - také sehrát významnější úlohu v úsilí o minimalizování
lidského utrpení v ozbrojených konfliktech. Generální tajemník OSN by mohl být
zmocněn vyvíjet humanitární iniciativy například na ochranu dětí za války nebo v
oblastech ozbrojeného konfliktu. Bylo by třeba vybudovat v pásmech konfliktů tako
vé "mírové mosty", které by sahaly k dětem a ostatnímu civilnímu obyvatelstvu.
Jsou rovněž závažné mezery v samotném humanitárním právu, na které by mělo být
poukázáno. Jeden z vážných nedostatků se vyskytuje při vnitrostátních konfliktech,
které nenabyly plných rozměrů válek. Ani MVČK, ani OSN nemá formální oprávnění za
sahovat, jestliže se v některé zemi jedná o vnitřní rozbroje a třenice, nebo když
vlády nehodlají přiznat, že se jedná o rozsáhlý konflikt nebo o občanskou válku.

29 Takováto situace se ještě zhoršuje sklonem vlád vyhlašovat stavy, nouze a tím
se zbavit některých z vlastních závazků, vyplývajících ze zákonů o lidských prá
vech. Zákonnou ochranu v době občanských válek, i když došlo k určitému jejímu
rozvoji, by též bylo třeba posílit.

Provádění
Mezinárodně přijaté normy musí být brány vážne. Měly by být vládami ratifiko
vány a účinný systém by měl sledovat jejich uplatňování a provádění. To je základ
ním předpokladem pro zachování lidských práv.
Mezinárodní dohody - včetně Ženevských dohod a jejich dodatkových protokolů - by měly být pokládány za závazné úmluvy mezi státy, které je ratifikovaly.
Jejich porušení v jedné zemi by mělo být považováno za nedodržení smlouvy vůči
všem ostatním smluvním stranám a odpovídajícím způsobem sledováno a projednáno.
Nemělo by se tedy o něm hovořit jen tehdy, jestliže to je pro někoho politicky
výhodné.
Protože jsou lidská práva závazkem mezinárodním, jeví se nejenom přijatelným,
ale je přímo povinností vystoupit proti jejich porušování, i tehdy, když k němu
dochází mimo vlastní zemi. Týž duch bdělosti by se však měl projevit i doma, kde
prostředky pro nápravu by měly být snáze mobilizovatelné.
Boj za lidská práva nemůže být nikdy vyhrán jednou provždy a pro všechny; je
pro ně třeba pracovat každodenně - v politických shromážděních, u soudů, ve školách,
v kasárnách, ve vězeních, v nemocnicích a všude jinde v naší společnosti. K usnad
nění tohoto boje je třeba mít ve všech zemích úplný a jednotný informační a výchov
ný program o lidských právech a jejich uskutečňování.
Takový program by měl zahrnovat politiku domácí i zahraniční. Měl by zdokonalo
vat právní pravidla a úpravy a na vyšší úroveň pozvednout soudní a správní insti
tuce, sloužící ochraně jednotlivců před zlořády. Měl by rovněž jasně formulovat
cíle k naplnění práv hospodářských a sociálních. Program by měl zdůraznit konečně
potřebu vynucení úrovně lidských práv, která byla dosažena a stanovena v posled
ních čtyřech desetiletích. Dozrál čas k tomu, aby se zásady změnily v činy.
DOPORUČENÍ

1 .Vlády by měly stanovit jasně záruky státu za lidská práva

Každá vláda by měla pravidelně revidovat své zákonodárství a své právní a jiné
instituce, aby zabezpečila podporu norem lidských práv. Vývoj mezinárodních před
pisů by měl být zaznamenáván a jejich včasná ratifikace spojena s přezkoumáním
státních předpisů a politiky. Zvláštní plány by měly být navrženy pro uskutečňová
ní a naplňování hospodářských a sociálních práv.
Měly by být stanoveny právní záruky toho, že riziko zlořádů bude minimalizová
no. Například pracovníkům výkonné moci by měly být vydány zvláštní pokyny o tom,
které prováděcí metody jsou dovoleny a které ne. Měly by být pravidelné nezávislé
inspekce míst pro zadržené osoby a jejich umístění by nemělo být utajováno; příbu
zní musí být informování o tom, kde se zadržení nacházejí. Všichni vězni by měli
být neprodleně vyrozumíváni o svých právech, včetně práva podat stížnost na způsob,
jakým je s nimi zacházeno.
Dobrovolné organizace, včetně odborových, by měly svobodně působit a masová
media by měla být podporována v nezávislém podávání zpráv. Měla by být zřízena
pravomocí vybavená státní instituce, taková jakou je městský referát pro stížnosti("ombudsman"), aby přijímala stížnosti na zlořády mezi úředníky a funkcionáři.
Úřady by měly být odpovědny veřejnosti.
Mechnismy právní však nejsou vždy postačující. Je důležité, aby úřady vydaly
jasné politické pokyny, že respektování lidských práv je věcí nejvyššího významu.
Zprávy týkající se jejich porušování musí být pečlivě přešetřeny a viník postaven
před soud. Oběti by měly být odškodněny.
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Informace d lidských právech by měly být učiněny všeobecně

dostupnými
Lidská práva jsou otázkou výchovy v téže míre, v jaké jsou otázkou platných
zákonů. Každá vláda by měla zavést program výuky lidských práv, a to jak na ško
lách všech úrovní, tak i ve výchově mimoškolní. Jeho účelem by mělo být dosáhnout
toho, aby si všichni občané byli vědomi svých práv i způsobu jak je hájit.
V případě ratifikace mezinárodního dokumentu by vláda měla informovat veřejnost
i příslušné státní úředníky o jejích důsledcích a měla by je zapojit do podávání
zpráv mezinárodním orgánům ustaveným k evidování plnění dokumentu.
Je obzvláště důležité, aby zvláštní průpravu dostali ti pracovníci, kteří pů
sobí ve vztahu k lidským právům v pozicích klíčových. Například učitelé a sociál
ní pracovníci by měli mít příležitost dozvědět se o právech dětí; příslušníci vě
zeňské stráže o pravidlech zacházení s vězni a zadrženými osobami; pracovníci v
oblasti výkonu práv o předpisech upravujících jejich postupy; zdravotníci a psy
chiatři o jednání s těmi, kteří jsou svěřování jejich péči.

3. Všechny vlády by měly provádět zásadovou politiku pomoci uprchlí
kům
Uprchlíci jsou často obětmi vážných porušení lidských práv; mělo by jim být
nabídnuto útočiště. Mají na to nárok.
Vracení žadatelů o asyl domů může přispět k dalšímu porušování lidských práv.
Je proto důležité přistupovat k žadatelům o asyl zásadově a důsledně. Přístup by
se proto neměl odlišovat podle stavu zaměstnanosti doma nebo podle země původu.
Statut uprchlíka by měl být dostupný ženám, jejichž práva byla oklestěna nábožen
skými nebo tradičními zvyklostmi. Potřeba chránit lidi a jejich životy by měla
stát v popředí všech úvah.
Celková situace uprchlíků je taková, že si vyžaduje zvýšenou spolupráci států
poskytujících asyl. Jejich cílem by měla být jak ochrana zájmů uprchlíků, tak i
podpora těch zemí, které vzhledem ke své poloze nebo z jiných důvodů převzaly
větší než přiměřený díl břemene.
Mělo by být vynaloženo úsilí vypořádat se s hlubšími příčinami toho, že lidé
jsou nuceni prchat. Uprchlíkům i občanům zemí je přímájících by měla být přidě
lena větší rozvojová pomoc. Měla by být podporována dobrovolná repatriace a všude,
kde je to nutné, prosazovány osidlovací projekty. V uprchlických osadách by zvlá
štní pozornost měla být věnována ženám a dětem, a to nejenom proto, že tvoří vět
šinu uprchlíků, ale také proto, že jejich potřeby byly dosud zanedbávány.
Měl by být kladen odpor pokusům zvrátit politiku uprchlíkům příznivou. Mezi
národní normy na ochranu uprchlíků musí být ve všech situacích respektovány.
S diskriminací uprchlíků třeba skoncovat.

4. K prosazování lidských práv by měly vlády využívat diplomatic
kých styků

Diskuze o lidských právech ve dvoustranných vztazích mezi vládami by měla být
považována za běžný jev. Takové zájmy by neměly být pokládány za nepatřičné zasa
hování do vnitřních záležitostí.
Dialog mezi vládami o lidských právech by měl pokračovat na obou úrovních.
"Tichá diplomacie" spojená s tlakem veřejného mínění se někdy může stát tím nejú
činnějším postupem ovšem za předpokladu, že tajnost nezakrývá nečinnost. Pracov
níci diplomacie by měli být vzděláváni v normách lidských práv, aby mohli napomá
hat jejich dodržování jak zaznamenáváním podmínek v zemích svého působení, tak i
zainteresovaným podáváním zpráv o zjištěných přestupcích.

5. Prostředky sloužící,

útlaku by neměly být vyváženy do zemí s režimy,

které lidská práva porušují

Prodej určitých zbraní a bezpečnostních znalostí (know - how) může usnadňovat
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porušování lidských práv, a proto by měl být vývoz tohoto druhu kontrolován. Měly
by být stanoveny normy k zamezení těch vojenských a bezpečnostních dodávek, které
by mohly být využity k účelům útlaku. Za nezákonný by měl být vyhlášen výcvik v
takových vyšetřovacích metodách, které zahrnují mučení.
Vlády, které neratifikují základní dokumenty humanitního práva, by neměly být
ve vojenské oblasti uznávány za obchodní partnery.
6. Rozvojová pomoc by měla být poskytována pro účely lidských práv
Účinná politka ochrany lidských práv vyžaduje více než politickou vůli. Je
to též otázka zdrojů. Některé vlády, pres své nejlepší úmysly, prostě nemají pros
tředky na účinnou ochranu lidských práv.
Závislost lidských práv na zdrojích je obzvláště zřejmá v oblasti práv hospo
dářských a sociálních. V chudých zemích je nevyhnutelně mnohem těžší zajistit při
jatelnou úroveň zdravotní péče, vzdělávání a dokonce i potravy a přístřešku.
Rozvojová pomoc může mít proto význam pro podporu lidských práv. Nejedná se jen
o prosté odmítnutí pomoci vládám, které tato práva porušují; lze vskutku pochybovat
o tom, zda mohou být účinně potrestáni vládci úderem dopadajícím na jejich oběti.
Ti, kdož připouštějí přečiny, musí být odstraněni a současně je také nutno upla
tňovat pozitivní stránky pomoci na podporu lidských práv. Konkrétní politika v ob
lasti technické pomoci, prospívající lidským právům, by měla zahrnovat podporu
místních nevládních organizací ("NVO"), jakými jsou odbory a skupiny pro lidská
práva, jakož i školy, jiná vzdělávací zařízení a masové informační prostředky - i když je současně podstatné zabránit tomu, aby takové "prodemokratické" progra
my nebyly přetvořeny v nástroje ideologické války. Rovněž mezinárodní finanční
instituce by měly zaujmout méně peněžní a více sociálně zaměřený přístup k rozvoji.
Země, která prošla obdobím hrubého okleštování lidských práv bude patrně potře
bovat pomoc například při revizi zákonodárství, obnově soudnictví a zabezpečení
jeho nezávislosti; při zdokonalení soustavy právnického vzdělávaní; při výchově
odborníků v oblasti uplatňování a provádění práva a při prosazování lidských práv
a občanských svobod jinými způsoby. Této rozvojové pomoci by se mělo dostávat pod
pory .

7. Potřeba nových mezinárodních norem
Přestože bylo mezinárodně přijato mnoho významných dokumentů o lidských právech,
nebyly práce na normách těchto práv ještě uzavřeny. Obzvláště trvá potřeba dokumen
tu, který by zdokonalil ochranu jednotlivců i organizací, usilujících o obranu
lidských práv, protože jsou často v nebezpečí. Měla by být zintenzivněna činnost
směřující k budoucímu mezinárodnímu zákazu trestu smrti. Zdokonalení vyžadují
úmluvy o ochraně uprchlíků, zejména ve vztahu k těm, kteří uprchli za války a
jsou bezdomovci ve svých vlastních zemích. Je třeba dalších mezinárodních dohod
k potrestání terorismu, a to jak prováděného soukromými osobami, tak i státy. Dále
je potřeba se zabývat právy lidí tělesně postižených.
Skrovnou anebo žádnou ochranu nemají lidé v ozbrojených konfliktech. Objetmi
moderních válek se stávají obzvláště děti. Některé jsou verbovány jako dětští vo
jáci; jiné jsou vystaveny bezohledným útokům, protože užívané zbraně a vojenská
taktika nešetří dětí ani jiných nevinných civilistů. Humanitární právo vyžaduje
posílení v těchto otázkách a taková zdokonalení musí být spjata s podstatně zesí
lenou bdělostí a dohledem na jeho uskutečňování na dohodnuté úrovni. Úmluva o
právech dětí by měla být doplněna o přesnější normy ochrany dětí obzvláště v sti
žených podmínkách.
Zatímco v Americe, západní Evropě a Africe byly přijaty regionální úmluvy o
lidských právech, nevyvinuly vlády v Asii a východní Evropě žádnou podobnou ini
ciativu. Takové dohody prokázaly svou hodnotu v nemalé míře v tom, že umožňují po
drobnější a z hlediska kulturního případnější přístup než dokumenty OSN.

8. Schválené úmluvy by měly být ratifikovány
Přestože mnohé z mezinárodních úmluv byly přijaty podstatnou většinou, například
ve Valném shromáždění OSN, příliš mnoho vlád odkládá jejich ratifikaci. Toto se
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vztahuje i na důležité úmluvy MOP (Mezinárodní organizace práce) a dohody huma
nitárního práva.
V některých případech potřebují země v ratifikačním procesu přizpůsobit své
vlastní zákonodárství a to si může vyžádat nějaký čas. Je však zřejmé, že se někdy
jedná o politické rozpaky, zda má země převzít právně závaznou odpovědnost.
Takovéto odklady ohrožují celou soustavu mezinárodně dohodnutých lidských práv.
Měla by být zorganizována kampaň za jejich další ratifikaci. Obzvláště Mezinárodní
pakty z roku 1966 by se měly stát závaznými. Vlády, které váhají dohody ratifiko
vat, by měly být požádány o předložení zpráv o dosaženém pokroku. Pomoc ve formě
právních porad by měla být nabídnuta těm z nich, které z čistě technických důvodů
mají opravdové nesnáze při zvládání těchto postupů.

9.

Dohodnuté normy by měly být sledovány a uskutečňovány

Je naléhavá potřeba opatření k vymáhání dohodnutých norem. Vlády, které meziná
rodní úmluvy ratifikovaly, jsou mezi nejhoršími porušovateli lidských práv. Taková
licoměrnost je nepřijatelná a mělo by být podpořeno úsilí smluvně ustavených do
zorčích orgánů zaznamenávat praxi jednotlivých států. Komisí OSN pro lidská práva
ad hoc ustavené monitorovací soustavy - s pozorovateli, zpravodaji a pracovními
skupinami - by měly nabýt trvalého charakteru a oprávnění k nezávislým postupům.
Vymáhání plnění hospodářských a sociálních práv vyvolává zvláštní problémy.
Obzvláštní důraz musí být kladen na zjištění, zda vláda doopravdy plánuje rozšiřo
vání těchto práv. Zavedení postupu, že se tak bude dít v rámci Organizace spojených
národů, by mělo přispět k širšímu uznání sociálních a hospodářských práv spolu s
právy občanskými a politickými.
Účinnějších mecha nismů je také třeba k vynucování dodržení humanitárních zásad
při ozbrojených konfliktech. Soudobé ozbrojené konflikty způsobují obrovské lidské
ztráty. Oběti mezi civilisty jsou početné nejenom proto, že v soudobých válkách
nejsou jasně vyznačené frontové linie, ale proto, že občané se často a záměrně
stávají cílem akcí. Takové teroristické činy jsou zakázány mezinárodním právem.
Ženevské dohody z roku 1949 zakazují vojenské útoky proti civilním cílům. Tato
norma byla a je opakovaně porušována, a to nejen povstalci ale i vládami, někdy i
při přepadeních jiných zemí. Zejména vlády by měly poskytnout energičtější podporu
Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.
Je načase, aby v rámci sekretariátu OSN vznikl zvláštní útvar pro humanitární
iniciativy - ve spolupráci s UNICEF (Dětský fond OSN) a s Vysokou komisí OSN pro
uprchlíky, jakož i s Mezinárodním Červeným křížem a jinými dobrovolnými agenturami- v případech, kdy válčící strany odmítají učinit opatření v zájmu nejzákladněj
ších lidských potřeb.

10. Úloha OSN v technické pomoci lidským právům by měla být rozšířena

Organizace spojených národů a její specializované agencie udělaly dosud málo
k prosazení svých norem v lidských právech. Programy rozvojové pomoci OSN sledují
jiné cíle a její poradenská služba vládám představuje dosud minimální činnost při
omezených zdrojích. Program byl také zpolitizován a zaměňuje se s dozorčími úkoly
OSN.
Nové programy by měly být uplatněny pro všeobecnou podporu norem OSN. Měly by
zahrnovat překlady, tisk a rozšiřování klíčových dokumentů prostřednictvím infor
mačních středisek OSN. OSN by měla vyhledávat spolupráci nevládních organizací při
distribuci a prosazování Listin práv ("Bill of Rights" - britské ústavy z r.1689
a prvních 10 dodatků americké ústavy - pozn. překl.) a základních úmluv. Tento
informační program by se měl zabývat zvláštními otázkami jakými jsou např. mučení,
rasismus, diskriminace žen nebo porušování práv dětí.
Mělo by být vynaloženo úsilí k rozšíření vědomí o existenci stížnostní soustavy
OSN. 0 tom jak stížnosti podávat by měly být organozovány kursy pro právníky, míst
ní skupiny pro lidská práva a jiné zájemce. Měla by být vymezena úloha UNESCO
(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) v oblasti lidských práv. Program usku
tečnění výchovné akce by měl být koordinován s již zmíněným informačním programem.
Zvláště důležitá je příprava odborných skupin jako odborníků pro výkon práva.
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V těchto realizačních programech by měla mít význačné místo pomoc vládám k vytvo
ření preventivních záruk proti porušování lidských práv. Měly by být připraveny
a vybaveny vzorové základny pro ochranu lidských práv. Je to obzváště důležité
pro nové demokracie a pro země, které právě překonaly období těžkého útlaku.

Podpora masových sdělovacích prostředků - a jejich uspořádání - by měla též být
důležitým prvkem v jakémkoliv programu pomoci OSN lidským právům. Tato pomoc by
měla být zaměřena na podporu práva svobodného projevu. Nevládní skupiny v oblas
ti rozvojové pomoci a/nebo lidských práv by měly být přizvány k účasti na uskuteč
ňování programu pomoci OSN lidským právům.
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Za ekologickou bezpečnost - Strategie dlouhodobého přežití
Tempo sociálních, ekonomických a technických změn v současném světě je rychlejší,
než kdykoliv před tím v historii lidstva a dále narůstá.
Lidé si stále více uvědomují, že současný charakter rozvoje je neúnosný.

Roste vědomí, že úpadek životního prostředí je nejzávažnějším ohrožením bezpečnos
ti lidstva.

Rostoucí četnost ekologických nehod a katastrof je mementem, že svým způsobem ži
vota ohrožujeme systémy zajištující život na zemi , jež jsou životně důležité pro
samotné přežití lidstva.
Zpráva komise Socialistické internacionály o životním prostředí obsahuje jak širo
ký globální přístup k vážným ekologickým hrozbám, kterých přibývá, tak i radikální
návrhy na řešení těchto problémů.
V první kapitole "Mezinárodní dělnické hnutí a životní prostředí" naj
dete osvětlení důvodů a pozadí proč demokratičtí socialisté bojují za lepší život
ní prostředí. Protože skutečnost, že znečištování nezná hranic a že jsme na jedné
lodi, znamená přirozeně pro mezinárodní dělnické hnutí daleko větší spolupráci v
oblasti ekologických záležitostí. Je to také otázka rostoucí nerovnosti mezi Jihem
a Severem, ničení ekonomických a vědeckých zdrojů na závody ve zbrojení, začarova
ný kruh založený na solidaritě: všechny lidské bytosti mají stejnou hodnotu. To
je základní zásada, kterou zastávají a prosazují demokratičtí socialisté.
Druhá kapitola "Dělnické hnutí a nové poslání" popisuje různý rozsah ni
čení životního prostředí. Celková ekonomická rovnováha může být narušena klima
tickými změnami způsobenými lidmi a vyčerpáním ozonové vrstvy. Nadměrná exploatace půdy a lesů ohrožuje zásobu hmotných zdrojů. Navíc zásoba biologických zdrojů,
představující obrovské množství druhů, klesá následkem odlesňování a bezuzdné exploatace zdrojů. Další dimensí ničení životního prostředí je ohrožování lidského
zdraví. Nemocnost způsobená ekologickými faktory roste. Hromadění vojenských sil
a výzbroje představuje na všech stupních jak obrovské ničení zdrojů a faktor ochu
zování chudých zemí, tak i nejvážnější hrozbu životnímu prostředí.

Nukleární válka je nejvážnější hrozbou životnímu prostředí. Proto je radikální
odzbrojení životním zájmem lidstva. Boj za mír a životní prostředí jdou ruku v
ruce.
Jiný vztah mezi armádou a životním prostředím charakterisuje soutěž o suroviny
nebo čistou vodu. V oblastech, kde následkem ekologického úpadku je nedostatek
zdrojů, existuje možnost konfliktu a vznik napjatých vztahů mezi státy a lidmi.

34 Pro dělnické hnutí je důležitou výzvou a také "novým posláním" uskutečňovat
radikální ekologickou politiku, která by mohla zajistit bezpečnost jak pro jedno
tlivce tak i státy. To znamená bojovat za právo na zdravé a obyvatelné životní
prostředí pro každého.

Hospodářské rozdíly mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi rostou. A země, které
mají nejvážnější ekologické problémy, mají současně nedostatečné prostředky na
nejzákladnější investice. Situace v nejchudších zemích vyžaduje globální řešení
krize ze zadluženosti, včetně konverze dluhů na dotace v nejchudších zemích, dále
nové rozvržení dluhů rozvojových zemí a zvýšení oficiální pomoci rozvoji.

Nová éra ekonomického růstu musí dávat přednost kvalitě rozvoje. Neměl by to být
růst podporující závody ve zbrojení nebo spotřebu bohatých. Posláním dělnického
hnutí je vyžadovat zastavení současného procesu vývoje a jeho obrat na únosný
rozvoj.
Existuje nové povědomí, že ncí rozpor^mezi uchováním životního prostředí a vytvá
řením pracovních příležitostí i zajištováním zdrojů na důležité sociální reformy.
Skutečností však je, že jestliže se nám nepodaří odvrátit krizi životního prostře
dí , zničíme podmínky ekonomického rozvoje i budoucí prosperitu.

Jenom silná společnost může prosazovat nejnáročnější ekologické cíle. Podmínkou
společesnsky uvědomělého a humánního využití našich společných zdrojů je demokra
tické určování dlouhodobých cílů a strategií, i demokratické rozhodování o zákonech
a předpisech.

Změna potřebná k tomu, aby průmyslová společnost vyšla z ekonomické krize, je gi
gantický a naléhavý úkol. Dá se srovnat s bojem dělnického hnutí s chudbou, so
ciální tísní a masovou nezaměstnanosti. Je to snaha srovnatelná se snahou osobodit svět od koloniálního útlaku.

Žádaná změna životního slohu potřebuje změnu pravidel a předpisů i reformu legál
ních institucí, právě tak jako osobní odpovědnost každého z nás.
Vznikají nové možnosti, protože jsme první generací v historii, která má znalosti,
zkušenosti, techniku i zdroje zaměřit rozvoj snesitelnějším směrem. To však je mož
né učinit jen postupně a znamená to obrovský kus těžké práce.
Ve třetí kapitole jsme popsali "nové možnosti". Navrhli jsme "plány adapta
ce" a to například v následujících oblastech: zemědělství, rozvoj venkova a bez
pečná potrava, energetické soustavy, dopravní soustavy, lidské osídlení, průmysl,
pracovní prostředí, lidské zdroje a pracovní politika.

Také potřebujeme stanovit cíle a strategie pro vybrané akutní ekologické pro
blémy: jak chránit ekologickou rovnováhu a zásobu zdrojů, pro kyselý déšt a znečištování ovzduší, proti znečištování vody a moří a pro to jak snížit chemizaci spo
lečnosti .

Existuje další potřeba a to potřeba přizpůsobení nástrojů a prostředků na růz
ných úrovních. Potřebujeme politiku životního prostředí a zdrojů na národ
ní a mezinárodní úrovni, dále potřebujeme nové nástroje právě tak jako starší ná
stroje ale nabroušené. Doporučuje se využívat ekologického zhodnocení když
se vyvíjí a zavádí nová technologie. Také by bylo třeba zavést systémy časného va
rování na ochranu lidí při ekologickém nebezpečí.
Nejpodstatnější způsob jak zajistit ekologicky zdravější vývoj spočívá v meziná
rodní politice a v mezinárodním sladení zákonodárství jako předpoklad k
zahájení a podpoře kooperativní akce.

Jsou také nutná další opatření v oblasti životního prostředí a bezpečnosti,
například další tlak na odzbrojení. Také je nezbytně třeba znovu rozdělit zdroje
mezi bohatými a chudými zeměmi prostřednictvím mezinárodního toku zdrojů a
poskytováním moderní a ekologicky nezávadné technologie.
Je také zapotřebí změnit hospodářskou a fiskální politiku. Doporučení spo
čívá v kombinaci předpisů a legislativy s hospodářskými stimuly, jako jsou pokuty

35 za znečištění a zničení, a poplatky, které mají pomoci prosadit technologické
změny a efektivní využití zdrojů.
Konečně, jedním z nejdůležitějších prostředků k proražení začarovaného kruhu je
výchova a výzkum. To jsou velice důležité páky rozvoje.

"Lidé vzdělaní v ekologických záležitostech sehrají nejdůležitější
úlohu při ochraně země",
tak zpráva končí.
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