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PROGRAMOVÉ TEZE KLUBU OBRODA

/Diskusní návrh/

Haše společnost, po dlouhou dobu mlčící a jakoby strnulá, je opět v pohybu.

Jeho zdrojem jsou'jak vážné obtíže, jimž musí čelit téměř všechny oblasti ná
rodního života, tak dějinné události v řadě socialistických zemí i v mezinárod

ních vztazích. Jedinci, skupiny i sociální vrstvy si kladou otázku o hodnotách

naší společnosti a dospívají k přesvědčení, že pro jejich obnovu a naplnění je
nezbytné přebudovat dosavadní státní a společenský systém.
Jednotlivé složky společnosti zaujímají k obsahu reforem a ke způsobu jejich

provedení celou škálu stanovisek, od realisticky zaměřených až po radikální.
Co pctřebujeme, je otevřený dialog všech se všemi, veřejnou konfrontaci stanovisek

a přístupů, abychom došli k pravdivé analýze naší situace a k optimálním závěrům.

V těchto podmínkách klub Obroda, součást formujících se občanských inic^Btiv,
předkládá demokraticky smýšlejícím občanům k diskusi programové tezo.

I. DEMOKRACIE - ZÁKLAD SPOLEČENSKÝCH ZMĚN
1. Naše společnost znovu, už po třetí v posledních desetiletích, stojí na kři
žovatce. Po válce se její rozhodující většina s velkým odhodláním vyslovila prc
socialismus odpovídající národním zvláštnostem a tradicím. V složitých podmínkách
vytvořených tlak w stalinského Sovětského svazu a dogmatických sil v KSČ uskuteč

nili pracující významné společenské přeměny. Odstranění kapitalistických výrobních

vztahů však nevedlo k osvobození pracujících, nýbrž jen k nové formě jejich podří
zení. V čele společnosti stanula stranickostátní byrokracie, která vytvořila auto

ritářský, přísně hierarchicky uspořádaný systém, plně ovládající život společnosti

Důsledkem bylo postupné odcizení lidu od rozhodování, výrobních prostředků i ve řejných záležitostí. Brzy se ukázalo, že autoritářský systém, vytvořený podle
stalinského vzoru, není schopen v hospodářsky a kulturně vyspělém Československu

racionálně řídit společenské procesy. Nakupení politických, hospodářských,kultur
ních i národnostních rozporů a jejich zauzlení, jež bylo projevem této skutečnos
ti vedlo v šedesátých letech ke společenské krizi.
2. 5 narůstáním krizové situace se uvnitř komunistické strany i mimo ní formo

valy síly, které vystoupily za obrodu socialismu na zásadách demokracie a humani
ty, za odstranění byrokratického systému nekontrolované ovládajícího společnost.
Zisk

podporu většiny národa a z jejiGh iniciativy společnost znovu začala brát

svůj csud do vlastních rukou. Bouřlivě se demokratizoval veřejný život, začaly se
uskutečňovat ekonomické reformy a česko-slovenské vztahy se řešily na základě

rovnoprávnosti. Hluboké změny proběhly ve straně. Progresivním silám v KSČ se po
dařilo zatlačit konzervativní živly do defenzivy, postavit se do čela obrodného

procesu a během krátké doby nebývalé upevnit autoritu strany ve společnosti. Díky

tomu zůstaly akce protisocialistických sil jen okrajovým jevem a společenská obno
va probíhala bez otřesů a pokojně. Socialismus získával lidskou tvář.

3. Vojenský zásah protireformního bloku pěti zemí v čele s brežněvovským vede

ním KSSS znemožnil dokončit obrodný proces. Vnější i vnitřní konzervativní síly

násilně obnovily autoritářský systém mocenské a ideologické kontroly nad spalečnos
tí a vrátily ji daleko zpět. Tím uzavřely cestu k řešení společenských problémů,

které vyvolaly reformní hnutí. Společenskou krizi tak potlačily, ale nedokázaly
ji překonat, ani odstranit její příčiny. Starý rozpor mezi potřebami vyspělé země

a systémem jejího ovládání, odpovídajícím zaostalým společenským vztahům, se jen

prohloubil a nutně vedl k všestrannému úpadku společnosti.
4. Výkonnost národního hospodářství trvale klesá a jeho zaostávání za vyspělým

světem se zvětšuje. Ekonomika je stále méně schopna uspokojovat naléhavé potřeby
dalších oblastí společenského života. Znečisťování životního prostředí začíná na
bývat katastrofálních rozměrů a spolu s nevyhovující úrovní zdravotnictví se podí

lí na povážlivém zhoršování zdravotního stavu populace. Klesá úroveň školství i
sociální péče a zhoršuje se společenské postavení, žen, mládeže, rodin s více dětmi

i důchodců. Po zahnání aktivních stoupenců společenské reformy do politického bez

práví nebo emigrace se rozpadla jednota české kultury. Nehledě na určitý růst ma
teriálního blahobytu zhoršuje se kvalita života rozhodujících skupin obyvatelstva.

Potlačení demokracie ve společenském životě, nízká úroveň politického a odborného
řízení a nedostatek informací c skutečném stavu věcí zahání většinu společnosti
do občanské pasivity a lhostejnosti. Lidé se uzavírají do okruhu soukromých zájmů,

ztrácejí víru v socialismus a morální ovzduší společnosti se zhoršuje.

5. Východisko je v pravdivém poznání stavu společnosti a v uskutečnění komplex
ní přestavby všech oblastí společenské činnosti, jež by odstranila byrokratické

autoritářské struktury, umožnila obnovit demokracii a otevřela cestu k vytvoření
moderního modelu socialismu. Hlavní prvky obsahu této přestavby i způsobu jejího

provádění jsou dnes už k dispozici díky příkladu sovětské perestrojky a reforem
v dalších socialistických zemích,díky dědictví reformního programu z roku 1968 i

díky velkému počtu aktuálních analýz, studií, úvah, a prognoz, vypracovaných ofi
ciálními institucemi i nezávislými občanskými skupinami.

6. Hloubku krizových jevů si opožděně uvědomilo vedení ;<SC a vlivem sovětského

vývoje i pod tlakem veřejného mínění přistoupilo k společenské přestavbě. Dlouho
dobá nečinnost

tváří v tvář rostoucím problémům totiž vážně ohrozila jeho mocen

ské postavení. Avšak vázáno vlastní protireformní minulostí i zájmy byrokratických

aparátů, usiluje stranické vedení omezit přestavbu na dílčí a polovičaté, nebo
formální zásahy. 7c? straně tak dochází k nové diferenciaci. Konzervativní síly se

- 3 -

obávají demokratizace společnosti a změn politického systému, v nichž právem spa

třují ohrožení svých výsad, ukazují tvrdou ruku a naději spatřují v nezdaru so
větské přestavby. Avšck bez rozvoje demokracie a příchodu nových osobností nelze

překonat nedůvěru pracujících v stranické a státní vedení a tecy ani vytvořit

předpoklad pro úspěch přestavby. Můžeme proto předpokládat, že zápas o demokracii
a o skutečnou, nebo jen předstíranou přestavbu se stane osou politického vývoje

v dohledné budoucnosti.
7. Za těchto podmínek vzrůstá význam celospolečnského nápravného hnutí s cílem
prosadit demokratické a ucelené pojetí přestavby, dát jí reálný program a mobili
zovat veřejné mínění k jeho plnění. Progresivní síly, nově zformované v průběhu

posledních let, mohou v tomto směru účinně působit. Jejich složkou jsou oponentské a opoziční skupiny občanské iniciativy, právě tak,jako neoreformní síly v stát

ních a společenských institucích i uvnitř KSČ a Národní fronty.

8. Přestavbu lze uskutečnit jen spojitým úsilím cílevědomé programovosti shora

a svobodné tvořivé iniciativy zdola při plně fungující zpětné vazbě. Přestavba po

třebuje demokratickou spolupráci všech vrstev, složek a skupin společnosti,jejich
plnou aktivizaci v podmínkách zájmové, názorové i spolčovací plurality, jejich
vzájemný konstruktivní dialog a kompromisní harmonizaci postojů. Politika nemůže

být monopolem vládnoucí strany, musí se stát věcí skutečně veřejnou, celonárodní,
školou občanské odpovědnosti, kde všichni najdou své místo. Proto je základním

požadavkem společenské přestavby úplná rovnoprávnost všech občanů před zákonem i
v reálném životě, a to bez ohledu na světový názor, politické myšlení, náboženské

přesvědčení, vzdělání, povolání, zámožnost nebo sociální postavení.
9. Naše společnost projevuje vůli vrátit se na cestu demokratického vývoje so
cialismu, pro nějž hovoří živé tradice, zkušenost i politické ztroskotání byrokratickodirektivní praxe normalizačního režimu. Má dost sil k vypracování promyšlené

ho a přitažlivého programu přestavby i k jeho naplnění pokojnou prací a rozumnými
obětmi. Uvolnění materiálních a duchovních zdrojů, jimiž disponujeme,může brzy

přinést naplnění humanitních ideálů socialismu.

II. SOUDOBÝ SOCIALISMUS
10. Hrozba společenské krize v naší zemi a nezbytnost provést hluboké reformy

obnažují základní otázky života národní pospolitosti a vyžadují znovu je promýšlet«
Už nemůže být pochyb o nezbytnosti radikálního rozchodu se stalinismem jako systé*

mem brutální moci nad společností. Historické a společenské kořeny stalinismu,
různé varianty jeho praxe, včetně tzv. reálného socialismu, i jeho dogmatickosek-

tářskou ideologii je třeba všestranně osvětlit a zejména překonat. To však nesta
čí. Očekává nás obtížnější úkol - kriticky přehodnotit samu podstatu socialismu,
jeho smysl, základní hodnoty i cesty jeho dalšího rozvoje.
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11. Úsilí

d

nalezení soudobé podoby socialismu je svou povahou mezinárodní.

Podílejí se na něm oba základní proudy dělnického hnutí, komunistický a socia listický, různé myšlenkové i politické směry socialismu. Chceme přispívat k tanu
to úsilí nepředpojatš, poučeni zkušenostmi posledních sedmdesáti let. Bez kritické

ho.a sebekritického zúčtování s minulostí a bez vyjasňování základních teoretických

předpokladů nelze obrodit socialismus a klást spolehlivá základy rozvoji společnosti.

12. Společenská praxe prokázala, že socialismus není jednoznačný, předem vytvo

řený model nebo plán, který lidé jen trpně uskutečňují pod vedením byrokratických
aparátů a ve jménu abstraktních cílů. Podstatou socialismu, o nějž usilujeme, je

naopak svobodná, tvořivá činnost mas, zbavených všech forem politického, hospodář

ského, kulturního a jšného útlaku. Chápeme socialismus páko trvalý proces změn spo
lečenské praxe i společenského vědomí, v němž politický" silám připadá úloha vytvá
řet, pěstovat a zdokonalovat materiální i duchovní podmínky, umožňující co nejširší

aktivitu občanů a jejich sdružení podle jejich vnitrní, svobodna volby.
13. Socialismus je pro nás společenstvím lidí, kteří vědomě navazují na všechny
vymoženosti civilizačního rozvoje i lidské kultury - vysoký stupeň rozvoje výrob
ních sil, občanskou společnost, demokracii, humanitní práva - a usilují o jejich

prohloubení a obohacení, je to zřízení, v němž všechny jeho instituce přispívají

k sebezdokonalování člověka a společnosti. Právě tyto znaky mu dodávají hluboce
humanistický obsah. Jen takový socialismus odpovídá rozvinutému společenskému zá kladu, našim tradicím a nové historické situaci.

14. Soudíme, že soudobou podobu socialismu musí charakterizovat zejména demo
kratická, samospráva svobodného lidu, efektivní pluralitní hospodářství, práce,

osvobozená od vykořisťování a jiných odsuzujících nadoráví, občanská rovnost a

spravdelnost, soubor sociálních jistot, záruk právního státu, rozvoj vzdělanosti
a kultury, soulad lidských aktivit s přírodou jako základem života, jakož i rozvoj

duchovních hodnot a tradic národních i internacionálních.
III. POLITICKÝ SYSTÉM
15. Základní smysl přestavby politického systému, záleží v přechodu od byrokra-

tickodirektivní reglementace společnosti a jejích aktivit k demokratickým formám
a způsobům společenské samosprávy. Cílem je vytvořit pluralitní občanskou společ
nost, autonomně organizovanou a veřejně působící tak, aby lid měl reálný vliv na

politiku státu. Základem takové společnosti musí být komplexní statut lidských
práv, umožňujících vymezit pravomoc institucí státu a uvolnit prostor pro tvořivou
iniciativu občanů, pro jejich samostatný přínos k rozvoji společnosti. Právě socia

lismus potřebuje realizovat lidská práva co nejplněji, a to tradičními postupy i
novými cestami a prostředky, které odpovídají podmínkám všelidového společenství.

- 5 16. Demokracie je otevřené a průzračné veřejné dění, soutěžení názorů a postojů,
svobodná diskuse o navržených programech, výběr mezi alternativami a jejich zástan-

ci většinovým hlasováním, jímž se stanoví společenský zájem, právní řád a perspek
tivní program. Proces demokratická iniciativy a tvůrčí aktivity je základem formo

vání veřejného mínění jako významného nezávislého institutu, působícího podnětně,

kriticky a nápravně v politickém myšlení a rozhodování. Zabezpečit demokratické
fungování veřejného života v jeho pluralitní různorodosti znamená mít politické
strany, zájmové organizace, spolky, kluby a jiná společenská seskupení, působící

na základě ústavy a zákonů natolik demokratických, aby zaručili svobodu politické
činnosti i občanskou kázeň a odpovědnost.

17. Demokratické myšlení a jednání nezávisí jenom na institucionálním rámci,ale

i na lidech, na jejich morální a politické vyspělosti. Demokratický systém není uni
verzální mechanizmus, který automaticky zaručuje svobody a práva, nýbrž pouze usnadnuje podmínky zápasu o lidské svobody. 0 výsledku rozhoduje reálný poměr politických
sil a energie lidových mas. Po desetiletích omezené demokracie a převahy totalitních

prvků moci je zapotřebí vyvinout mimořádné úsilí, aby se rozproudil cbrodný proces
demokratizace, který umožní učit se pravidlům o morálce politické hry a spoluvytvá

řet institucionální rámec demokratického socialismu.
18. Demokratizace společnosti vyžaduje, aby lid přestal být pouhým předmětem
mocenské manipulace a znovu se stal nejvyšším subjektem politiky. Prvním předpokla

dem toho je oddělení strany od státu a tím i odstranění mocenského monopolu KSČ.
Monopol mocí s nikým nesdílené, nekontrolované, v podstatě absolutní a vykonávané
bez souhlasu společnosti, je přímým a naprostým popřen3'm demokracie. Vedení strany

a její aparát podnes svými usneseními direktivně řídí politiku státních orgánů od
prezidenta a vlády až po národní výbory, určují rámec činnosti Národní fronty a je

jích složek, rozhodují □ osudu země a lidu. Taková pojetí a uplatňování vedoucí

úlohy KSČ je v současném Československu politickým anachronismem, představuje jednu
z prapříčin společenské krize a jeho prodlužování může krizi jen prohloubit,

’ 19. Zrušit mocenský monopol KSČ znamená odstranit jak rozdíl mezi neplnoprávnými občany a privilegovanými komunisty, tak i kádrovou nomenklaturu s výsadou ko

munistů přednostně nebo i výhradně obsazovat vedoucí funkce. Znamená to otevřít

prostřednictvím konkursů cestu do řídící sféry schopným a kompetentním lidem bez

ohledu na politickou příslušnost a poskytnout plnou autonomii složkám Národní fran-

ty i společenstvím nezávislých občanů. 8ez takových opatření nelze obnovit demokra

tická práva občanů.
20. Demokracie vylučuje jakýkoli mocenský monopol. Umožňuje však politickým si

lám, stojícím na půdě ústavy a zákonů, ucházet se o důvěru občanů a získávat ji
obhajobod jejich zájmů, slaďováním zájmů různých společenských vrstev a skupin,
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vystihovj, lXm 2 prosa .ováním celospolečenských potřeb i nezištnou službou veřejno
sti. V podmínkárh vyspělá a beztžídní společnosti bude ú.-pčšná a tedy i vedoucí ta
politická síle, která předčí ostatní správností idejí, progresivitou koncepcí, od

vahou i moudrostí činů, právě tak jako politickou zkušeností, organizační zdatností
i norální bezúhonností svých členů. Právě proto je demokracie pevnou zárukou socia

listického vývoje.
21. Potřeby přestavby a demokratizace společnosti vyžadují změnit charakter
Národní fronty a systém "převodových pák" nahradit rovnoprávnými partnerskými vzta

hy. Účelné je pojetí Národní fronty jako dobrovolného sdružení politických stran a

organizací politicky vlivných /odbory, svaz mládeže, svaz žen, svaz rolníků aj./
s dohodnutým statutem spolupráce. V uvolněném demokratickém klimatu mohou mimo
Národní frontu působit další zájmové organizace, spolky a sdružení. Kritériem je

jich legality a spolkových stanov bude ústava a jiné právní normy s vyloučením voluntaristického rozhodování byrokratických orgánů o právu na existenci a vměšování

do jejich činnosti.

22. Systém Národní fronty může hrát pozitivní úlohu, nebude-li znamenat potlače
ní plurality názorů, postojů a občanských aktivit. Mít vlastní názor, preferovat
jisté aspekty problémů, vypracovávat nezávislé rozbory, formulovat alternativy uspo

kojování zájmů je právem každého občana, politické strany nebo jiné společenské
organizace. Diskusní soutěžení různých názorů a variant může poskytnout veřejnosti
prostor pro formování většinové a menšinové platformy, figurujících ve vzájemné

opozici. V žádné společnosti nemůže existovat bezrozoorný stav a trvalý soulad.
Korektiver. případných omylů řídící sféry může být jen oponentura a konstruktivní

opozice, která při sledování obecných cílů může dávat přednost jiným cestám a meto
dám jejich dosahování, jiným prioritám a tempům vývoje než oficiální kruhy. Pokud

se tyto kruhy odchylují od deklarovaných cílů, stává se opozice mluvčím celé společ

nosti v zájmu její obnovy a rozvoje. Teze o antisocialismu jakékoliv opozice je pro
to v našich podmínkách nezdůvodnitelná a politicky škodlivá.

23. Státní zřízení dosud převážně nese rysy autoritářskobyrokratického systému,
protiklnd-éh^ cystám". samosprávnému. Demokratické zásady vyžadují dělbu moci na

zákonodárnou, výkonnou a soudní s příslušným mechanismem kontroly a výstavbu i ob
novu státních orgánů pouze svobodnými volbami. V zastupitelských sborech zasedají
poslanci, požívající osobní imunity a vo své poslanecké činnosti odpovědní těm,

kdo je zvolili.
24. ČSSP je federativní stát dvou národních republik. Byrokratický centralismus
normalize

ího období deformoval myšlenku i praxi federace nadřazením moci nad

autonomí práva národů obou republik. Česká republika navíc postrádá některé důle
žité národní orgány. 3e účelné dobudovat plně symetrický model federace a znovu de-
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/

finovat a ústavně zakotvit demokratický statut obou republik, včetně práva z federativního svazku vystoupit. Federaci přísluší působit v oblasti společných státních
t zájmů, účelné jednotné správy, integrace národního hospodářství, zahraniční a obran'

né politiky, dopravy a spojů, legislativních zásad apod.

.25. Federace i národní republiky mají své vrcholné zákonodárné a výkonné orgány,

jakož i samosprávné národní výbory, dičané pověření výkonnou mocí nemohou být sou
časně poslanci, prezident republiky se volí ze dvou nebo více kandidátů, vážených
a putoritativníái osobností, a to všelidovým hlasováním. Federální i národní vlády
řídí státní politiku v oblastech svěřených ústavou. Činnost vlád je otevřená a pod

léhá kontrole ipříslušné sněmovny. Závažná rozhodnutí předkládá vláda k veřejné dis
kusi, případpé k referendu.
/

I

26. Volební systém se řídí demokratickým principem vůle lidu v přímém, rovném

á tajném hlasování. Volí se z několika kandidátů navrhovaných stranami, společen
skými organizacemi a zájmovými seskupeními. Je přípustná i samostatná kandidatura
I

•

nezávislých politiků.
,

I

tl. Demokratická přestavba vyžaduje, aby se republika změnila v právní stát,
funguj^pí bez mezer v soustavě zákonů a bez narušování přijatých právních norem.

Podstatou právního státu je zákonodárné uznání a respektování stěžejních občanských
práv 1 dodržování zákonů, které chrání zájmy státu a vedou přesně hranici mezi tím,
co je zákonné a co ne. Naléhavé je zřízení Ústavního soudu, nezávislého a neodvoláteln^io, s pravomocí pozastavit platnost zákona odporujícího ústavě, jakož i nezá -

visléio správního soudu.

28. Nezávislost soudců se uskutečňuje jen jejich vázaností zákonem a není naru

šována politickými či jinými vlivy. Procesní řízení vychází z principu rovnoprávnos

ti soudce, prokurátora a

obhajoby a z presumpce neviny obžalovaných. Výkon trastu

je spp^vné vrátit orgánům justice, podléhajícím nezávislé kontrole.
29. Činnost bezpečnostních složek musí být vzorem úcty k ústavě a zákonů® a pod*

■■ léhat kontrole zastupitelských sborů i výkonných orgánů státu. Státní bezpečnost
by měl| být oddělena od ministerstva vnitra, podřízena přímo federální vládě

/s kontrolou federálního shromáždění/ a zabývat se skutečnou protistátní činností.
30. Vytváření právního státu nemůže obejít otázku poslání ozbrojených sil vůbec.
Princip oddělení strany a státu klade problém postavení lidových milicí, které vzni
kly svého času v třídní srážce jako ozbrojená složka KSČ. Tato situace dávno minula

a už po řadu let splývají jejich úkoly s úkoly SN8 i armády /vybavení těžkými zbra
němi/. Případnou obranu území republiky před vzdušnými výsadky, skupinami závodní

ků a pod

stačí zajišťovat armáda v součinnosti se SNB. Pokud by měly být zachovány

jednotky miličního typu, mohou je vytvořit a řídit jen demokraticky volené státní
orgány. Ochrana státních hranic by měla být svěřena armádě a pohraniční stráž by

i
f

I
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m$la být převedena pod velení ministerstva národní obrany.
/

31. V podmínkách přestavby a právního státu je účelné přezkoumat souhrn militari

/

zace společnosti a podstatně ji omezit.
í

IV. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝ SYSTÉM

;

?2. Dpsavadní ekonomický systém je ztělesněním utopické představy socialismu jako

jediné obrovské továrny, jíž se centrálně přidělují vstupy a jejíž výstupy se opět
ústředně rozdělují. Jádrem tohoto systému je univerzální, vysoce koncentrovaná poliI

•

ticko-hóspodářská moc nad všemi materiálními, energetickými a lidskými zdroji země.
i

’

33. téměř čtyřicetileté působení této moci, stojící mimo reálnou hospodářskou sfél

ru a popírající ekonomické zákonitosti, mělo vážné následky. Odtrhlo naše národní

hospodářství od dynamiky světové ekonomiky, orientovalo vývoj jeho struktury v rozporu
se zbroji, možnostmi a potřebami země, rozrušilo kontinuitu proporcionálního vývoje
Odvětví a vytvořilo málo účinné organizační formy průmyslu, zemědělství a dalších sek

torů. Vyvolalo obrovské mrhání výrobními silami, snížilo efekt mezinárodní směny, způ
sobilo těžké celospolečenské ztráty a zpomalilo růst životní úrovně obyvatelstva. Čes

koslovensko, které ještě v prvních poválečných letech patřilo k deseti hospodářsky
nejvyspělejším zemím světa, nachází se dnes až v jejich čtvrté desítce a je předstiže
no i některými rozvojovými zeměmi.

34. Tento ekonomický systém zároveň nedovolil pracujícímu člověku, aby se stal sku
tečně svobodným socialistickým hospodářem. Jeho postavení se zhoršilo i v důsledku

rozvoje tzv. druhého ekonomického okruhu, který vyvolal polarizaci zámožnosti: vedle
většiny lidí s průměrnými a nízkými příjmy vyrostla silná skupina boháčů černé a šedé
ekonomiky s okázalým způsobem života a s vysokým podílem na veškerém jmění obyvatel
stva.

35. Zásadní změna ekonomického mechanizmu se stala příkazem národní sebezáchovy.
Vyžaduje v prvé řadě vymanit hospodářský systém z područí politiky a umožnit mu fun

govat ve shodě s ekonomickými zákonitostmi. Přechod k plánovitě regulovanému peněžně
tržnímu mechanismu představuje spolu s nutnými strukturálními změnami jedinou alter

nativu hrozící hospodářské katastrofy. Trh je stále nejúčinnějším mechanismem s širo
kými. regulačními schopnostmi.Vyrovnává nabídku a poptávku, sbližuje hodnotu a cenu
Zboží i služeb, podporuje vědeckotechnickou inovaci, využívá mezinárodní dělby práce

a směny, dynamizuje výrobu v progresivních směrech a uspokojuje plynule rostoucí lid

ské potřeby.
36. Působení peněžně tržního mechanismu je ovšem nezbytné doplnit regulačními záse-

hy státu, který na základě vědeckých prognóz o růstu a změnách životních potřeb lidí
plánuje hlavní vývojové směry národního hospodářství. Jeho funkcí je analyzovat stav

národního hospodářství a působení trhu, zjišťovat případné poruchy a činit kroky k

zamezení krizových jev." i k pnupoře rovnoměrného,přepere: orálně vyvezeného a vzestup

ného rozvoje ekonomiky i veškerého společenského živeto. fástroje státní regulace
hospodářského vývoje jsou vlastní peněžně tržnímu mechanismu a mají v zásadě ekonomi
ckou povahu.
Y]. Výkonná socialistická tržní ekonomika bude ~z- yhn« ~el'< více sektorová. Každý

sektor v ni svou povahou odpovídá požadavkům nejvy^ší efektivnosti a produktivity

práce v daném oboru podnikání a všechny sektory dohromady tvoří navzájem propojený
£ dobře furpující narodchcspodářský ceiek. Vztahy mezi sektory i hranice mezi nimi

jsou pružná a proměnlivá podle potřeb výkonnosti ekonomiky samé a podle rozvíjejících
se potřfeb společnosti .

3Ö. Základní jednotkou velkovýroby by měl být státní podnik,jehož peněžně vyčí
slitelné soolečecské jmění se svěří do užívání pracovnímu kolektivu a podnikovému

vedení a bude zdaněné spolu se ziskem a užitnou pracovní silou v zásadě řevným nor
mativem. 7 oblasti dopravy, spojů, rozvodu energie a pod. mohou vznikat státní podni

ky řízená oodle specifických pravidel hospodaření.

39. Vedle stížních nočníků mají významné místo družstevní podniky s výrobní, ob
chodní, služební a jinou činností. Družstvům je třeba vrátit původní demokratické

zásady organizace, podnikání a kontroly, nenutit je k neúčelnému seskupování do vel
kých celků a .nebránit jim v rozvíjení rozmanitých výreb a služeb. Určitou specifiku
představuje družstevní sektor v zemědělství, který u-ž •••yuž.iví regel'jících ekonomic
kých nástrojů. V daleko vltlí míře by se měla sbližoval

•.•>.-£ zemědělských produktů

s jejich zpracováním, a podporovat vytváření sdružených zs.":sí:r sko-potravinářských

komplexů obvykle družstevního typu.
40. Důležitou formou drobné řemsselné a živnostenská úinnesti by mělo být soukro
mé podnikání s individuální či rodinnou, prací, popř.o dalšími oracovními silami.

Na území spravovaném národními výbory mohou i nadále působit komunální podniky pro

služby obyvatelstvu, fungující rovněž na tržních principech.
41. Podmínky podnikání všech sektorů by měly být v zásadě rovné a umožňovat kon

kurenci. Předpokládá se rovněž obecně volný oběh kapitálu podle situace na trhu a
k podpoře orientace do ekonomicky progresivních oborů. V těchto podmínkách bude tře

ba nově zaměřit poslání bank a velkoobchodu, obnovit existenci burzovní aktivity,
informačních a z_f-rost..sdkcvatelských agenturx poradenství spod.
42. Rozvoj peněžně tržního hospodářství odstraní nedostatek nracovní síly,vyvolá
potřebu její vyšší kvalifikace i výkonnosti a jejího novího rozdělení mezi sektory,
odvětvími a obory. Zvlášr musí vzrůst počet pracovníků ve službách, školství a zdra
votnictví. Naléhavou otázkou se stane změna kvalifikačního spektra, rekvalifikace a

sociální zabezpečen:«, lidí měnících profr"' . V tšehre podmínkách se budou muset odbory

plně věnovat ochran,ě s rozvoji zájmů a sociálních potřeb svých členů, včetně mládeže.
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Oejí vstup co c:'V''u.'~í, zejména dělnických, bude zasluhovat velkou pozornost jak

oýbcrů, tak pracovních kolektivů..
43. kcvý ekonomický model vyžaduje komplexní přestavbu odměňování.Její hlavní zá
sadou by měla být sociální spravedlnost a patřičné ocenění vysoce kvalifikovaných

činností. Žádné nomenklaturní zásahy nesmějí ovlivňovat možnost pracovníků jakékoli

profese dosahovat kvalifikačním vzestupem a výkonností odpovídajícího vzrůstu odměny.

Stanqwsní reálné odměny je třeba ponechat kolektivním smlouvám a rozhodování rad pra
cujících podle výsledků hospodaření jednotlivých závodů, nikoliv ji vymezovat závaz

nými tarify, preferencemi apod. Státu přísluší stanovit pouze mzdové minimum, jakož
i platcvé podmínky v mimopodnikatelských oborech /lékaři, učitelé, vojáci apod./.

44. Proces demokratizace, upevňování rovnoprávnosti občanů a sociální spravedlnosti by se měl promítnout do celé cblasti sociální péče, včetně systému důchodového zabezpečen!. Všechny ..lánky sociální péče naléhavě vyžadují zdokonalení. Vzhledem k
úrovni zdrciů ie však předčasné neúměrní ■ rozvíjet bezplatnou sociální spotřebu.

45. Plánovitě regulovaná peněžně tržní ekonomika je v podmínkách demokracie a
při správné hospodářské politice státu schopna plynulého a rychlého rozvoje. Je s to

uspokojovat hmotné a kulturní potřeby všech členů společnosti a zabezpečovat jejich

svobodný rozvoj, práci, vzdělávání i životní jistoty. Jedině v takových podmínkách
mohou pracující překonat odcizení od společenského vlastnictví, hospodářských výsled
ků i ekonomického rozhodován?'.. V neposlední řadě jen na tomto základě lze odpovědět

na vědeckotechnickou, ekonomickou a kulturní výzvu konce XX. století a znovu vrátit

naší zemi důstojné místo ve světové hospodářské soutěži.
V. EKOLOGIE

46. Stav životního prostředí zejména v ČSR, ale i na Slovensku se dlouhodobě zhor
šuje a blíží se nebezpečné úrovni. Vytváří se netradiční /u nás málo zmapovaný/ sek

tor ekologické politiky a je nutno mu dát ve společenské činnosti patřičné místo,

a to jak v orgánech státu, tak ve všech dobrovolných sdruženích, včetně vznikajících
iniciativ. Situace není zcela přehledná pro absenci celkových a pravdivých údajů o

míře znečištění životního prostředí a jeho trendech.
47. Koncepce hospodářského rozvoje nadměrně zdůrazňující těžký průmysl s vysokou
spotřebou energie a provázená nadměrným rozrůstáním městských sídlišt na úkor venko
va, dlouhodobé zanedbávání ekologických důsledků takové koncepce a nedostatek pro

středků věnovaných na ozdravění životního prostředí vyvolaly ekologické potíže znač
ného rozsahu. Důsledkem je drastický růst civilizačních chorob, zhoršování zdravot
ního stavu dětí s snižován.! průměrného věku. Přehnaná chemizace zemědělství a jedno

stranná orientace na potraviny založené na živočišných bílkovinách a tucích se z 60%

podílejí na zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva. Předpisy o toxických látkách
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jsou staré /19c?/ a zdaleka neodpovíoají současnosti. I tyto předpisy se běžně igno
rují , postihy za to jsou jen mírné a úřady blahovolně povolují výjimky. Nebyla věno

vána náležitá pozornost výstavbě ekologického průmyslu. ŘP'< před časem zamítla zřej

mé jediný ucelený výzkumný program preventivní a následné ochrany životního prostře
dí, předložený Českým geologickým úřadem.
48. Úroveň znečištění životního prostředí zakádá politickou a morální odpovědnost

státu i celé společnosti. Chybí však odvaha k radikální nápravě. Jsou nutné přísné

zákonodárné ekty, aby se zamezilo recidivám ekologických zločinů, a právě tak přísné
postihy nejen malých, ale i koncepčních viníků. V systému státních orgánů je potřebí

podstatně zvýšit vědeckou úroveň územního plánováni a vývoje osídlení, střežit ekolo
gickou kázeň a k nápravě škod věnovat maximálně možné prostředky. Je účelné převést
část průmyslu vyrábějícího neprodejné zásoby a část zbrojní?

průmyslu na výrobu eko

logických potřeb, aby se neopakoval paradoxní stav, kdy nelze "prostavět" ani přidě
lenou /a zřejmě nedostatečnou/ částku 17 mld Kčs.

49. Rehabilitace životního prostředí je jedním z nejsložitějších úkolů společen
ské přestavby. Řešení je možné jen tehdy, podaří-li se vyvolat širokou iniciativu

zdola, která poskytne nejen účelnou oponenturu, ale objeví i dosud neznámé možnosti.

Aby však lidé mohli jednat v plném vědomí vážnosti situace, je třeba poskytnout uce
lenou. informaci o skutečném stavu a realizovat program osvěty pro celou společnost.

Vzhledem k vážnosti ekologické krize by bylo chybou, kdyby se lidová aktivita směro
vala jer. do akcí, které více méně suplují nedostatky komunálních úklidových služeb,

anebo kdyby se dokonce potírala jako podezřelé hnutí.

VI. INTELEKTUÁLNÍ SFÉRA

50. Všestranně kulturní život národa, společenských skupin i jedinců patří k

vrcholným cílům socialistických snah. Bohatstvím i mnohostranností duchovních hodnot

se měří účinnost politiky i ekonomiky. Bez rozsáhlé, stále se rozvíjející intektuální sféry, bez jejího plného a ničim neomezovaného přispění k společenskému prospěchu

není myslitelný žádný pokrok. Intelektuální sféra - myšlení, morálka, věda, vzděla
nost, umění a další duchovní oblasti - utváří a přetváří člověka a společnost do

vskutku lidské podoby.
51. Současný stav tétc sféry je dědictvím dlouholeté stagnace, způsobené sektář
ským, dogmatickým přístupem k duchovnímu životu lidí. Vyznačuje se úpadkem tvůrčího

a kritického myšlení, občanské morálky, vědeckého bádání, lidového vzdělání a kultu
ry. Krize intelektuální sféry tak přispívá k uvolňování sociálních vazeb, k atomiza

ci společnosti, ke konzumnímu způsobu života i k šíření nepříznivé ideově politické

atmosféry v zemi.
52. intelektuální hodnoty jsou spjaty především se společenskou působností vrstvy

inte .lire. .ce, kvzzá představuje neH ýzranšjš:' koř nor,

.i intelektuálního bohatství

nároua. -A- vřcť-- její-: . ^-neračr.ícn i profesních !?.;'••

potenciv d
podmínkách

í-ox'.'atické'.?

■.iclitick -.T! cvzcí:-? •.•

T.istuje utajený tvůrčí
vg

spravedlivých pracovních

.:ct 'f 'j'-s ‘¿ladnou *'lchu v přestavbo ■ ccxcíccsti.

5?. ^ŽC;.. •.;-¿>-.íy ro.tcje

’cktu/lr.ího života .¿lže vytvořit jen takový politic*

ký s.y-ném, '-¿ter' “č'..?x.?g jí r¡a-..?c stou r-..■•hodu myšlr.r.í a bádání, poskytne materiální

□ vyzveií prosper pro uplatnění všech nadaných a tvořivých

podporu ví?-' i

¿;k v.?:';.'., d-. loži tou úlohu sehrát i společenské vědy, které po

licí. Za t;''~.bJ-.' ;:-cc

ocs.;tiletí trpí dogmatický.:. znetvoř-ním a odklcr.-.v. cd objě.xtivní pravdy. Přeměna

marxismu v uzavřený filozofický systém a povýšení takto ustrnulého učení na jedinců

pravdu vedly kr s^-rneci myšlení. k politické zkostnatělosti a posléze k ohrožení
ssité existence ¿c.c.. •’arlstické myšlení a socialistická praxe se mohou tvůr
čím zoCsobíí.' x'7'-:; ■'

k .'šr.už lidei;u-

•■'hůy, Xtoou-li se obohacovat veškerým pravdivým poznáním,

”1

"<•. včdcr/..

- \. ■ ^rseovistč vyžadují pro svou činnost tvůrčí svobodu, ne

omezovanou -tfr-:.’

úz-cý. řeko:.; z tu. kádrovou renleme»itací . za kvalitu a kompetentnost

vědeckých cer .—’:.k i

'n 're cu’.likací ■ .jsí aut--noře odpovídat jen autoři i redakce

a vydavatelství. Co přístupných fondů vědeckých ‘nfuma ’říct středisek a knihoven

patří veškeří

~,,!¿r,vz a .s’:orná literatura be?'

-.erA m historickou úlohu či dneš

ní hO-.ZOCr. ;í 2 t-'.'VCVy CG"'-?5ti G jeho díla.

55. Věda přs-GJtav

v^aliťskcu vednotu a její puxrr^y nemohou být uzavřeny do

národních nebe s'iüézíc;:: hranit . Proto je povinností, státní politiky podporovat mezi

národní výměru

ť. časopisů .i -¿nižních publikací a umožnit vědcům široké me

zinárodní styky.
5í. Vzdělání a výchova mládeže je náročný, obtížný a odpovědný úkol. Neuvážené
zásahy a c rokratické reglementování pedagogického procesu rozrušují výuku a výcho

vu. škola musí klást ťc popředí pozorný vztah k dítěti. rozvíjet jeho nadání a sklo
ny, dbát jeho zájr,Ů a coťicb. V tom nerozhodují sameúčelnč organizační změny, nýbrž

kvalita školského prostředí, učebnic, pomůcek a především pedagogů.
57. ěe v • i-':'jus"í:'- a společenském zájmu, aby sc všem dětem dostalo vzdělání přimě
řeného gujiem cpscifickýc ¿chcpnos ísít, a aby ani jeden mladý talent nepřišel nazmar.

Diskriminaci dětí odvozenou cd smýšlení či postavení rodičů, právě tak jako jejich

přivil.<_:r*.* ;ní z. týchž důvodů je nutno považovat z;. porušení rovného ústavního práva
na vzd'lání, jenož důsledkem je úpad°k intelektuálnio;.* co„eociilu národa.

'5?. T-r-ah

metody školního vzdělávaní mají rozvíjet každou nladuu bytost podle

její.;h před''-1-.-"df •/'? svccodného, samostatně myslícího. morálně vyspělého, pracovně
iniciativního .?

••cžcj.íí ”1.,- éhc občana. Výchova proto ponechává dítěti a zvláště pak

mladému člověk"

v’ u< individuí]níh? světového názoru, v přirozeném spolupůsobení

1.3
I

skcVy, rodiny a společenského prostředí. ;< rozvoji občanského vědomí dětí a mláde

že přispívá škola i tím, že žákovské kolektivy si v ní zvykají na společenskou,

náiodécsrní a názorovou toleranci a učí se demokracii. Důležitým nástrojem této výcfovy je žákovská a studentská samospráva.

'7?. Podnítit tvořivé a otevřené školské prostředí a učinit z něho "dílnu lidsko
sti' Předpokládá ponechat pedagogickým sborům přiměřenou autonomii. Kvalifikaci a

kíslitu pedagogických pracovníků by měla zajistit jejich vysokoškolská průprava,

p! i jímání r:a základě konkursu, kompetentnrí inspekce a periodicky opakované atestač
ní řízen]..

6G. Oblast školství a výchovy mládeže patří k společenským prioritám a jako tako■;usí být i materiálně daleko lépe zajišťována než dosud. Platy pedagogů, nesmí

/čostávaí za jinými kvalifikovanými profesemi.
61. Součástí socialistické intelektuální sféry je tvorba kulturních a uměleckých
h:.X!(jt3 vznikajících ve svobodném tvůrčím ovzduší, velne šířených a kriticky hodno

tných. Pro takovou tvorbu je potřebí vytvářet politické a ekonomické předpoklady,
z'.ó-ez;ječovat občanskou rovnoprávnost všech tvůrců i celospolečenskou platnost kritŤif díla a odměňování autorů. Jen v těch’o podmínkách je také možno překonat ne-

pi.rózencu axistenci dvojí národní kultury, oficiální a paralelní.

Česká kultura

ituže být při veškeré pestrosti jen jedna, ať vzniká ve vlasti nebo v zahraničí a

a; jsbu její autoři iakéhekoli světového nebo uměleckého názoru.
umělci, kteří

1

63 Kulturní zařízení jrko vydavatelství, divadla, fi
rie, Mzea aj. je nezbytné považovat za autonomní tvůrčí
du veřejné činnosti.

Jejich zřizovateli a provozovateli

družst. i. podniky, dobrovolná sdružení apod. Velkou péči

< nutno převést do správy orgánů kultury.
č4.

na obvykle s příslušností k církvi. svoboda svědomí js zakotvena v ústavě a je ne

dílnou. součástí souboru cačanrvc

svobod. Věřící jsou právně a musí být i v praxi

plnoprávnými cecany. Je protiústavní, bránit jim vyznávat veřejně svou víru a diskri

minovat’ je v piistu.su ke vzdělání, k nabytí zvolená kvalifikace nebo k vybranému

póvclání. Jejich dětem patří veškerá péče společnosti a státu, včetně svobodné vol
by náboženské nebe ateistické výchovy.

! 66. Vztah státu k církvím vyžaduje důkladné přezkoumání a nevé přístupy. Církvím
jě nutno zabezpečit autonomii náboženské aktivity při zachování státní podpory je-

h.cn činnosti. Církevním činitelům a laickým aktivistům náboženských obcí je nutno
ijtcvrít prostor pro veřejnou aktivitu, na n±ž mají jako každý jiný občan ústavní

irávb.
67. Nově je třeba koncipovat funkce vládního úřadu pro církevní záležitosti ,jeY:c^ hlavním posláním

se musí stát péče -j politické podmínky pro rozvoj náboženského

života věřících a aktivity církví. Tak lze překorat 'Konfliktní situaci na tomto poli
\ zá^mu národní tolerance a ve prospěch přestavby.

$1. MEZINÁŽCbNÍ VZTAHY
'•8. Československo svou polohou, v Evrop': byle a je tradiční křižovatkou vlivů,
cest a hodnot ovlivňujících naše národní osudy. F'e druhá světové válce se klíčovým

prvíem staly vztahy se Sovětským svazem v rámci rozdíleného světa, komplex světo výuk problémů a jejich vyhrocení v posledních letech si vynutily jak realističtěj 

ší i.ohled na ně, tak i jejich ležení. Významným □řisošvkem k tomu je nové myšlení,

přestavba mezinárodních vztahů, důraz na plcbúluí všelidské problémy. Atmosféra
st; zené války a koníren esce postupně ustupují cialopu a hledání reálných řešení ■,

'S. Zcčlerzní Československa do socialistického společenství je závažným faktorem
pro ^’ř.z naší zahraniční politiky, uc poloviny osmdesátých lot byly vztahy ve spo*

lečeratví určovány institucionálním internacionalismem /’’společné vymoženosti so cialismu" a ’kolektivní odpovědnost’5/. Ternu odpovídala v ideologii a poltíce "mono

litní jednota" států. Teze zaměňující sovětsko-americká soupeření za projev boje
sociál ismu a kapitalismu vedla k zostřování, mezinárodní situace i k vojenským inter-

vens.T .

70

dýní nastala kvalitativní změna vyhlášením platnosti rnszinárodněprávních

zásad ížírového soužití i pro vztahy mezi socialistickými stály s ohledem na priori

tu všelidských zájmů. To ne jen oponuje politice vojenských bloků, nýbrž i posiluje
humen i i’*'í podstatu socialistických vztahů •/ cluralitníri společenství, respektujícím

identitj a svrchovanost každého člena.
71. !'tsvg ožestavba a demokratizace uvolňují cestu k internacionálnímu socialis
tickému soužití se svobodnou výměnou názorů u zkušeností r.a všech úrovních,poskytu-
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jí ^ažncsti ke kvalitativně nové hospodářské spolupráci a vzájemně výhodné dělbě
pr/ce v rámci socialistické i širší evropské integrace.

ml

Vůči všem ostatním zemím má československá zahraniční politika uplatňovat

Násady mírového soužití na základě uznání skutečného stavu věcí i vzájemného poro7,’méní při řešení konkrétních otázek. Realistické myšlení v oficiální politice i v

činnosti evropských hnutí postupně tříbí spektrum politických sil ve prospěch myš-

16'ky "společného domu".
■

74. Pro československou zahraniční politiku vůči západním státům a společenstvím

vrniká

nezbytnost oživit silně utlumené, především hospodářské vztahy s cílem po-

áedncu technologickou úroveň průmyslu a urychleně řešit kritické ekologické proLimy. Nevyužíváme dosud výhody z naší polohy a specifiky v Evropě. Tranzit lidí

a broží, zanedbávání turistického ruchu a promarněné možnosti našeho lázeňství vyŽEÍJjí radikální nápravu a modernizaci.

•'{5. Poklesla váha CSSR jako kulturně a průmyslově vyspělého státu i v zemích
třecího světa a dodávky zbraní to nespraví. Nůžky mezi Severem a Jihem se dále

toz-' rají a zde se nabízejí možnosti zvýšit vývoz intelektuálního potenciálu ke

¿kváitnšní poradenství na zaostalých úsecích

jejich vývoje, předně školství a zdra

votr.itví. Takto navázaná spojení se projeví i v oblasti obchodní a hospodářské.
*í. Větší a zasvěcené pozornosti zaslouží československá účast v práci OSN, jejíž
autcitu je třeba pcdporovat a využívat jejího vlivu k upevňování bezpečnosti a

spolpráce národů i k řešení globálních všelidských problémů. Práce OSN a jejích

spec.olizovaných organizací by měla být u nás více propagována a náš příspěvek k
účinhovti OSN více založen na opravdovosti přestavby našich společenských poměrů a

na důs.edném úsilí o řešení problémů s respektem k jiným národům.

74. loučástí tvorby a šíření pásma důvěry v Evropě musí být nová obranná politi
ka sté’... Plnění spojeneckých závazků nebrání přihlížet k současné tendenci zmírňo

vání nilští. Je potřebně vyvinout iniciativu v jednání o snížení armád a výzbroje
obou bit <ů a o odchodu dočasně umístěných sovětských vojsk z našeho území. Spolu
se spojenci bychom měli prosazovat postupnou cemilitarizaci ve střední Evropě.

76. l.ýrsznění obranného rázu vojenské doktríny 'Varšavská smlouvy a postupující
kroky v ¿ozbrojení nutí k ¡'vaze o zesílení našeho aktivního příspěvku k omezování

konvenční výzbroje a snižování vojenských výdajů /případně zkracování vojenské zá
kladní sj žby/,

a to ve prospěch rychlejšího a efektivnějšího sociálně ekonomic-

J
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,/
/

/

kého rozvoje .

79. Náš podpis helsinských a následných dokumentů představuje i závazek zaručit

a chránit lidská práva a občanské svobody. Jeho plnění je kritériem opravdovosti
mírumilovné politiky všech státu, včetně našeho. Ccz trvalých důkazů c faktickém

dodržování těchto i dalších závazků klesá důvěra r ochota druhých signatářů k in
tenzivnější spolupráci s námi i v jiných oblastech., ůe cřeba tuto spojitost pocho

pit a vyvodit z ní závěry v zákonodárství i v praktické politice.
80. Veřejné diskuse vnitřní i mezinárodní, podpora občanských iniciativ a živé

kontakty na všech úrovních jsou podstatné pro plnění těchto závazků. Melo by se stát

Běžnou normou, že nic a nikdo nebude bránit kontaktům, které přispívají vzájemnému
poznání, mírové sooluoráci, rozvoji demokracie a humánního socialismu.

VIII. rCSLÁNÍ A ČINNOST KLUBU OBRODA

•31. Řešen?' soudobé krize není výlučnou záležitostí žádné

jednotlivé společenské

síly, byt nyní hraje sebedůležitčjší úlohu, nýbrž společností jako celku. Účast nej
různějších hnutí na orekonání nepříznivého stavu a jejich vzájemná spolupráce jsou

předpokladem nalezení východiska z krize. Vyslovujeme se pro demokratickou a socia
listickou cestu z nynůjších obtíží a jsme ochotni pře jejich úspěch pracovat. Právě

~

pro tuto naši volbu považujeme za nezbytné, aby se ze společného úsilí nevylučoval
nikde, pokud respektuje ústavu a zákony a stojí na půdě demokratické politického
úsilí.
82. la nejvhodnější formu spolupráce různých společenských sil považujeme otevře*
ný dialog na rovných základech, dialog, z něhož nejsou předem vylučováni ti, kteří
mají odlišná stanoviska, s v němž se nevyhlašují žádná tabu, jen tak lze dospět k

národní, dohodě, jež je hlavním politickým předpokladem budoucího společenského roz
voje.

5.'7. Svůj vklad do tohoto úsilí chceme uskutečňovat formou dialogu s občany, s ob
čanskými iniciativami a neformálními seskupeními, e příslušníky všech politických

stran

s představiteli státní moci a správy i s levicovými, socialistickými silami

v zahraničí. V klubu vytváříme prostředí ke svobodné výměně názorů na stav a vývoj

naš.í společnosti, na obsah a formy jejích nezbytných přeměn.
3A

/.lub si klade za cíl formulovat rozumná a prospěšná východiska, která by

uspokojila oprávněné požadavky širokých vrstev společnosti a pomohla zahájit demo
kratickou přestavbu nclitických a státních institucí. Právě tento dokument obsahuje
první' rekus o pro."camcv? teze, které mají otevřený diskusní charakter. Budou podro
beny kritickému, posouzení jr.k na půdě klubu, tak na setkáních se zástupci oficiál

ních institucí i neformálních sdružení. :( jednotlivým závažným programovým bodům
a dalším aktuálním otázkám života společnosti budeme pořádat diskuse, podněcovat

9
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výzkum ve společenských vědách, organizovat tématické semináře, diskuse odborníku,

večery ctszek a odpovědí a otiskovat příspěvky v časopise Dialog.
05. Hodláme též zaujímat samostatná stanoviska k otázkám, které vzbuzují pozor
nost veřejnosti, ovlivňovat její postoje a zároveň naslouchat jejímu hlasu.

