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Málokdo bude nsmítat, že privatizace státních podniká
je tím co staví ten nejdůležitější základ společnosti oroti návrstu komunistického systému, který si podřezal tu
hlavní větev orávě tou svou chorobnou mánii oo cizím maje
tku. Zdálo by se, že u nás je to dnes v rámci majetkových
vztahů alesooň obecně v pořádku. Ne tak docela. Zcela ne
dávno jsem se stal majitelem akcií několika zajímavých po
dniků, ale netěší mne to, ovšem nikoliv proto, že mají me
lou hodnotu. Ale z toho důvodu, že vlastním akcie či podí
ly, kohosi z mých spoluobčanů jemuž kdysi bezvýhradně ost
řily a podle všech norem ostří i nadále. Uznejte, že to
není dobrý pocit vlastnit nakradený msjetek i malých oby
čejných drobných lidiček, kteří na tu skcii či podíl za I.
republiky krvavě šetřili. Je známo, že komunisté se snaži
li odpovědnost za své neblahé činy svalit ns všechen lid
a tím se vyvléct z odpovědnosti. Nové krádeže cizích akcii

_U
_ vnitř čmi
isla.

připadají velice podobné.-V.H.

Václav Jiří Ve-stře z: Návrh programu pro spolupráci
katolických pracovníků 8 jejich organizací v Os.exi
lu. Hamilton, 23.červne 1>83.
Autor je jedním z těch tisíců pracovníků v exilu-, kte
ří neustali v boji proti komunismu ani na okamžik, věnu
jíce tomuto boji nejleoší síly, zdraví a přirozeně i své
vlastní finanční prostředky. A dnes jsou zapomenuti. VH.
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Přátelé, nechceme být anonymními pro
sebníky. jejichž dopisy se žádostmi o peníze
Vám za val ují stoly. Nechceme být jen chu
dými
příbuznými s nataženou rukou.
Chceme Vám nabídnou spoluúčast na reali
zaci pozoruhodného projektu, který může

být svou myšlenkou. svým architektonic
kým pojetím a duchem vzájemnosti, význam
nou olomouckou dominantou. Pokud Vás
přesvědčíme, že stojí za to být u zrodu na
šeho integračního centra pro děti a dospělé
občany s postižením - OZVETE SE NÁM.

ŘEŠÍME MOŽNÁ I VÁŠ PROBLÉM !!!
Jsme kdykoliv připraveni seznámit Vás s pro
jektem sdružení CREDO. Vaše případná spolu
účast bude řešena na řádném smluvním zá

kladě. BUDETE VĚDĚT, NA CO PENÍZE
DÁVÁTE A MÁTE MOŽNOST PŘESVĚDČIT SE
O JEJICH ÚČELNÉM VYUŽITÍ

dostává se Vám do rukou 2. číslo našeho letoš
ního časopisu. Již v tomto čísle rozšiřujeme ob
sah o 4 stránky. Rovněž poprvé vychází časopis
v částečně barevném pojetí. Dochází ke změně
vydavatele - viz. tiráž. Žádáme Vás, kterým náš
časopis přin ese poučení či je donutí k zamyšlení napište nám. Budeme vděčni za každé Vaše při
pomínky. Rovněž přivítáme Vaše příspěvky. Jsme
ochotni uvádět i polemiky na uveřejněná témata.
Za to, že časopis vychází v tomto roce, děkujeme
Ministerstvům zdravotnictví a kultury CR, která
poskytla účelovou dotaci.
v

Za redakci MUDr. Ladislav Korotvička
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Václav J. Vostřez, předseda Zemské skupiny Cyrilometodějské ligy v Kanadě,
_______________________ 18 Ajntree Court,Hamilton.,Ont. tL8K 4R9,___________________
Hamilton, 23. června 1983.

NÁVRH PROGRAMU PRO SPOLUPRACÍ KATOLICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JEJICH
ORGANISACÍ V CS. EXILU.

Na základě naší, více než třicetitříleté činnosti v Kanadě, dovolujeme si
předložit k posouzení a možno-li k účastenství, tyto náměty:

1. POŘÁDÁNÍ KAŽDOROČNÍCH KRAJANSKÝCH'PROSEBNÍCH POUTÍ ve všech zemích,
kde se nacházejí naší krajané. Prosme společně Boha na kolenou, v modlitbě
a oběti, za návrat náboženské a národní svobody v naší Vlasti a pokoj.e
všude na světe, za kněžská a řeholní povolání, za naši vlastní obrodu a
spásu.-, V Kanadě konáme takovou národní pouč do Svatyně mučedníků v Midland,
Ont., vždy první neděli v červnu (letos byla třicátáprvní).. V Západním N ěmecku,v Ellwangen, se sejdou evropští krajané l.a 2.července (letos po 'tři
nácté) na národní cyrilometodějské pouti. Ustanovme oodobnou pouč pro kra
jany z U.S.A, ve Washington každoročně, při svěcení české národní kaple
Panny Marie Hostýnské a k úctě sv. Jana N. Neumanna. Pro všechny krajany
ze Severní Ameriky vyhlasme národní pouč do Lisle,Ill., k soše Neposkvrně
né "Panny Marie v exilu" a to vždy poslední neděli v říjnu (nejblíže' dnu
památky osvobození vlasti 28. října), až do doby, kdy 3e tato socha navrá
tí jako symbol usmíření, do osvobozené Prahy. Připravme poutě do Vídně k
ostatkům bl. Anežky České, s prosbou, aby Bůh dopřál její svatořečení. Ne
zapomínejme na poutě při příležitosti významných výročí, konaných zejména
v Římě. Již dnes se připravujme uctít výročí smrti sv.Metoděje v r. 1985..
2. NEPCMUCENUM V RíMS potřebuje k úspěšnému pokračování naše modlitby
a finanční podporu. Sběr darů konejme organisovaně a v každé zemi.
Starší
kněze českého původu, působící v cizím prostředí, tímto naléhavě žádáme,
aby se občas uvolnili pro misii mezi naším lidem (duchovní obnovy, články
a studie, či j en připomínky a povzbuzující dopisy činovníkům-laikům) . Je to
nezbytné, nikdo jiný vás nemůže zastoupit!

3. KONANÍ PRAVIDELNÝCH DUCHOVNÍCH CVlCENI, nejlépe dvakrát za rok,
v adventě a v postě. V poslední době máme nejlepší výsledky se společnou
účastí (muži i ženy) přes "weekend", Doporučujeme též kratší duchovní ob
novy u příležitosti svátků nár.patronů.
4. APOŠTOLÁT KATOL. TISKU se neobejde bez koordinované činnosti. Pro
rozšiřování a doporučování pravidelného tisku je žádoucí spolupráce míst
ních dobrovolníků s ustanoveným zástupcem pro celou zemi, který pak navíc
upomína a vybírá předplatná, vede o tom záznamy a oznamuje změny adres ústřední administraci. Máme mnohaletou zkušenost a výsledky mluví samy za
sebe. Nabízení knih k prodeji se děje podobně. Vzdálení a rozptýlení kra
jané se dožadují obnoveného vydávání týdenního misijního vestníku NEDELE
ípřed léty vydávala Cyrilometodějská liga v Kanadě).

5. V DOBE EKUMENISMU MÁ TÍM VÍCE PŘIJÍT K UPLATNĚNI NAŠE TRADICE UNI
ON ISMU. Až 3e Slované zbaví jha bezbožného komun! smu, pak opět vynikne
zvláštní mariánská úcta, jím vlastní a tradice Velehradu bude pokračovat,
jakož i dílo zvěčnělých průkopníků: arcibiskupa Ant.C. Stojana i svatoprokopských opatů Prokopa Neužila, OSB a Ambrože Ondráka, OSB. Apoštolát sv.
Cyrila a Metoděje dosud existuje a zaslouží si naše činné čLensiví.

( Návrh programu pro katol.spolupráci,23.VI.83.- Sír.2.)
6. DOPLŇOVACÍ ŠKOLY pri krajanských farnostech a misiích Jsou ne
zbytností. Nabídněme své síly a schopnosti, abychom pomohli zachovat u na
ší mladší gaierace víru rodičů, jejich Jazyk a kulturní tradice. Podporuj
me krojované skupiny naší mládeže, nacvičující a vystupující sjíárodními
tanci. Naše naděje tak bude i v cizině pokračovat v nastupujících genera
cích .

7. CS. OREL V EXILU A KATOLICKY SKAUT V EXILU Je nutno zachovat a
podpořit. Bez těchto organisací se naše Jednou osvobozené národy neobejdou.
Jejich ideová náplň bude protiváhou chybné výchovy komunistické fyskultury
a Spartakiád. Nezapomeňme na význam Slovanského Orelstva. Je nutno mluvit
otevřeně: My, katolíci v exilu, nejsme proti Jiným tělocvičným a sportov
ním organisacím a mnozí z nás Jsou i jejich členy. Musíme však být důsled
ní a v prvé řadě pracovat pro naše vlastní organisace, které duchovní
stránku Člověka nekladou až na vedlejší kolej. Proto také očekáváme,že náš
krajanský a zvláště katolický tisk nabídne své stránky pravidelným Crelským a Skautským hlídkám. Vážíme 3i též práce salesiánů a Jesuitů, kteří
po léta úspěšně pořádají letní tábory pro krajanské děti a mládež.

8. rQžNE SKUPINY OBRODNÉHO HNUTÍ v našem exilu Jsou vítány. Je třeba
brát jejich iniciativní návrhy vážně a posuzovat jez kladného hlediska.
Nesmíme být straničtí a zaujatí a dívat se Jen na barvu očí navrhovatelů.
Není tak vážné kdo to říká, ale co říká. Pro časovou reakci na významné
události ve světě není vždy nutné pořádat předběžná zdlouhavá symposia a
konference. Pravda zůstane pravdou i když Ji proklamuje menší skupina, či
Jen Jednotlivec. Naší povinností pak Je se k ní připojit;
9. obnoveni Činnosti stale konference křesťanských veřejných pracov
níku CS. EXILU. Toto volné sdružení laiků-odborníků se stává nepostradatel
ným pro příští zdárný vývoj našeho exilu.
10 .CYRILOMETODĚJSKÁ LIGA je hlavní organisací Katolické akce v čs.
exilu. V ní se můžeme všichni sdružit, kdož si přejeme mít život z víry.
Ženy i muži, staří i mladí, exulanti z r. 1948 i z r.1968, učení i neučení.
CML spolupracuje se starokraj anskými organ! sacemi a pomáhá kněžím ve far
nostech a misiích. Nezapomeňme vsak, že většina našich exulantů žije mimo
krajanské farnosti. Tam je tedy Její hlavní úkol. V Členstvu i ve funkcích
Jsme měli od počátku vedle Cechů též Podkarpatské Rusíny. Též některé Slo
váky, pokud si to přáli a s ostatními kladnou spolupráci v nábožaaské čin
nosti. V některých zemích dosud chybí CML. Navrhujeme Jim tedy založení
přípravných výborů Zemských skupin a pak postupné organisační vybudování
všech složek. Těšíme se na brzkou spolupráci l

11.. SOLIDARN OST VE SVOBODNÉM SVETE byla založena v Hamilton ,Ont.,dn e
11. října 1982. 2 prohlášení vyjímáme dva odstavce: ”Je to volné sdružení
pro všechny lidi dobré vůle. Doufáme, že toto hnutí solidárnosti budou po
stupně následovat všichni lidé dobré vůle bez rozdílu barvy,jazykové, či
víry a tak pochodeň svobody n euhasne, al e bude svítit před námi, dokud celý
svět nebude svobodný. Polský národe, nejsi ve 3větě opuštěn, boj Tvůj je
záležitostí nás všech!" - "Vzdáváme tedy Bohu díky za dary svobody, které
zde užíváme a prosíme za odpuštění, j estli že jsme až dosud byli neteční k
bližním utlačovaným a nešťastným a tak se dopouštěli kompromisů se zlem.
Nechť Všemohoucí přijme smírnou oběť polského národa a jiných nárcklů v utrpcní, aby pak po celém světe panoval mír a spravedlnosti Stupen účasti
našeho exilu v tomto hnutí bude ukazatelem naší vyspělosti.

S pozdravy Váš v Kristu Pánu

Václav Jiří Vostrez

za CML.

F.DIZ Cl-CA

Třicetsednitisíc zapsaných členů

v Itálii.

7.500.000 dolarů pro samofinancování.

ITALSKY
ZÁZRAK
Úspěchem zapisovací kampaně v Itálii, transpartitní a transnacionální Radikální
strana získává dalšího času ke konkretizaci svých rozumných cílů. Nyní je třeba,
aby i mimo Itálie okamžitě provedli zápis. Do poloviny června se sejde
Shromáždění poslanců, členů strany, čítající více než 500 členů: 22 evropských
poslanců; 4 ministři, 8 náměstků ministra a 180 italských poslanců; 9 ministrů, 4
náměstkové ministra a 272 neitalských poslanců, sídlících v 37 zemích,
představitelé 80 národních stran.

/
/

tisíc italských občanů
během několika málo
týdnů vstoupilo do

Radikální strany a vložilo
průměrně po dvoustech dolarech a
podpořilo tak život a projekt Nové
transnaciooáJní a transpartitní
strany.
Došlo k tomu v zemi, která prožívá
hlubokou morální, občanskou,
institucionální krizi, která prožívá
velmi vážnou krizi režimu a - jak
by to řečeno - odmítá politiku a je
znechucena svou vládnoucí třídou
S výjimkou roku 1987 Radikální
strana čítala každým rokem mezi
dvěma až ttema tisíci členy, v roce
1992 2WXV Radikální strana roku
1993 v Itálii je tedy více než
čtrnáctkrát početnější Přibližně
200 poslanců deseti italských
politických stran, i těch historicky i
v současné době navzájem nejvíce
nepřátelských, stojících proti sobě,
s desítkami ministrů a jejich
náměstků či bývalými vládními
představiteli, stovkami oblastních,
provinčních i městských zvolených
představitelů se spojilo • jako
švihnutím proutku - k tomu, aby
dalo sílu tomuto vlastně snu s
natolik rozumnými a a konkrétními
rysy: aby se spojilo na
společném díle, v jediném
politickém subjektu a projektu, s
lidmi celého světa. S cílem dobýt
nikoliv “moci”, nýbrž zákonů,
společných institucí i odpovědí na
nejnaléhavčjší potřeby naší doby a
naši společnosti: ekologické,
hospodářské, sociální, pacifické,
demokratické a nenásilné
Pochopili jsme, že bez tohoto
italského zákroku a příspěvku by
nebylo z historických důvodů
možné disponovat nezby tným
časem 3 prostředky - i když sama o
sobě nedostatečného - aby se i v
ostatních zemích mohla rozšířit a
zorganizovat znalost radikálního
"snu", jeho cílů, nezbytností,
konkrétnosti.

PiirasedánLXXXVkyezd.u
Po více než rok sc zdálo, že tato
poslední naděje je zcela
předurčena k neúspěchu Dvě
zasedání XXXVI. sjezdu strany. s
vysokou a prestižní účasti mnoha
set poslanců bývalého
komunistického impéria, od
Vladivostoku po Sarajevo,
poslanců afrických a
západoevropských, se zdála byt
svědectvím nemožnosti.

Nemožnosti tím bolestnější, čím
přirozenější a logičtější ve zdály
byl důvody a úspěch piv nich
pokusů o vynořeni nové,
transnucionálni. transpartitní.
nenásilně reality Společně isme
konstatovali, že bylo zapotřebí

dosáhnout ihned mnoha a
početných lidských a finančních
zdrojů, které mohly dospět
okamžitě pouze z Itálie. Jak se
naopak zdálo, z Itálie nepřicházelo
nic. Mimo duševní síly a energie
několika set “snílků” blízkých
vyčerpání.
Pak. najednou, se nám to podařilo.

Sfla Idejí se stala skutečností ■
pohnulgjhpstcjnosjí,

Přátelé . kteří v celém světě,
počínaje parlamenty, vládami,
politickými životem sdílejí a chtěli
by sdílet naše naděje a naše
projekty, kteří říkají sami sobě,
spíše než druhým, jak by toto vše
bylo překrásné, ale že realisticky v
jejich zemích ani zdaleka
neexistují podmínky pro to. aby
Radikální strana žila, posilovala se
a rozšiřovala nikoliv pouze
marginálním nýbrž odpovídajícím
způsobem, tito přátelé nechť vědí,
že se v Itálii všichni političtí
pozorovatelé, nemluvě o prostých
lidech, domnívají, Že došlo ke
skutečnému a nepředvídatelnému
zázraku.
Došlo totiž

dnešního světa.

Přidacá hodnota
Možná,že nejcennějším přínosem,
který nám přichází z Itálie je
okolnost, důkaz, že tato Nová
Strana, se svým symbolem
gándhlovského nenásilí a
transnacionální jednoty je plodem,
ale i důvodem zcela nové události:
aniž by v ničem popřeli svou
současnou a budoucnou věrnost
svým stranám, svým vlastním
politickým, náboženským,
kulturním etniím. pro desetitisíce
osob se připojuje a prosazuje i
věrnost nová, odlišná, v níž se
scházejí a sjednocují ony rozdíly,
které zůstávají, nicméně jako
obohacení.
Mezi tolika možnými příklady
stojí za to uvést jeden. Příklad
našeho přítele a člena strany
Muhameda Kresevljakoviče,
starosta mučednického města
Sarajevo - které bylo v oněch
dnech a ještě nyní obklíčeno
násilím a

barbarstvím, které
připomíná to. které zničilo
Varšavu a její ghetto v okamžiku
spojenectví mezi Hitlerovými
náčist) a Stalinovými komunisty.
Projel Itálií, hovořil v různých
televizních stanicích, nejen aby
obeznámil s tragédií svého města a
národa a aby požádal a
organizoval politickou 3 materiální
pomoc. ale i aby vysvětlil Italům,
že vstup do Radikální, strany,
strany gándhíovské. demokratické,
transnacionální. b) byl pro ně
nejlepšim způsobem jak se pokusit
i o zachránění života, budoucnosti,
demokracie, míru v bývalé
Jugoslávii, v Sarajevu.

k tomu, že po
dlouhých letech
dramatických bojů se nám
podařilo seznámit lidi se smyslem
našeho projektu a že několik
desítek tisíců osob se rozhodlo jej
přijmout za svý, podporovat jej, s
nezanedbatelnými oběhni,
zaplacením členských příspěvků a
zasláním zcela mimořádných
příspěvků nemajících v Itálii
obdob). S nadšením a dojetím.
Síla idejí se ukázala být realitou,
nikoliv zásadovým prohlášením či
metaforou: pohnula horou
lhostejnosti, nedůvěřivosti,
znechucením politikou,
DaišLča5_k.pc<>sazeníj>r^ekUi
straníckostí a příslušností k
I na rok 1993
různým politickým
I
"národnostem", skepsi,
Tento úspěch nám led) se všech
často i chudobou: proto?
našich zemích, ve všech našich
chudí přispěli k vytvořen
parlamentech poskytuje další čas k
bohatství léto odpovědi. I
prosazeni projektu Radikální
provizorní a částečné, na o
strany na rok |9u3. k lomu, aby
potřeby velké části světa, ťi
mu byla dána nezbytná formu pro

pokračování. Bude ale též
nezbytné, aby Italové, kteří učinili
toto rozhodnutí, kteří dali důvěru
nám Nové transnacionální straně z
roku 1992 - a kteří jsou dnes nejen
s námi, ale jsou velkou většinou z
nás, kteří projevili nejen
velkorysost, nýbrž i inteligenci a
moudrost - aby mohli
zkonstatovat, že jejich gesto
posloužilo; slouží. Každá zpráva o
nových vstupech ve světě, v
demokratických parlamentech, o
posílení akce radikálů a jejich
počtu, mimo Itálie, je přesvědčí, že
je třeba potvrdi i na rok 1994
dnešní volbu a přesvědčí mnohé
další aby již nyní sledovali jejich
příklad.

- aby se zapsaly, přišly k nám,
povzbudily nás a povzbudily svým
příkladem své přátele, krajany, k
tomu aby již probíhajícím
projektům byla dána nezbytná síla.
Mezi těmito připomínáme
“světovou parlamentní kampaň za
zrušeni trestu smrtí do roku 2000”;
antiprohibicionistickou “kampaň"
proti světové zločinnosti na poli
drog, kterou bychom chtěli
zorganizovat ve světě též díky
Federačnímu paktu uzavřenému s
“Mezinárodní
antiprohibicionistickou ligou";
zahájení velmi naléhavých
ekologických, federalistických,
dernokrtických nenásilných
iniciativ na různých válečných
frontách, které hnijí a šíří se ve
světě; esperantistické iniciativy.

Domníváme se. že přišel okamžik,
abychom byli přítomni vhodným
způsobem i v dalších zemích
demokratického západu, zvláště
Evropy, který prožívá krize
Evropské unie a netnákr svých
členů.
Učiníme tedy velký pokus o
informaci a mobilizaci v zemi,
jako Francie, která by mohla být
cenná pro stejné účely alespoň
natolik jako Itálie. Francie má
zapotřebí Radikální strany alespoň
stejně jako strana má zapotřebí
jejich demokratů, nenásilných,
evropských a světových
federalistu, až doposud příliš
zahleděných do sebe,
introvertních, postižených
pocitem národní soběstačnosti.
Kdyby tato obtížná “kampaň"
měla mít úspěch, mnohé další
evropské země, od Belgie po
Španělsko, od Portugalska po
samotné Německo by mohly být
sensibilizovány.

V červnu se bude konat
Shromáždění poslanců členů
strany

Výzva pbč an ů m _m i m o Itálie, aby
Sř-ZaCSall
Ale oněch 37 tisíc zapsaných Italů
z těchto týdnů způsobilo novou
situaci, s nebezpečím, že strana
bude mít paradoxně méně příznivý
obrz než v roce 1992, kdy počet
italských členů byl nižší než počet
Rusů a nepřesahoval celkově
čtvrtinu Jestliže k tomuto údaji
připojíme i aspekt političtější a
kvalitativní oněch dvouset
poslanců, desítek bývalých či
současných členů vlády, světově
nejslavnějších italských umělců a
intelekluáú. hrozí nám riziko, že
vymažeme image strany, která již
zcela není pouze "italskou".
Z tohoto důvodu se obracíme s
výzvou na všechny naše neitalské
čtenáře - zvláště na poslance a
všechny osobnosti, které se
nepřipojily v loňském roce k
tomuto úsilí, protože neznaly
odpovídajícím způsobem jeho silu

Na základě rozhodnutí sjezdu
musíme do 15. června svolat
Shromáždění poslanců členů
Radikální strany a Federální radu,
orgány stanovené v novém statutu,
schváleném na posledním sjezdu.
Tyto přistoupí ke zvolení předsedy
strany a předsedů Shromážění
poslanců i Federální rady a
projednají projekty a iniciativy.
Bylo by velmi pozitivní a důležité,
kdyby Shromážděni poslanců byli
fyzicky (či morálně) přítomni
mnozí nově zapsaní kolegové a
přátelé, mimo těch, kteří vstúpili v
letech 1991 a 1992.
To k čemu dochází ve světě
bohužel každým okamžikem a
stále výmluvněji a dramatičtěji
prokazuje rozumnost našeho boje,
pevnou sílu naší naděje tváří v tvář
tak velkému zoufalství a tolika
nebezpečím barbarství a smrti
Za právo na život, za život práva,
přijme si. aby i osud chtěl umožnit
to oč je nezbytné a krásné usilov at.

VTOMTOÚÍSLE
KAMPAŇ ZA VSTUP DO STRANY
GASSMAŇOVA VÝZVA

TRANSNACIONÁLNÍ
SJEZD
MEZINÁRODNÍ TRIBUNÁL PROTI
ZLOČINŮM ROZHOVOR SE
STAROSTOU SARAJEVA

TREST SMRTI
VÝZVAKOSN
?I\OTNI rROSTRF.DlAFEDERAl.KMlS

DROGA

JAZYK & DEMOKRACIE

NOVÁ STRANA
MEZEN 1993

potřeby a jejího spojení s vojenským použitím na
nadnárodní a globální a nikoliv pouze státní úrovni.
Vzájemná propojenost mnohých z problémů
prožíváních světem sebou nese naléhavost velké
federalistické akce. Svoboda a autonomie, účinnost
práva a subsidiarita jsou zásadami, které musejí bít
základem nového mezinárodního řádu a nové
demok ratické společnosti.

Dví zmožných akcí Radikální strany na poli Živoiního
prostředí. První se týká ufdz j Dunaje, s možností
vytvořit hadndrodní autoritu jakožto jediný nástroj, který'
může zabránit katastrofálním následkům, které by sebou
přineslv konflikty v politikách národních států Druhá se
tíká jaderné bezpečnosti ve východní Evropě. Zásah v
tomto sektoru též odpovídá širší potřebě zabývat se
korektním způsobem otázkou jaderné energie pro civilní

■ ■ úrovni «> M.nu /ctné v Rm
zárodky mezinarodnih' prj a
V_F l**O2 ukončilo průkopnické
životního prostředí" A tak
dvacetiletí otázky životního
zvykové normy, zásadová
prostředí a z,ih.i|ilo novou fázi
prohlášeni, světové i regionální
účinných zasahu anebo rostouc:
dohody, protokoly loto vše
nekonírolovatelnosti krížovvch
vytvořilo kolosální strukturu,
která lim více ozřejtnute ubohost
situaci
Současné ' um konči období
praktických výsledků. Kdo má v
dobro volníc ke ho a mhieni ali sinu
rukou vedoucí niť tohoto složného
o.iz a velkvAh protestních akci a
puzzle’ Jistě ne politická moc.
'láva se nezbytné vytvořil zrale
která dopusud musela dohánět své
hnuti za životni prostředí, schopné
zpožděni, ztracená v
vybavit se vhodným způsobeni,
byrokratickém labyrintu procedur,
jakožto kultura i politická metoda
výborů, programů, fondů.
k tomu, aby se stalo jedním z
Východiskem z této situace může
hlavních aktérů konkrétních změn
být pouze donucovací síla norem a
Proživ ame tento okamžik
trestních nástrojů mezinárodního
přechodu zatíženi nerovnováhou
práva
mezi naléhavosti problémů a
V sjezdové komisi věnované
silami setrvačnosti, nedostatkem
otázce životního prostředí vyšly
institucionálních nástropí a
najevo dvě možné budoucí akce
piimitiv nosu politických kultur,
Radikální strany
objektivní složitosti různých
První se týká otázky Dunaje, s
otázek
možností vytvořit nadnárodní
autoritu jakožto jediný nástroj
Neexistuje a ani nemůže doiit k
jasné roztržce mezi starým a
schpnv zabránit katastrofálním
novým Pozitiv ní procesy se
následkům k nimž by vedly
konflikty mezi politikami
projevuji uprostřed odpadů
starého světa a jsou vesměs
národních států
“Politika ve prospěch životního prostředí si musí dnes položit za hlavní cíl opětné ustavení účinnosti
Druhá se týká jaderné bezpečnosti
doprovázeny protitendencemi.
ve východní Evropě Touto
práva a ozřejmil podmínky jeho skutečné aplikace”. Takto se vyjádřil Mario Signorino. předseda
odklady a nedostatky, které te
otázkou se již zabývaly vvsoké
neustále ohrožuji
italské sekce organizace "Přátel Země".
Pravdou ale ie. že v těchto letech
mezinárodní instance, aniž by
se oiazka životního prostředí stala
však došlo k efektivním
| (United Nalions Conference on
který potkal pojem “vzájemné
předmětem politického buje ve
ale těmto hrozí nebezpečí, že se
programům zákroků A lak na
stanou oddělenými strukturami
závislosti" Stejným způsobem
i F.nvironment and Development)
území bývalého SSSR a v zemích,
všech vyvinutých zemích
Nicméně, je li pravdou že
bez možnosti ovlivnit globální
nemá žádný konkrétní dopad
otevřela proces, který ještě musí
které ještě donedávna byly pod
formální uznáni lidských práv a
| byl sehrán Rio bylo pouhým
přinesla zrod nových stran
rozhodnutí vlád, velmi často chybí
vlivem "impéria" existuje celá
strategie, anebo tyto strategie jsou
kulturních identit
oficiálním uznáním tohoto procesu
t zelenil, příliš malo podmiňuje
řada nebezpečných jaderných
Asociace a hnuti zvýšila
programy hlavních politických sil
nedostatečně operativně
a přineslo to. co bylo možno
elektráren Je ledy alespoň v této
podstatnou měrou své schopnosti
a činnost vlád
rozumně očekávat od různých
vybaveny.
první fázi zapotřebí zabývat se
Problémy životního prostředí jsou
() životním prostředí se nyní
ovlivnění situace Nicméně,
států za současné situace 0
elektrárnami, jejichž riziko je
srovnatelné
s Černobylem
vzhledem k nedostatku zdrojů,
' úspěších a porážkách se rozhoduje
diskutuje ve všech významných
stale více spojovány s otázkami
mezinárodních instancích a
rozvoje, s tím že se vybtacovává
nezralosti a zvláště pro nedostatek
nyní, každým dnem a je jasné, že
Intervenovat v této otázce jak ve
pojetí “slučitelného rozvoje".
politicko-instiiucionálních
bez velkých politických novinek
východní lak v západní Evropě •
dokonce i na setkáních na nejvyššj
nebude možné dosáhnout žádného i též odpovídá širší potřebě zmocnit
nástrojů jen s obtížemi dávají
úrovni (i-7. ale toto vše je
Nicméně se doposud jedná o
nezbytnou odpově'.
se korektním způsobem otázky
i povšechný teoreticky pojem, bez.
seriózního cíle.
doprovázeno téměř totální
neschopností převést formálně
konkrétních výsledků a který byl
V tomto kontextu mnozí označili
Politika ve prospěch životního
jaderné energie pro civilní účely a
| již uveden v potaz krizi, již. jsou
prostředí si musí dnes postavil
jejího spojení s vojenským
výsledky Konference v Riu za
přijaté závazky do skutečnosti
jakožto první cil opětné nastolení
využitím na nadnárodní a
postižena hospodářství vyspělých
fiasko Toto však není hlavní
Většina zemi se vybavila
účinnosti prava a zjistit podmínky
globální, nikoliv pouze státní
problém dlouhá, téměř tříletá
zemi Existuje nebezpečí, že jej
specifickými správními orgány
diplomatická práce UNCED
jeho skutečné aplikace Doktrína
úrovni.
očekává stejný neplodný osud.
pro ochranu životního prostredí.

ZELENĚ PRÁVO

Podomní
prodavač je
xylografií
Hanse
Holbcina
mladšího z r
1558 Jedná se
o alegorii
obtížných i
klimatických
podmínek, v
nichž většina
oby v alelstv a
by la přinucena
žít a bojov at
se snutí.

DEMOKRATICKÝ VÝVOJ, ROZVOJ LIDSKÉ
OSOBNOSTI, ŽIVOTNÍ PROSTŘED!
ylo předneseno mnoho příspěvků na zasedání sjezdové
komise "Demokratický vývoj, rozvoj lidské osobnosti,
životní prostředí" předsedané členem frakce zelených v
italském parlamentu Alfonsem Pecoraretn a tajemnici Strany
zelených v Moskvě Marií Ivanian. Mezi těmito byli: Laurent
Akoun, tajemník Strany pracujících Pobřeží slonoviny,
pověřený stykem se zahraničím; Walter Mac Lean, poslanec
Kanadského parlamentu a předseda Rady ‘‘Parlamentarians for
Globál Action”; Basile Gutssou, bývalý ministr Burkina Faso;
lokubas Minkiavicius. zástupce Litevské akademie véd:
Bashir Mountasser. člen Ľ.NFPA (United Nations for
Population Activities); Roberto Savio, výkonný ředitel
"Intctpress Ser více": Anilin Skenderovič, člen Demokratické
unie Chorvatů Vojvndinv; Marco Vianello Chtodo. vVkonní
ředitel l NICF.F.

B
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PRIORITA
FEDERALISMU
iomu. aby bylo možno čelit
krizi demokracie a
mezinárodního řádu je
zapotřebí radikální přeměny
společnosti Je třeba vyjit z
individua 3 jeho prvních
historických, přírodních či
dobrovolných asociací, jichž je
členem a dospět prostřednictvím
různých úrovní agregace ■ čtvrtí,
měst, regionálních, národních,
nadnárodních společenství ■ k
světovému řádu
Na každé institucionální úrovni
musí být uznána svoboda a
autonomie vykonávat příslušné
úkoly a funkce Tyto ale musejí
být koordinovány zezdola nahoru,
na základě základního principu
subsidiarily. předvídajícího nejen,
že každému plánu musejí
odpovídat instituce schopné
zajistit maximální efektivnost a
detnokratično. nýbrž i okolnost, že
nadřízená instituce může
zasáhnout pouze v případě, že její
akce je účinnější než akce
individuálně pojatých instituci
podřízených.
Tento sy stém, v němž je evidentní
úloha demokratických institucí to je<t zákonodárných, výkonných
a soudních organismů
rozhodnutých lidem není něčím
nepochopitelným či
fantapolitickým. Jedna se o
koiektnt aplikace skutečného
federálního systému, t ik ie ie
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Radikální strana by prostřednictvím svých
východoevropských a západoevropských
číenů měla nabýt síly k zahájení velke
federalistické akce v parlamentech a
společnostech zemí EHS a k usnadnění
nových územních agregací mezi zeměmi,
nejen v Evropě.

napříkladě v USA. kde se více
států rozhoduje dobrovolně se
spojit a svěřit některé úkoly a
funkce institucím federálním zahraniční i obrannoupolitiku.
politiku obchodní, hospodářskou a
měnovou • a ponechat jednotlivým
státům skládajícím Federaci
vykonávání všech ostatních funkci
a úkolů v nichž zůstávají
svrchované, tak v rámci
jednotlivých států, například v
Německu, kde jsou federální vládě
svěřeny tři výše uvedené funkce a
nižším institucím ■ Fandům ■ se
ponechávají všechny ostatní
Přirozené federální systém může
byt zlepšen a vzhledem k světové
vzájemné závislosti mnohých
problémů je možné mezi úkoly
nadnárodních institucí
předpokládat sedle zahraniční.
obchodní a měnové politiky
alespoň politiku ochrany životního
prostředí, vědeckého výzkumu,
energetických zdrojů Zůstává
však jediným možným politickým
a právním sy stémem
překonávajícím často arbitrárně
stanovené hranice mezi státy i
uvnitř nich a umožňuje vytvoření
nové demokratické společnosti a
oo ého mezinárodního řádu, který
vyvrcholit ve světové vládě,
'v naléhavé 'ačit ihned, s
r
'ii prioritou bitvu za
ti
tede' ilismii iedné ze
-•
ií transnacionálni

I bitva být iluzí, musí vyjít z toho
I co existuje Evropského
společenství Toto společenství,
přestože je vy baveno slabými
institucemi, plné protikladů,
neschopné rov inout
demokratickou politickou i
hospodářskou linii jak uvnitř
svých hranic tak především vůči
I ostatnímu světu, je nicméně
jedinou dnes existující agregaci
schopnou vyvinout se rychle ze
Společenství ve Federaci, ve
| Spojené státy evropské
K realizaci této Federace Evropské
společenství musí posílit své
instituce, i tím. že opustí ony
1 země (jako Spojené království a
Dánsko), které dnes nejsou
ochotny pokračovat na cestě
směrem k jednotě a lim. že se
naopak otevře k oněm zemím.
I které sdílejí federální principy a
přijímají z nich vyplývající práva i
povinnosti Bez posíleni
Společenství ve Federálním
smyslu kýžené rozšířeni o další
země - zvláště ty. které nedávno
! dobyly svobody ■ by bylo nejen
I zbytečné, ale možná i škodlivé
i Kdyby Společenství nebylo velkou
demokratickou silou, protože by
hvlo obětí logiky mezivládních a
diplomatických vztahů, nebylo by
schopné vykonávat svou roli ve
vážných probíhajících konfliktech
a poskytovat záruky každé
•"meků. politické či náboženské

