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Sever: Nositelem Nobelovy ceny míru za 1985 se stala mezinárodní organizace
"Lékaři proti atomové válce". Tato prosovětská organizace, jejímž předsedou je sověts
ký akademik Čazov, býv. osobní lékař Brežnevą, Andropova a Černenka, se zabývá hlavně
výrobou programů a téz, schůzováním a konferencemi, které se pořádají v nejbezpečnějších místech světa. Peníze, které organizace dostane, budou použity na prosovětskou
propagandu. Lékaři, kteří dobrovolně pomáhají v Etiopii, Afganistanu, Guatemale, by
tyto peníze potřebovali mnohem více, protože by mohli pomoci obětem válek, ne sice ja
derných, ale krůtě současných. Simon Sikin, sovětský reprezentant této organizace, při
návštěvě Stockholmu prohlásil, že přítomnost sovětských vojsk v Afganistanu slouží vě
ci míru! ------ 29. října narazila úmyslně sovětská minolovka na švédskou loď Orion, vy
bavenou odposlouchávacím zařízením, která v mezinárodních vodách sledovala a odposlou
chávala nový typ sovětské ponorky. ------ Švédské ministerstvo obrany vydalo zprávu, ve
které se uvádí, že během letních měsíců byly švédské teritoriální vody nejméně 5x na
rušeny cizími plavidly, přičemž se nepodařilo zjistit jejich státní příslušnost. Sou
částí zprávy jsou přesvědčivé fotografické snímky. Počet narušení je vyšší ve srovnání
s tímtéž obdobím minulého roku. Mezi švédskými námořními důstojníky sílí kritika vůči
současné politice švédské vlády i nej vyšším představitelům národní obrany, které obvi
ňují z toho, že zamlčují skutečný počet ponorkových incidentů a snižují jejich význam.
Šéf pobřežního loďstva kontraadmirál Claes Tornberg přiznal, že švédské námořnictvo
postrádá bojové prostředky na obranu západního a severního pobřeží. Prohlásil, že to,
co se děje u švédského pobřeží pod mořskou hladinou, jsou válečné přípravy ve velkém.
Trpce dodal, že tomu, aby Švédsko převzalo iniciativu brání nedostatek lodí a 40-ti
hodinový pracovní týden. Vysoký námořní důstojník Hans von Hofsten obvinil ministerstvo
zahraničí, že ve všech třech největších ponorkových incidentech se snažilo omezit ze
zahraničně politických důvodů informace tisku a Olof Palmeho, že při incidentu v Hársfjárden zabránil tomu, aby byly přivedeny k výbuchu podmořské miny a tím umožnil cizí
ponorce uniknout. Čada vojenských i politických expertů se shoduje v tom, že nedávné
velké námořní manévry NATO v Baltickém moři lze považovat za demonstraci nedůvěry NATO
vůči Švédsku uchránit své hranice vůči vetřelcům a současně varování vůči komunistic
kým zemím, že NATO nepřipustí, aby Varšavský pakt zcela ovládl Baltické moře. ------ Při
návštěvě Norska byl švédský ministr zahraničí přivítán kritikou svých skandinávských
sousedů, podle které švédská vláda svými návrhy v odzbrojovacích otázkách poškozuje
zájmy ostatních severských zemí tím, že je vůbec nekonzultuje a "vpadá tak západním ze
mím do zad", uvedly Dagens Nyheter. ------ Při setkání s nicaraguiským diktátorem Ortegou
v New Yorku, Olof Palme sice vyjádřil znepokojení nad zavedením výjimečného stavu v Nicarague, kterým byly odstraněny poslední zbytky lidských a politických práv, ale sou
časně nasadil obvyklý omluvný tón. 0 zastavení finanční pomoci Nicarague nemůže být ře
či. Politika vydírání se nedá uplatňovat, prohlásil Palme. Ta je rezervována pro Jiho
africkou Republiku (pozn. redakce). ------- Dva mladí sovětští občané požádali v Sundsvalu
o politický asyl poté, co se jim podařilo přejít sovětsko-finskou a finsko-švédskou hra
nici. Jako důvod udali obavu z vojenské služby v Afganistanu.

- 2 -

Z iniciativy švédské sekce Resistance International byla v říjnu uspořádána panelová
debata na téma "sovětské pokusy infiltrovat švédskou církev a kontakty církve se so
větskými úřady". Pozvaní zástupci švédské církve se odmítli zúčastnit a jeden z jejích
čelných představitelů prohlásil, že se nezúčastní debaty, kde ti ostatní mají jiné ná
zory!! Debaty se účastnil spoluautor knihy "Omaka par" Gósta Hultén. Kniha pojednává o
spolupráci protestantské církve s komunistickými režimy. Jeden příklad za všechny! V
únoru 1983 slavila tzv. Křesťanská mírová konference 35 let převzetí moci komunisty v
Praze, kde se děkovalo Bohu za pražský puč v roce 1948. Konference se zúčastnilo i Lutheránské světové sdružení, kde má švédská církev a Svobodná církev své zástupce. -----Jugoslávie ostře protestovala proti tomu, že Chorvát Miro Barešič, odsouzený ve Švédsku k doživotnímu žaláři za vraždu jugoslávského velvyslance Vladimíra Roloviče v r. 1971
dostal zmírnění trestu na 18 let, což znamená, že k jeho propuštění může dojít za 2 ro
ky. Švédsko na jugoslávský protest neodpovědělo. Jugoslávie v protestu nazvala změnu
rozsudku "vítězstvím terorismu". Je známo, že právě tato země praktikuje "státní teror"
vůči politickým odpůrcům v exilu. Za posledních 20 let bylo jugoslávskými agenty proka
zatelně zavražděno 31 exilových Chorvatu, tři z nich ve Švédsku.------ Podle úřední sta
tistiky, mělo Švédsko v první polovině roku 1985, 8 350 350 obyvatel. ------ Spisovatel
Hans Bjbrkegren ve své knize "Ruská pošta" popisuje návštěvu Lenina a působení ruských
evolucionářů ve Švédsku. Pátráním ve starých archívech se mu podařilo zjistit jména
všech 33, kteří se v roce 1917 vraceli do Ruska. Senzací je důkaz, že všichni přicesto
vali do Ruska na zcela řádné kolektivní vízum vydané carskými úřady a nikoliv ilegálně,
jak tvrdí sovětská historiografie. ------ Švédská vláda odsouhlasila humanitární příspě
vek ve výši 10 milionů korun pro obyvatelstvo Afganistanu, které je pod kontrolou proivládní gerily. ------ Koncem října se konala ustavující schůze "Sdružení pro svobodu ve
Švédsku". Předsedou byl zvolen spisovatel Andres Kúng, který je zároveň členem vedení
lidové strany a předsedou švédské sekce Resistance International. Sdružení chce vytvo
řit lidové hnutí, které by mělo mít za úkol obranu svobody a právní jistoty každého jed
notlivce. Adresa: Foreningen fór friheten i Sverige, Juristhuset, Riddargatan 18,
114 51 Stockholm.

Svobodný svět : Před setkáním s Reaganem v Ženevě, se Gorbačov sešel v Moskvě
s americkým min. zahraničí Shultzem. Na tomto jednání byl duch vysloveně nepřátelský,
podle zpráv které pronikly ven. Shultz dokonce žurnalistům označil Gorbačovovo jednání
za nestydaté a přiznal, že i on sám se nechal vyprovokovat ke zvýšení hlasu. Celkový
dojem ze setkání s Gorbačovem byl negativní a předpověděl, že na schůzce v Ženevě ne
dojde k žádným důležitým dohodám. ------ Okolnosti okolo případu Vitalije Jurčenka, důs
tojníka KGB, který požádal v USA o asyl a později se přihlásil na sovětském vyslanect
ví ve Washingtonu, odkud se vrátil do Moskvy, zůstaly pro veřejnost neobjasněny. V té
že době, kdy Jurčenko odlétal do SSSR, byla v Torontu nalezena mrtvola Světlany Děd
kové, ženy člena sovětské obchodní mise. Světlana byla nalezena pod okny svého bytu,
:erý je ve 27. poschodí. Žena byla v letech 1975-80 milenkou V. Jurčenka a novináři
se dohadují, že si Jurčenko plánoval, že když požádá o asyl, Světlana se k němu připo
jí a budou spolu na Západě žít. Když byl odmítnut, vrátil se do SSSR a smrt Světlany je
dávána do přímé souvislosti s jeho návratem. ------ Soud ve Washingtonu odsoudil SSSR
za odvlečení a uvěznění Raoula Wallenberga k zaplácení 39 milionů dolarů. Svým činem
) SSSR provinil proti mezinárodním i americkým zákonům. V případě, že SSSR odmítne
zaplatit, může být k placení donucen formou exekuce. SSSR má v USA majetek a kromě to
ho více bankovních kont jako jistotu na dovoz pšenice. Rodina Wallenberg si nechce z
peněz nic ponechat a hodlá je věnovat některé organizaci pracující pro lidská práva.
------ V tureckém vězení zemřel na srdeční mrtvici Bekir Celenk, jeden z hlavních obža
lovaných z pokusu zavraždit papeže. Celenk byl také obviněn z pašování zbraní a drog.
------ France-Soir, blízký vládním pramenům, obvinil hnutí Greenpeace, že je řízeno z
Moskvy. Poukazuje m.j. také na to, že Tina Me Taggart, švédská manželka šéfa
hnutí,
pracuje pro Moskvou řízenou Palmeho komisi pro nukleární odzbrojení. Tvrdí, že na fi
nancování hnutí se podílejí také mezinárodní olejářské společnosti, protože se bojí
konkurence atomové energie. ------ V roce 1984 požádalo v USA celkem 40 000 uprchlíků o
politický asyl, z nich ho dostalo 20%. Celková americká uprchlická kvóta pro 1984
byla 75 tisíc z Asie, 12 tisíc ze SSSR a evropských komunistických zemí, 1 tisíc ze
Střední a Jižní Ameriky. - Švédská uprchlická kvóta je od roku 1976 1250 ročně, kromě
toho se Švédsko zavázalo podpisem Ženevské konvence (1951) přijímat ty uprchlíky,
kteří ve švédsku požádají spontánně o asyl. Během posledních let se počet přijatých
uprchlíků pohyboval mezi 4-5 tisíci za rok. ------ Israel a Polsko si v nejbližší bu
doucnosti vymění diplomaty, zatím bez plného diplomatického statusu. Dipl. vztahy byly
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přerušeny Polskem za tzv."šestidenní války”. ------ Tri sovětští diplomaté byly zadrže
ni americkými vojenskými úřady v Západním Berlíně pro podezření, že sbírali informace
o amerických vojenských zařízeních. Později byli předáni sovětským vojenským úřadům.
------ Pro špionáž byli v SRN zatčeni další dva západoněmečtí občané, jeden z nich člen
neonacistické strany. Východoněmecké výzvědné službě předával informace o tzv. krajní
pravici. ------ Jihokorejské námořní síly potopily severokorejskou špionážní lo3, která
se nacházela v jihokorejských vodách a odmítla zastavit. ------ Americký ministr obrany
C. Weinberger prohlásil, že SSSR porušuje dohodu SALT II z r. 1979 tím, že rozmisťuje
nové, pohyblivé rakety SS-25. USA podobné jaderné rakety ve výzbroji nemají. ------ Was
hington Post uveřejnil zprávu, že president Reagan podepsal rozhodnutí c operaci, kte
rá má za konečný cíl svrhnutí lybijského diktátora Kaddafiho. Kaddafi podporuje na 30
různých revolučních hnutí na celém světě, která jsou bez výjimky klasifikována jako
teroristická. ------ Sovětská špionážní činnost dosáhla v Řecku takových rozměrů, že
předseda řecké socialistické vlády Andreas Papandreu oznámil zřízení národní bezpeč
nostní rady, která bude řídit a kontrolovat práci řecké rozvědky. Papandreu a jeho vlá
da jsou svojí protiamerickou a prosovětskou politikou hlavními viníky za vzniklou situa
ci .
Z okupovaného Československa: Podle úředních zpráv z Rakouska se počet le
tošních uprchlíků z Československa blíží čtyřem tisícům. Většina přišla přes Jugoslávii
a proti minulým letům je mezi nimi podstatně vyšší procento Slováků. ------ Čs. úřady
odmítly udělit sportovnímu reportérovi švédského Expressenu, Góranu Sóderlundovi vízum,
když chtěl referovat o fotbalovém utkání AIK - Dukla Praha. Důvodem byla jeho reportáž
z jarního hokejového mistrovství v Praze, která byla označena za "politickou". -----V zemi kolují video-kazety s filmem ze svatometodějské slav
nosti 7. července na Velehradě, natočené rakouskou televizí.
------ 22. září oslavil básník Jaroslav Seifert své 84. naroze
niny. ------ V říjnu podal demisi federální ministr financí Le
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Podmaněný svět; V budapešťských novinových Stáncích se
začaly prodávat západní noviny a jsou vyloženy zcela volně ved
le "bratrského” tisku. Doufejme, že to nebyl jen propagační trik
u příležitosti kulturní konference. ------ Jelena Bonner, manželka
A. Sacharova, obdržela u sovětských úřadů povolení vycestovat do
Itálie, kde se má podrobit oční operaci. ------ Bývalí političtí vězni z Afganistanu vy
práví o surovém mučení, kterému jsou vězni vystavováni. Jedná se hlavně o surové bití a
elektrické šoky. Bývalí afgánští úředníci, kteří uprchli dotvrzují, že užívané přístro
je jsou sovětské a východoněmecké výroby a vyšetřující jsou zaučováni "experty" těchto
zemí. ------ Mezinárodně uznávaný východoněmecký fyzik Stefan Frauendorf byl odsouzen vo
jenským soudem na 11 let za údajnou špionáž. Byl jedním z mála vědců DDR, kteří mohou
cestovat na Západ. ------ Sovětská kompetentní místa přiznala, že Gorbačovovem vyhlášený
program abstinence zatím neuspěl. Jeho provádění bylo označeno za byrokratické a jeho
apoštolově šli sami často špatným příkladem. ------ Afgánští vlastenci dostali nové ame
rické rakety s doletem 16 km. Jejich dosud nejsilnější zbraní byly čínské rakety s do-
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Koncem roku otevře Čína svůj konzulát v Rumunsku, první v zemích Východního bloku.
Bude v Constants, důležitém černomořském přístavu, užívaném sovětským námořnictvem.
SSSR se již obává špionáže. ------ Vyšetřování únosu italské lodi "Achille Lauro"
ukázalo, že stopy vedou přímu k Yasir Arafatovi, který nemohl o tak velké akci nevě
dět. Je tím tedy i přímo odpovědný za vraždu 69-letého amerického občana židovského
vyznání Leona Klinghoffera, kterého únosci, ačkoliv byl zcela bezbranný a stále upoután na invalidní kolečkovou židli, chladnokrevně zastřelili a hodili i s židlí do
moře. Mrtvola byla nalezena a střelné rány nejlépe vyvrátily tvrzení vrahů a jejich
zastánců, že K. zemřel na srdeční mrtvici. — V Barceloně byli nalezeni zavražděni
dva israelští námořníci. Měli svázané ruce a řezné rány po celém těle. Israelská zpra
vodajská služba je přesvědčena, že odpovědnost padá na PLO. — Na 60 lidí zahynulo v
souvislosti s únosem egyptského letadla na Maltě, zřejmě teroristy vycičenými v Lybii.
Ještě než egyptské comandos vzali letadlo útokem, teroristé postupně popravovali ženy
israelské národnosti. ------ SSSR udržuje nejsilnější armádu na světě. Čítá 4,4 milionu
lidí. Druhá je Čína s 4,1 milionem a třetí USA s 2,2 milionu. Přes veškerá mírová pro
hlášení je SSSR také největším vývozcem zbraní. V roce 1983 prodal zbraně v hodnotě
9,4 miliardy amerických dolarů.

Naši ve svobodném světě: Vedení Svazu čs. spolků ve Švédsku uposlechlo výz
vu Oty Hory z Kanady a před ženevskou schůzkou s Gorbačovem zaslalo presidentu Reagano
vi dopis, ve kterém vyjadřují plnou podporu jeho politice, ve které vidí jedinou záru
ku budoucího svobodného Československa a světa. Dopis podepsal jednatel svazu dr. Ví
tězslav Lota. ------ Z rakouského vězení jsme dostali dopis Oldřicha Ženatý, Radka Stru? a Tomáše Nepivody, kteří si tam odpykávají jednoroční trest vězení za únos sportov
ního letadla, kterým se z ČSSR dostali do svobodného světa. Děkují všem, kteří uposlech
li naší výzvy a svými příspěvky pomohli vylepšit jejich situaci i všem těm, kteří jim
drží palce, aby co nejdříve byli na skutečné svobodě. ------ V listopadu se v Torontu ko
nala schůzka vedení Československé federální rady. Účelem bylo rozhodnout o další práci
organizace. Ukázalo se, že v řadě závažných otázek se názory předsedy dr. Jiřího Kotase
a ostatních členů ČSFR natolik liší, že 7 členů vedení, mezi nimi Jaroslav Čapek, český
místopředseda, Rudolf Šály, slovenský místopředseda, Filip Vaniček, zahraniční vztahy a
Otta Černý, zástupce pro Evropu,se rozhodlo z ČSFR vystoupit. ------ Československá tenistka Michaela Pazderová se snoubencem Radovanem Filipem požádali ve Švédsku o poli
tický azyl. ------ Za mnoholetou záslužnou práci pro uprchlíky a jejich děti, obdržela
paní Anna Kvapilová z rukou norského krále Olafa stříbrnou medajli, kterou jí udělila
norská vláda. V tomto roce byl zásluhou paní Kvapilové uspořádán v Norsku 25. letní
tábor pro děti čs. emigrantů. ------ Koncem října, dva krajané usídlení v Kanadě, unesli
v Rakousku školní dítě, za které chtěli žádat výkupné 5 milionů šilinků. Když se uká
zalo, že unesli jiné dítě než původně zamýšleli, slevili na 200 000 šilinků. Požadav
kům únosců bylo vyhověno, dítě bylo předáno, částka vyplacena, ale do případu již byla
.svěcena policie, která okamžitě zahájila pronásledování. Únosci začali střílet a
policie jim prostřelila pneumatiku, auto sjelo z cesty a únosci se dali na útěk. Jeden
byl chycen okamžitě, druhý zmizel v lese a byl zadržen později, ale to již u sebe ne
měl ani peníze, ani střelnou zbraň. ------ V minulém čísle jsme oznámili jména Petra
Rocha a Jana Ozala, kteří si u Severských listů objednali a také dostali větší zásilku
.ilových knih, které nikdy nezaplatili. Ukázalo se, že na adrese, kterou udali,bývají
dočasně ubytováni zaměstnanci Čechofrachtu a jiných čs. podniků.Pak že nemají soudruzi
zájem o exilovou literaturu! Pohledávku budeme ovšem asi muset odepsat jako beznadějně
nedobytnou. ------ V roce 1986 bude Svaz čs. spolků ve Švédsku pořádat již tradiční
Československé dny na Galtarb, pravděpodobně ve dnech 30. května až 1. června. Dále se
připravuje hromadný zájezd na VI. Slet čs. Sokolstva v zahraničí, který se bude konat
v Zúrichu ve dnech 4.-6.července. ------ "Demokracie v exilu", noviny čs. křestanské de
mokracie dovršily 30 let svého trvání.------ S politováním konstst.ujeme, že vyšlo pos
lední číslo skautského časopisu "Šíp", který po pět let obětavě vydával býv. evropský
náčelník Českého a slovenského skautingu dr. Tibor Grandtner. Pokud je nám známo, zani
ká tím jediný exilový časopis pro mládež. ------ Političtí vězňové, skauti, Sokolové a v
poslední době i národní socialisté se rozštěpují na frakci, která se vrací k původnímu
názvu Čs. strana sociální a frakci, která se drží pozdějšího názvu. Štěpení samo je po
litováníhodné, ale zcela neomluvitelná a odsouzení hodná je rétorika těchto žabomyších
sporů, kde se to zrádci, zaprodanci a dezertéry jen hemží. ------ Z Austrálie jsme dos
tali oznámení, že se tam utvořila "Prozatímní vláda Československé republiky v exilu".
Předsedou se stal Karel Urban, který vydal prohlášení, kterým se obrací ke všem exilo
vým spolkům s výzvou, aby se podílely na vytvoření čs. parlamentu.

- 5 Situace našich krajanů - uprchlíků ve Švýcarsku se zlepšila natolik, že jim již nehro
zí deportace do Československa. Získání azylu a práva pobytu v zemi je však stále stej
ně obtížné. Svaz čs. spolků ve Švýcarsku si na švýcarských úřadech vyžádal oficiální
stanovisko k problému, zda je nutné se vzdát čs. občanství po získání občanství švýcars
kého. Ve třetím odstavci úřední odpovědi se uvádí: "Jestliže někdo po získání švýcars
kého občanství přijme a použij.e čs. cestovní doklady, vydává se v nebezpečí, že mu bude
švýcarské občanství odňato". Z úřední odpovědi, která byla v plném znění otištěna v říj
novém čísle Zpravodaje, jasně vyplývá, že švýcarské úřady si jsou plně vědomy chytrače
ní krajanů, kteří si dodatečně opatřili vystěhovalecké pasy a že toto jejich počínání
způsobilo přísnější postup vůči novým uprchlíkům. Sobecké zájmy jednotlivců tak ohrozily
společnou věc.
0/0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'
zO/O/O/O/O/D'O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/OzO/0/0'0

SDRUŽENÍ SVOBODNÝCH ČECHOSLOVÁKU V JIŽNÍM ŠVĚDSKU pořádá v

sobotu

7.12.

mikulášskou besídku v 16 hod. v místnostech RoCent, Rosengárd. Na
besídce bude tradiční výstava a prodej exilových knih.
V sobotu 4.1.1986 v 18 hod. bude v Malmd, v katolickém kostele,
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE

s

koledami. Mši bude sloužit 0. Homola z Vatikánu.
0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0' D'0'0'0'0'0'0'0'0'0'
zO/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O'O/O/D/O/O/O/0/0/0/0/0

SPOLEK SVOBODNÝCH CECHU A SLOVÁKU VE STOCKHOLMU

pořádá v místnostech Kulturního

střediska Rágsved
(stanice podzemní dráhy Rágsved centrum) v naděli 8.12. v 15 hod.
mikulášskou besídku. Sraz a odevzdávání dárků ve 14,30.
0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'
/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/D/0/0'0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

OHROŽENÁ EVROPA NA VIDEOKAZETĚ. Společnost pro vědy a umění připravila s londýnskou
produkcí Bohemia-Video, především pro diváky v Československu, tříhodinový videopro
gram - první VIDEO-REPORTÉR, jehož tvůrci jsou Vladimír Škutina a režisér Jindřich
Bernard.
V prvých třiceti minutách je divákům nabídnut atraktivní sestřih z několikahodinového
dokumentu zesnulého režiséra J.A.Holmana o Československu let 1918 až 1938, unikátní
filmové záběry, nalezené v Holmanově pozůstalosti.
120-minutová reportáž z konference SVU ve švýcarském Thunu v létě 1985 přináší rozho
vory Vladimíra Skutiny o Československu v ohrožené Evropě a o práci významných hostů
konference. Prof. J. Nehněvajsa, prof. I. Sviták, prof. A. Měštan, prof. J. Krejčí,
prof. K. Bartošek, prof. J. Hochman. spisovatelé J. Vladislav, V. Valenta, P. Lotar,
novináři E. Ledererová, J. Loewy, A. Šulc, závěrečné shrnutí dr. K. Hrubého a repor
tážní záběry z průběhu konference, z výstavy exilových knih a obrazů J. Kotláře a
filmové fejetony s písněmi M. Kubišové a J. Poppera. Pro čs. diváky a evropské maji
tele VHS je kazeta doplněna půlhodinovým pořadem Bohemia Video o humoru za scénou a
na scéně Národního divadla.
Cena celé tříhodinové kazety jak na americkém systému, tak na systému VHS užívaném
v Evropě (a také v Československu), Austrálii i Jižní Africe je 80 US dolarů a možno
ji objednat přímo na SVU. V Evropě je možno videokazetu "Ohrožená Evropa" zapůjčit k
promítání, přičemž půjčovné na 1 měsíc je 20 US dolarů a lze ji objednat u jednatelky
švýcarské skupiny SVU Olgy Komersové, Obermattstrasse 10, CH-3018 Bern, Švýcarsko.
BOHEMIA VIDEO, 17 Gringer Hill, Maidenhead Berkshire SL6 7LY England.
0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0' D'0'0'0'
/0/0/0/0/0'0/0/0/0/D/0/0'0/0/0/0/0'0/D/0/0/0/0/0

Toto, poslední číslo Severských listů roku 1985 se obsahem i formou liší od všech do
savadních čísel. Důvodem je situace takřka 4000 našich krajanů v Jihoafrické Republice
a celé, "užitečnými idioty" celého světa tolik napadané země, at již tito působí ve
sdělovacích prostředcích, americkém kongresu, anebo jako ministerští předsedové růz
ných zemí. Jejich jednostrannými, černo-bílými informacemi a polopravdami jsme krmeni
ze všech možných stran každý den. Přinášíme dnes proto názory našich krajanů, význam
ných exilových pracovníků, kteří se politickými otázkami již dlouho skutečně zabývají
a především články z NAŠINCE, výborného krajanského časopisu, kteří naši v Jižní Afri
ce vydávají. Velmi doporučujeme předplacení tohoto časopisu, který nám umožňuje podí
vat se na jihoafrické problémy také z jiné strany, ale který kromě toho poskytuje i
mnoho zajímavého čtení. Předplatné letecky 16 USD, lodí 11 USD ročně.

NEPRAVIDELNÝ OBČASNÍK ČECHŮ A SLOVÁKŮ V JIŽNÍ AFRICE
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O čem se hovoří
Zachraňme Jižní Afriku před sovětským zotročením!
Cíle Sovětského svazu po ovládnutí světa se nezměnily. Nyní jsme svěd
ky stále se zesilujícího boje o Jižní Afriku, která je důležitým strate
gickým bodem a zásobitelem některých důležitých kovů, bez nichž by svobod
ný svět byl v průmyslu aohromen. Napsal jsem proto již 17. srpna dopis re
dakci Citizen, jehož český/volný/ překlad následuje:
"Po mnoho let je Jižní Afrika kritisována pro svou politiku zvanou "Apartheid". V přítomné době tato kritika byla nesmírně zesílena a zvláště
sdělovací prostředky a političtí vůdcové kritisují - příliš jednostranně jihoafrickou politiku.
Pozastavme se nad neslýchanými útoky proti Jižní Africe, která v minu
losti poskytla svobodu a asyl tisícům politických uprchlíků z komunistic
kých zemí, zatím co viník dnešního světového napětí a nejistoty - Sovětský
svaz - kritisován není, ačkoli ujařmil, zotročil a dopouští se zvěrstev ní
více než 140 milionech lidí ze Železnou oponou!
Připomeňme si, na příklad, 21. srpenl Je tomu 17 let od sovětské invase a okupace Československa, země s tisíciletou křestanskou a kulturní tra
dicí. Československo je stále zotročeno a okupováno 80 tisíci sovětskými
hordami , a také v Afganistanu je přes 110.000 sovětských vojáků. Sověty
nadále okupují Estonsko, Litvu, Lotyšsko, ovládají Polsko, Madarsko, Ru
munsko atd. Jižní Afrika je na řadě?
Time Magazín ze dne 4.dubna 1977 dává nahlédnout do,zákulisí. proč Již
ní Afrika je vydána mezinárodní kritice po tak dlouhá léta. V článku: nCo
mají Rusové za lubem?" Time píše: "Sověty chtějí být v blízkosti Rodesie a
Jižní Afriky a chtějí být v blízkosti první linie států /Mozambique, Zam
bie, Tanzanie/ ve chvíli, kdy dojde k vyvrcholení a závěru osudu Jižní Af
riky". Sověty už nyní ovládají Angolu, Mozambique, Ethiopii...a po mnoho
let organisace lidí Jiho-západní Afriky/SWAPO/. je podporována a financoy
vána z komunistických pramenů. Moskva je hlavním podporovatelem SWAPO. Též
některé, protivládni skupiny Černochů z Jižní Afriky jsou podporovány a cvi
ceny v Sovětském svazu, jak bylo odhaleno v interview v CBC Journal 15* 8.
tazatelem Petrem Mansbridgem.
V nedávném článku "Hodnota Jižní Afriky pro Západ" - uveřejněném v
"Canada Military Journal" je napsáno: "Rozvrat v hospodářství Jižní Afriku
by způsobil vážnou situaci pro celý nekomunistický svět...a dar Sovětskému
svazu...bez jakékoli protihodnoty...."
Svobodný svět závisí na Jižní Africe ze__jména na 4 nerostech: chromu,
magnesiu, kobaltu a platině.. Též doprava oleje do Evropy a Spojených stá
tů by byla ohrožena..
Poučme se z historie! Svobodný svět musí zastavit další výboje v Jižní
Africe. Můžeme a musíme najít mírové řešení a znemožnit systematické
pronikání a rozvracení svobodných zemí sovětskými agenty. Zahraniční mi
nistr J. Clark prohlásil, že "Kanada nemůže tolerovat soustavný útisk uv
nitř Jižní Afriky..." S tím souhlasím. Avššak totéž stanovisko musí^platit
pro Sovětský svaz! Svobodný' svět musí vhodně spolupracovat v jednotě a po
rozumění s dnešní vládou Jižní Afriky a zástupci černošské většiny a tím
pomoci a uskutečnit postupně jejich tužby a zamezit, ab^ se uchoęili moci
komunisté s tragickými důsledky, jak se ukázaly v Ugande a v jiných zemích
Ota Hora - Kanada.
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svět v jebo očekávání zklamala.
Ale řeč to byla střislivá,real 1sti«ká a chytrá.
Radil byoh všem si ji znovu přsflílt dvakrát.
Bílým, černým i černobílým.
J.Troják

V sobotu 20.července ve večerních televizních zprávách viděli diváci
v JAR dva zcela neobvyklé záběry. První byl z »alého místa Cradock.kde
ae na aístním fotbalovém stadionu shromáždilo přes <0 000 černochů při
pohřbu čtyř záhadně zavražděních představitelů veřejného života městě
Credock. Ęyli to pánové M.Gonlwe.generální tajemník Společnosti obyva
tel Cradocku,S.Mkhonto - její předseda.F.Calota - místopředseda a pan
Fičelo Mhlawunli,učitel z Oudthoornu. Všichni čtyři znlzell 27.června
a jejich probodaná a ohořelá těla byla nalezena několik dnů poté v bū
ti podél cesty do Port Elizabeth.
To nebyl pohřeb - to byla politická manifestace se vší parádou I
Pohřebnímu průvodu,v jehož čele kráčelo mnoho černích 1 bílých kněží e biblemi v sepjatých rukou.dodala podivnou pachuti obrovské,v pozadí
nesená.rudá vlajka ae srpem,kladlven a hvězdou. Dále vlajky zakázaného
ANC,a to v hojném počtu,a nechyběl ani transparent a náplsea: Jihoafric
ké Komunistická strana. A aeaotřejaě křepčení a vříakot černých výrost
ků.kteří ae před TV kamerou svým chováním netajili a tím,že snad ani ne
vidí o co vlastně jde.
Necelý minutový záběr shora uvedené události Šokoval nás,kteří jame
již z domova alergičtí na rudou barvu,možná o něco víc než Šokoval větlinu místní populace.
Druhý záběr vSsk otřásl dokonale všemi bez vyjíaky. Unikátní,tragic
ký záběr,který zachytil nezávislý kameraman světové televizní společ
nosti,pan Stanley Vezl. Jeho úkolem byloJpořídit záběry z jiného pohř
bu v Duduze poblíž Springsu. Když rozvášněný dav účastníků pohřbu za
útočil na bezmocnou 24ti letou si.kieki Skosena,obvinil ji z údajného
kolaborantství,surově ji zbil,zkopal,ukamenoval,polil benzínem o zaživa
upálil - kameraman byl při tom.
“Bylo mojí povinností dokumentovat čeho jsem byl svědkem. Nemohl jsem
nelítostnému davu zabránit tu ženu nezabít. Kdybych jen utrousil slovo,
obrátili by se oa mne, Bylo to hrozné,barbarská I Nechal jeea prostě •
kameru běžet".líčil pan Vezl. "Eýlo to ohavné,zvláště , když hodili vel
ký kámen na hlavu té ubožačky. Namyslím,že kdy zapomenu na její křik
a slábnoucí nátek, když umírala. Jesllže bych t»ěl kdy něco podobného fil
movat myslím,žf ty ob se raději vzdal svého povolání."
Mám osobní dojem,že obě příhody na eeluleidavém pásku nechal censor,
tentokrát z příkazu vyiiích míst,běžet éterem záměrně. Etika - neetika,
podívej se světe - i Vy tady doma - oo za nízkou chamradi tady máme 1
Jakoby na omluvu, za zdůvodnění výjimečného a tavu, který chvíli předtím
vyhlásil pres. P.I.Botba.
"... vláda nehodlá nadále nečinně přihlížet tomu,jak jsou ohrožová
ny a zbytečně mařeny životy nevinných lidí,jak dochází k vandalismu
s ničení objektů o soukromého majetku občanů.*
Znovu po 25ti letech tyl vyhlížen výjimečný stav. Tentokráte v 36tl
z celkového počtu 260 distriktů JAR,COS činí zhruba 14*.
Co následovalo poté.věichni víme ; řev a křik - co si to ten apart
heid všechno nedovoluje,protesty.hrozby sankcí,odvolání vyslanců 14tl
evropských států z Pretoria,a daili s daili. To na mezinárodní frontě. •
Domácí liberály a frontové protlvládaí bojovníky pobouřil pres.P.W.
Botha svým rozhodnutím neméně. Vedoucí opos ice,pan van Zyl Slabbert,
ae vyjádřil,Že vyhlálení výjimečného stavu je obžaloba vládních reforem.
■Jsme rozděleni více než kdy předtím",řekl. ’A je jasné,že tato vláda
nemá ani talent vládnout,ani plán jak současnou situaci řešit."
Oenerální tajemník Rady jihoafrických oírkví,Dr.Beyers Naude.ee vy
jádřil k vyhlášení stavu "emergency" naprosto necírkevně. Zato vlak
v plurálu: "Jame nuceni varovat vládu,že tyto kroky nevyřeží nic. Jsme

pj esvAdčei.i, le se neklid bude zvítíovet,zabíjení pokračovat,nepokoje se
budou násobit .hněv poroste.’ Ani slůvko ne adresu svých "oveček“,aby se '
ve jeiénu křestanské lásky ve svých eaocech trochu krotili. Zvláštní,že ?
Ha druhé střené názory prostých lidí,že k tonu zatrhnout tipac Stváčůa a podezřelya elementům,se vláda aéla odhodlat už dávno.
Vzdor všem protestům výjimečný stav trvá už tíaéř mísíc. Nepokoje
jsou stéle,i když sporadičtíjií,Školních 1 obytních budov hoří-sice ai
ni a vidíme to i nadále vieohno píkní na obrazovkách. I to,že se visení
plní různými elementy,která by nebilo radno potkat ve ta* na ulici. A ta
ká to.že se ta vízení opit vyprazdňují. Z doaud zatčených 1700 eleaentů
bylo Již přes tisíc opit propuítino.
'
A čekalo se na “velký“ projev presidenta P.W.Bothy.který mál předgást
ve čtvrtek 15,srpna na sjezdu Naoionální strany v Durtxmu. Přes bilion
lidí na celém svití čekalo před televizní obrazovkou na jObo historický
projev. /Cekal i Neiinec[Proto to zpoždiní./
Pak jsme projev vyslechli a druhý dan pro jistotu přečetli jono do
slovní zní ní.
Následovaly kritiky. Pochvalných bylo asilo. JHktarí negativní byly
opatrní.jiná poapézaí: “Prezident JAR propásl neopakovatelnou příležitost
říci světu sví...“
Co svit očekával,že řekne T Kupříkladu toto ?
"Hojí milí bílí jihoafriSaná. Zítra ráno,přesni v 7 hodin jihoafric
kého času.si vSlchni uasadte obojky se jaény v jazyce Zulu.Sotho a Ihosa pro snadnájSí orientaci. Každepu bude potoa přidileaa jedna kostka
jádrového aýdla.afay si umyl hlavu...“
A investice do Jižní Afriky by se patrni jen hrnuly |
Jiní čekali,že alespoň pustí Nelsona Mandelů z dlouholetého visení.
Nepustil. Pouze připoaníl svitu,za co je vlastni Mandela uvisnin. Za při
pravovanou,plánovanou násilnou vzpouru a revoluci. Mandelovi sabotážníci
•íli naplánovanou výrobu nejmáni sedal druhů bomb,*8 000 protiosobníoh
■ln,2l0 000 ručních granátů a jiniho teroristickíbo arzenálu. Dokument
předložený soudu při přelíčení byl napsán Mendelou saaým “Ijý.čleooyá
Komunistické strany, jasee nejpřednijlí revoluoináři v moderní historii.
Nepřítel ausi být úplní rozdrcen a smeten z povrchu zemského,sby svit
komunismu mohl být uskutečoin.“ Paráda což T
___
'
Za nťco podobného - v opačném připadl - by neváhal,ku př. takový stát
ní prokurátor Urválek.dát mu tři provazy najednou.
V Savitekia svazu by se snad ani souden nezdržovali.
Ze Hitlera by už patrni dávno prolítl komínem kroMtcria.
V demokratické Americe ,pokud by as bo oeiaornil O-ELuz-C.an,oy skon
čil jako manželé Roaenbarácvl . Na elektrickém křesle...
~
V rasistické Jižní Africe, jejíž zánik připravoval,smdí Nelson Mode
le na obyčejní židli. Zato sedí doaud.
Soudce De Vet při závirečnéa vypasení rozsudku řekl: Zločin,sa krtorý
byl obžalovaný usridčen.t.j. zločin připravovaného cplkznrtí proti
je ve eváa významu velezradou. Stát se vžak rozhodl napnulit obvin*ní
a Maodelova zločinu v táto forai. Mje toto aa vidoąi a^dáyaja^Mlá váoi
sdmořádný zřetel,rozhodl jsem es neulož 1€'treat nejvyiil^tarýjv.toarta
přípodíby byl jinak přindřcffýo trootez sa takový aloCin.
.<
v
Tobyl Models jeiU mladý...
Dnes,po více jak 20ti letaoh.je ores.P.J.Botha Připr*“^
sterý Mandele je stále isžt* mladý... Nebo se obává,le bypřlstoupe^
ním ne podničky ztratil svjj cytb. A tak ee vizai dál. Ozs sám.
Nejradikálo*jií pravičáci čatali.že snad pres.Bathe avoáao výhružní
dva prsty do výže a vyplázne ma svát jazyk se alevyi“Tleete sd vžichai
na záda 1“ Nestal ee ani levý, ad opačný “trio.
a-w
P.«. Botha má jednu nevýhodu. Daní rétcr e cestaridlakýn přícvnftcs. Sedl
■i spíže ten bloestfonteinský. A tak celá Mrbaaaká alinai Oři smlánka
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černé na bílém
...aneb:

Jak

to

vidím

já

Čechoslováci,kteří se rozhodli po událostech v roce 1968 emigrovat
do Jižní Afriky,přišli do země,která nejen že at diametrálně lili od ->
země v níž do té doby žili,ale do velké míry i od ostatních zemí"západ-!
ního světa".
Během několika minut po přistání v Johannesburgu každý turiste ne
bo emigrant zjistí,že zdejší obyvatelstvo sestává z lidí "bílých".“čer
ných" a těch ostatních.
Pro mě osobně Jižní Afrika byla velkou neznámou. Všechno bylo více
méně v pořádku,nebo lépe řečeno,nad mé očekávání i co se počasí týče,
kdyby jen....
První styk s různobarevnýe obyvatelstvem byl celkem příjemný o po
vzbudivý. Lidé byli ochotní .pomohli kde mohli,pokud se bylo možno domlu
vit,a 1 ten pocit závratě z pohledu na obrovské rozlohy této země s načervenalou hlínou se pomalu měnil v pocit,který má člověk po dobrém
rozhodnutí.
V den,kdy jsem vlastními síláni dokázal přeložit nápis nad jedním
vchodem - jen pro bílé - má čerstvě získaná sebedůvěra prošle zatěžká
vací zkouSkou,protože všechno to,co jsem sl nechtěl připustit,tam bylo
Černé na bílém.
I když už jsem zjistil z osobní zkuSenostl.že černoši jsou,abych
tak řekl...,jiní než všichni ostatní,něco důležitého.podle mého názoru,
nebylo v pořádku. Během několika měsíců které následovaly jsem četiį
jen knihy o historii této nádherné země a jejích obyvatelích.
Pan Ivan Svlták píše v článku Propast Extremismu - v Č.2/85 Repor
téra, že: "Co platí v dějinách nejsou měnící se názory o událostech,ale
události samy".
I když mě studium historie Jižní Afriky seznámilo a různými zají
mavými událostmi,pořád ml jaksi nebylo jasné,jestli snad nezspouštím
kořeny do úrodné půdy na svahu sopky. Potřeboval jeea nějak nahlédnout
do budoucnosti. Co mohu očekávat?
Čín víc jsem o celé záležitosti přemýilel,tím víc jsem se utvrzo
val v přesvědčení,že budoucnost jo jakoby prodloužená hietorie,vyvíje
jící ee v určitém,částečně předvídatelném směru a přítomnost je jakoby
Jen strana,na níž je učebnice dějin otevřena - v té době strana 1968/9
A.D.
Jedna věc ml z toho všeho bylá jasná: Jihoafričané to nikdy nemě
li lehké. Podmínky(kterým byli vystaveni.jo zformovaly v národ hrdý na
svou minulost a svoji zem,v lidi realistické,připravené bojovat o to,
eo jo jejich jak v minulosti.tak 1 v přítomnosti.
UeŽdý Člověk má podle mého názoru vždy aleepoa dvi možnosti na Tyhrmooo. Závisí na chakteru.někteřílldé si předvídatelní budou vybírat
možnost BUD a jiní zase možnost NEBO. Jejich názory na život ao přemě
ní ve fluidum vyrábějící události dějin.
Pro někoho jsou historické památky důležitější mel jeho wvoboda.'Pro matku je bezpečí jejího dítěte důležitější než její vlastní život.
Problém,před kterým my v Jižní Africe stojíme rozhodné není malý.
Jek by to řešili jinde?
Jak by to řešili v některé z něch nejclvlllsovanějších lomí evštaT
Sekněme třeba... třebe ve Švýcarsku. Představme sl na malý okamžik,že
nějaký povedený kouzelník zamění mávnutím kouzelného proutku 4/5 Švýca
rů ze.řekněme,zemědělce z Himaláje.

Našinec
Vzhiedemk tomu,že zvyk je železná košile,dá se lehce předpokládat,že
ty oéll
nelý zrijea na změně svých tradic. Zákon - jedan
■už,jeden hles - by jim zajistil,že ve volbách,které ty se musely,podle
Požadavku světe(kor.at během dvou let,by Švýcarsko dostolo vůdce Mimaisjce a himalájské zvyky a tradice ty se přeměnily v zákon. Švýcarům,těm
původní>rbv neibvvalo nic jiného než ei přetočit svě omegy o pór ”tisízpět anebo se odstěhovat. To jeat - pokud by neudělali něco ji—

... Nejnovějším výmyslem dnešního nemódného světa jsou sankce proti
Jižní Africe. Komplexy některých státníků a jejích strach z přežití ale
spoň do příštích voleb,hrůza,kterou mají z dluhů a rozpadající se ekono
mie ve svých vlastních zemích z nich udělaly největší kiiklouny.bojovní
ky za lidská práva a odpůrce Jižní Afriky.
Kdo zná tuto zemi ví,že jestliže dnes jeltě něco nevyrábíme,není
to proto,že nevíme jak: ale jednoduše proto,2e koupě od jiných přibiv,
levněji. Jižní Afrika je průmyslově vyspělá země schbpna uživit sama sebe. S obrovským přírodním bohatstvím a lidským potenciálem.
Změny,které tady dnes probíhají a které svět tak kriticky sleduje,
M nezrodily z návštěv různých oportuniatů.ale z důvodů přirozeného vý
voje této země. Která vláda na svítě je tek realistická,aty po zvážení
měnící se situace ve státě byla ocnotná se podělit o svou moc s čerstvě
vyrostlou složkou a to v době své nejvyšší aoci?
Já věřía.že jestli je to vůbec možné během několika let,ne stale
tí,přivést miliony černochů z “buií" do měst tak,aby tato nelehla popelem,pak se to povede jedině v Jižní Africe.
Od osmašedesátých let se už hodně změnilo. Urážlivé nápisy nestra
ší nad vchody,černoši získávají stále vyšší vzdělání i navzdory jejich
úsilí zapálit všechny školy ve státě,v továrnách a úřadech dostávají
možnost uplBtnění se na základě svýcn schopností atd. Jižní Afrika se'
vyvíjí tak.že všllhni budou mít možnost podílet se na řízení státu,aniž
by jedna skupina, terorizovala druhou.
Tato země má vůli i sílu uskutečnit změny výhodné pro všechny své
obyvatele,at už náa v tom svět pomůže nebo ne.
Sankce pocítíme ponejvíce na svém pohodlí. Jak já to ale vidím,
sankce ublíží více těm,kteří je ukládají,než nám.

Zákaz cesty rugbistů z Nového Zélandu do Jižní Afriky zatřásl zá
klady celého ostrova. Co kdyby tak měli opravdový problém?!
Já věřím,že přes všechny pokusy našich nepřátel i t.zv. přátel
m oportunistů r* celém světě zneužít nynější situace v Jihoafrické Re
publice , zdravý rozum nakonec zvítězí.
Co so však zbytku rvěte týče - všochnx ukazatele naxvědčují toau,
la není bezpečnějšího místa pod sluncem,než je pod naší částí Jižního

L. Růžička

Našinec_____
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fro koho jsou

lidská

práva ?

Soudě podle událostí ve evětě,rozhodně jsou pro černochy.

Světový boj za lidská práva-přeměnil bývalou Rhodesii v Zimbabwe,
a tím - kdysi prozápadní Btát - v meLrxiatickou diktaturu.
Zimbabwe má dnes vůdce,který se nezastaví před ničím.
Před ničím se prokazatelně nezastaví ani lidská hloupost.
Každý ae dnes domáhá něčeho. Lidé protestují proti rostoucím cenám
požadují zvýšení výplat,prostitutky chtějí mít své odbory a homosexu
álově svatby v kostele.
Ještě nikdy v moderní historii lidstva nebylo tolik rozvodů sebe
vražd a Zneužívání různých drog.jako je tomu v dneění době.

Pokud mají být statistické údaje brány vážně,pak velké procento .lidí
protestujících za lidská práva je zároveň odpírají i těm, a nimiž žijí
pod jednou střechou.
Lidé se dívají na různé věci různě. VBichni vBak souhlasí a tím,že člověk potřebuje kyslík k dýchání,vodu a jídlo k utišení žaludku a part
nera k zachování sanity.
,

Protože je pro člověka přirozenější dělat věci jemu neprospěšné než
věci prospěšné,životní moudrost se stale nepostradatelnou. Někteří lidéae učí rychleji než jiní. Otec sl však nechá poradit od syna teprve teh
dy,až ho zkušenost poučí o synově moudrosti.

Donedávna bylo všem jasné.že si mohou koupit jen ty věci,ne které ma
jí peníze. Dnešní člověk se takovým názorům jen směje. Světové banky
jsou schopny půjčit svým dlužníkům několikrát víc než mají k disposicia obyčejní lidé si kupují věci,na které budou mít až za několik deseti
letí.

K tomu.eby byl dnes někdo zvolen presidentem,je potřeba hodně pěněn
na reklamu a příležitost slíbit voličům to,co by si přáli. Hitler slí
bil 'DÍmeckému lidu tisíciletou říši s otroky z Ruska a Stalin slíbil
kámu lidu vítězství nad Hitlerem a svobodu. Oba národy milovaly své
:e o daly jim vle co měly.

Jak se říká - lidé mají takovou vládu,jakou si zaslouží 1
Po strašné válce oba národy začaly budovat budoucnost pod novými vůd
ci. Jim také lidé dali vše co měli. A s nimi společně ae zanedlouho sty
děli za jejich předchůdce pro něž mnozí položili své životy. Z toho ply
ne poučení - nejen jednotlivci,ale i celé národy mohou zblbnout !
"Lidská práva" - je heslo dneška.
0 Čem to vlastně nluví ti političtí bojovníci a vůdci některých zá>ích demokracií ?
Nemají jejich generálové plány ne vyvraždění celých kontinetů?
Nejsou jejich vlBstní lidé vystaveni stejnému nebezpečí a osudu jako
jsou ti,ne něž jsou jejich raktety nemířeny 7 Kde je základna,vůči nížtito kariéristé porovnávejí dobro a zlo 7 Na co jsou tak hrdí 7 Dokáza
li už změnit povahu člověka k lepšímu a nebo je naše století jenom pro
slaveno válkami a vynálezem zbraně schopné zničit svět během minut 7
Je to dobrota v člověku z níž se rodí války,vraždy,zloba a atomové
bomby 7

Zjistili si dobráci pochodující s plakáty před Jihoafrickými zastu
pitelstvy a vykřikující hesla o lidskýoh právech,ve kterém z tak zva
ných států ne africkém kontinentu mají zajištěno právo se alespoň jed
nou z« den najíst 7
Černoši i běloši v Zimbabwe se ještě dnes nemonou vapamatovat z toho,co
jis> pomatený svět vybojoval. Možná,že jim to patří - neměli si začínat.

Ani jeden diplomat,východní nebo západní,by si nesedl do letadla
řízeného bojovníkem za svobodu,aniž by tento měl požadovanou kvalifika
ci pilota. S tvrdými rysy ve tváři oo však domáhají,aby jim bylo umož
něno řízení státu. Jejich jednání opravdu nasvědčuje tomu,že etáty mo
hou být řízeny kýmkoliv.
Možná proto je svět v situaci v jaké je.
Podle mého přeevědčení.Člověk který neví jaké jeou jeho povinnoeti
vůči životu,nemůže ani tulit jeká jsou jeho práva.
Výsledky jeho snažení se proto tak často podobají úspěchu jejž má
dítějrteré ae zmocnilo tátovy břitvy.

Jižní Afrika dneB stěží může udělat
něco,na co by Bílý dům nebo americká
vláda nevynesla málem předem svůj
rozsudek.
Pokračujme a vytvořením prozatímní
vlády v Jihozápadní Africe a USA to
to řešení rozhořčeně odmítá s tím,že
tato vláda nebude mít trvání. Jak by
také měla mít,když je pouze prozatím
ní?! Vyhleame výjimečný stav a Amerika nám jedním dechem poví,že odpo
vědnost za násilí a nepokoje nese apartheid,okamžitě volá po skončení
tohoto steTU,obnovu občanských svobod a zrušení apartheidu.
Nechrne pres.P.W.Bothu,aby odmítl jednat s biskupem Tutu a americký
státní department se nechá slyšet: "...jame nanejvýš zklamáni,žé poža
davek biskupa Tutu o schůzku s pres.Bothou nebyl příznivě přijat!"
Pohrozme.že deportujeme z JAR statisíce ne jihoafrických Černých děl
níků jestliže proti nám budou vyhlášeny sankce,a strýc Sam okamžitě
pohrozí prstem: "...není moudré,aby žádná strana v jihoafrickém sporu
vydávala ultimata a hrozby !"
Nechrne pres.P.W.Bothu,aby pronesl v DurbBnu řeč.která zklame Bílý
dům a Spojené státy nám hned poví,že jihoafrická "tragedie" může být
vyřešena jedině okamžitým jednáním mezi pretorijskou vládou a jejími
odpůrci a toto jednání musí přinést rychle positivní výsledky.
Téměř každodenně slyšíme a čteme palbu rad o návodů,jak si máme po
čínat; osvobodit Nelsona Mandelů,konzultovat černé představitele lidu,
začlenit do jednání ANC a zavést takové reformy.které by uspokojily
Američany.
Jižní Afrika muBÍ samozřejmě prominout za pocit,že její země se sta
la jakýmsi volebním okrskem v boji o Bílý dům !

Ani v otázce KubytPolska.Ruska, Iranu,Kambodže,lybije.Ugandy či jiné
I
země,která znepokojuje USA.nevypálil americký State Dept, tolik kritiky
a odsouzení,s nevyvíjí tolik tlaku jako proti Jižní Africe.
Přestože pres. R.Reagan několikrát opakoval svůj silný nesouhlas
s chystanými opatřeními proti JAR,vyhlásil nakonec limitované sankce.
Jeho politika konstruktivního jednání s Jižní Afrikou dostala přes noc
přívěšek”aktivní",který má snad být oprávněním k daleko většímu e pří
mému vměšování USA do našich domácích záležitostí?!

Domníváme se.že by Amerika * námi neměla jednat jako s nezbedným
děckem,které si zaslouží být při každé příležitosti trestáno a pásko
váno.
Jižní Afrika je suverénním nezávislým státem a nepotřebuje denní •
příděl kritiky z Washingtonu, Zcela určitě nepotřebuje,aby ji USA po
učovala, že ta která reforma je nevyhovující,jaká by se měla zavést,
když takřka vše co Jižní Afrika dělá Washington nemůže potěšit.Spojené
státy by měly se svojí úchylnou taktikou proti této zemi skoncovat.
Když ae sešli ministři a vyslanci zemí EHS v Luxemburgu,USA poslala
varovný signál,že věci došly až moc daleko,že je možno v oblasti jiho
afrického kontinentu pozorovat pronikání Sovětů a že by to měli páni
ministři EHS zchladit. A Že pBn velvyslanec USA se vrací do Pretorie.
Vrátil se mnohem pczději.
0 pár týdnů později naléhala Amerika ne tytéž ministry,aby uvalili
na JaR limitované sankce po vzoru USA.
Není divu.že ministři tyli tímto protichůdným postojem USA uraženi.
Doufáme.že Amerika upraví svoji politiku vůči JAR. A také doufáme,že naše vléae jasně prohlásí,že si nenechá zs žádných okolností od Ame
riky diktovat. Stejně jako Iran,Rhodesie a delší země,které se sklonily
před tlakem Ameriky.i my bychom měli jedinou cestu budeme-li poslou
chat Washington. A ta je: Supem dolů 1
Místo toho musíme dále dělat jen to,co je v nejlepším zájmu Již
ní Afriky,t.zn. reformy o úpravy,které budou vyhovovat této zemi a je
jímu lidu o ne tou cestou,kterou to od
vyžaduje Washington.

/volně přeloženo z CITIZEN COMMENT/
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- Život ae řídí, zákony (která se nedají ošidit. -
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L.Růžička

Složitost jihoafrické otázky
LUBOR J.ZINK
Každý z těch. co nejsou seznámení s historickým pozadím složitých
kmenových, politických, kulturních a, ano, rasových problémů, jež moří celou
Afriku, je odkázán učinit si závěr o výtržnostech v Jihoafrické republice na
veřejné sdělovací prostředky, které se shodují v tom, že tamní potíže jsou zcela
prosté: jde o útlak černé většiny bDou menšinou v poslední baště kolonialismu,
jenž byl časem umocněn brutální a neudržitelnou ohavností apartheidní versí
rasové diskriminace.
Toto zjednodušující pojetí Jižní Afriky coby anachronistického pozůstatku
kolonialismu, kde usazení bílí vládcové se snaží udržet v poslušnosti černou
většinu je úmyslné překroucení skutečnosti.
Na rozdíl od jiných afrických zemí jižně Sahary, jež se vymanily z bílého
poručnictví, když v r. 1957 Británie zaručila neodvislost Ghaně, geopolitická
jsoucnost Jižní Afriky není výtvorem koloniálního systému, BDé obyvatelstvo,
dnes v počtu něco kolem 5 miliónů, se považuje za Afričany právě tak jako
něco kolem 24 miliónů černých.
A na rozdíl od bělochů, obyvatelé Severní Ameriky, se ohánějí tím, že soci
álně hospodářský zázrakje jejich dílem, bílí Jihoafričané za žádnou cenu nes
mí užít práva podrobení k nároku na zemi, která je jejich domovem. Mají his
torický důvod k tomu.
Když v polovině 17. století dorazili do těch končin první bílí Holanďané,
aby tu, na Mysu Dobré Naděje, založili námořní základnu pro holandské lodi
na cestě do Východních Indií, jedině s kým se setkali, byla hrstka hladujících
Hottentotú, nažloutlohnědá rasa nejistého původu.
Zbytek jižního cípu Afriky, zhruba o rozměru dnešní Jižní Afriky, byl
prakticky pustina. Pohyb příslušníků kmenů Bantu seshora z dnešních
Zimbabwe a Zambie k jihu se dál současně s tlakem bělochů sezdola, z rychle
rostoucích holandských osad na Mysu.

Potomci holandských farmářů, známí jako Burové, kteří přesídlili na
sever, dnes (jako vždycky) považují Jižní Afriku natolik za svou, právem
osídlení kusu země bez jediného človíčka, stejně jako mnohonásobně se
množící potomci černých setlerů. Považovat Jižní Afriku za kolonii některé z
evropských zemí je stejně odporné bílým jako černým.
Když v roce 1814 Británie odkoupila mys od Holanďanů a vnutila tím
koloniální administrativu, Burové (dnes si říkají Afričané), bojovali zuby i
nehty za svoji neodvislost; boj kulminoval Burskou válkou (1899-1902), v níž
: n»ské imperialistické síly (včetně kanadské kvóty) rozdrtily hrdinné Bury a
ph - ;uily jejich dvě republiky, Transvaal a Oranžský svobodný stát, v další
f.-itské korunní kolonie. Tuhá rasová segregace byla nepopiratelnou
skutečností oné doby.
V roce 1910 přeměnila Británie své čtyři kolonie na jižním cípu Afriky v
državu zvanou “Konfederace Jižní Afriky", status rovnající se statusu jiných,
sobě vládnoucích dominií (včetně Kanady) britského impéria. Navzdory
hořkým vzpomínkám Afričanů na Burskou válku, bojovala Unie bok po boku
s britskými silami v obou světových válkách a stala se, přičiněním ctihodného
Jana Snutse, členem charty Spojených Národů.
Když se však v r. 1961 Unie prohlásila za republiku a poděděný rasový
segregační systém nejen pokračoval, ale stával se neústupnější apartheidní
doktrínou vládnoucí Národní strany, byla vybubnována z povalečného Britské
ho Společenství Národů, tehdy ovládaného novými africkými a asijskými čle
ny.
To je v kostce historické pozadí, bez znalostí kterého je těžko porozi
jihoafrickým komplexním problémům, z něhož však málo pochytíte v zje
dušujících takřka uniformně jednostranných relacích veřejných sdělova
prostředků na toto téma.
Stejně tak podstatné je seznámit se s faktem, že neexistuje v Jižní A
homogenní "černá většina", nýbrž většinou svárlivý, výbušný poměr kmen
ním související neutuchající války, vendety a převraty, s nimiž je možn
prakticky setkat ve všech v současnosti málem zruinovaných "osvobozen; F
státech v Africe, kde vládnou černi, včetně ukrutnosti ve většině jich. Což j
předmětem jiných sloupců.
Tbe Toronto Sun, 16. záři 1985) Přeložil d
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J.Troják:

INTERVIEW:

To, co budete číst hned ia tč-nlto řádky, .nebylo vl.istn' ur'er'0
pro "Našince". Rozhovor si vyžádal pan Beneš z USA, protože prý
tamní krajnr.é c’.»ljí v’d’t trošku více o Jižní Africe a o r.áo,
zteří zde žijeme. A taky jak se i to všechno koukáme a co si
o ton nysiíne a jestli to co si r.yslíne ny.si -”sl: ti ostatní, co
zde žijí, a co si tedy mvslí, když si tohle nemysli '
A pak přišla serie parádních otízek, na které, protože dopis byl
adresován p?íao jenu, odpověděl Jirka Troják. A protože odpově
děl neméně paréině, snažil jsem se ho přesvědčit, že by bylo oprav
du škoda, kďyoy to msli číst jen někde v Americe, když vlastně
není ani upír.4 jisté, že to tam ti naši krajani číst budou, proto
že to tam třeba vůbec neotisknou. Odpovědi, které Jiří Troják
odeslal panu Benešovi mají totiž jednu óbrzávadu. Že jsou pravdivé!
A v pravdivostech se naše svobodnosvAtové sousedstvo v poslední
době moc nevyživí. Spíš, kdyby někdo napsal pár slov, byl by to
byla jakákoliv blbost, o Černém muži pod bičem otrokáře... Ťo se
prý čte lip a člověku se při tom dobře zažívá. Specielně v takové
Americe, kde v životě nikdo nikdy nezkřivil černouškovi vlásek na
hlavě, ba ani žádnému Indiánovi; všichni si tam žijou už přes
pár století jeto jedna šťastná rodinka, generálové a colonelové
byli sanej humanista, třeba jen colonel Sanders, co vymyslel ty
kentucký kuřátka, aby všichni mohli oblizovat prsty, zatímco v té
Jižní Africe - no har.ba mluvit !
Takže jsem rád, že se Jirka odhodlal to otisknout i do "Našince",
protože jsem přesvědčen, že především naši jihoafričtí Našinci si
zasluhují, aby v*d«li o co jde a vůbec - aby to všechno bvlo čer
né na bílém, kdyby náhodou...
Takže, milí krajané v Jižní Africe a okolí, hezky si hačněte, dej
te si pivo někam r.a dosah a pěkné počtení.

J. Stikarovský

co si o

tx:

kyslí_naši_i.

Neuplyne den,aby se nám na obrazovkách a k večeři neobjevi
lo cosi z Jižní Afriky. Jenže to občas připomíná přístup,který mě
la ona dáma v Menrose Parku v Illinois,které se autor tohoto člán
ku snažil před patnácti lety vyložit situaci církví v Českosloven
sku^ která se pak zeptala,kolik ran bičem člověk dostane za návš''vu kostela.
Protože máme v Jižní Africe Čilou a podle zpráv i úspěšnou
československou menšinu.rozhodla se redakce Amerických listů zep
tat se u pramene. Interview samozřejmě probíhal pomocí pošty,otáz
ky a odpovědi na sebe tudíž nemusí nutně navazovat. Jiří T-oják •
vydává v Jižní Africe československý časopis Našinec,a svoje otáz
ky jsme tedy adresovali jemu.

AL:

Pane Trojáku,prosím Vás, tak nejdřív od Adama česko
slovenských bytí v Africe. Jaké je složení naší
menšiny,jak vznikala. Jste Čechoslováci,češi.Slová
ci,slaví se někde u Vás lá.březen jako den sloven
ské Státnosti,a když se řekne někde v Johannesburgu Čechoslovák,co si asi Lak může profesionální do
morodec představit? .. "te tam Sokol, Skaut, Orla , Ná
rodní demokraty v exilu,čs.socialistickou opozici?

československou menšinu v Jižní Africe vlastně utvořil
vstup "bratrských" hord do naší vlasti. 2|.srpen 1968
přesně - abych mluvil v historických termínech.
Eěhem následujících 18ti měsíců se na >000 našinců po
stupné ocitlo na jihu afrického kontinentu. Drtivá vět
šina z nás má technická vzdělání:strojaři,stavařl.důlní
inženýři a technici,chemici.skláři,elektrotechnici...
Ku Štěstí Jihoafrického hospodářství nepřiemigrovel sem
z Československa žádný ekonom. Ani žádný právník,filo3of
nebo hlavní účetní. Zato jsou zde i naši lékaři a lékařky,
phannaceutl a několik špičkových vědeckých pracovníků
*
opět najmě v oborech technických,
*
Šovinisty patrně zklamu; nejsou mezí námi žádné národ
nostní třenice a rozpory - jsme všichni Čechoslováci.
Respektujeme navzájem svoji kulturu a tradice,proto ta
jemná poznámka v záhlaví našeho Časopisu..,občasník Čechů
a Slováků v Jižní Africe, Soudě dle různých - ne zrovna
jednotu mezi našimi národy podporujících článků v mnona
současných exilových tiskovinách,jsme patrně výjimka. Ke
škodě nás všech "venku“,jako celku. Vám takový dojem,že •
kdyby měl dnes s takovým zázemím tatíček Uasaryk s Rosti
slavem Štefánikem zakládat znovu Československou republi
ku, že by šli raději od toho...
H.březan tudíž neslavíme;neslevíma vlastně vůbec nic.
Pouze si připomínáme: 28.říjen,březen 1939,květen 1945
■ hlavně srpen 1968. My,coby pamětníci,nemáme příliš aaoho důvodů k oslavám.
Z krajanských spolků zde máme dvě sokolské jednoty,Společ
nost pro vědy a umění a v poslední době utvořenou NárodníRadu Cechů a Slováků v Jižní Africe. Déle pěvecký a taneč
ní soubor a ...časopis.
Krátce po našem příjezdu si nás profesionální domorodci
z Johannesburgu pletli s kdekým. Při vyslovení Čechoslo
vák se nám hlavně gratulovalo k Titovi.a ti sečtělejší se
nám - bůhví proč — chtěli zavděčit slůvky "na zdarovje!“
Postupně jsme jim na mapě ukazovali nejdříve Evropu,pak
tu nešťastnou nudličku v jejím srdci a dnes už tady s námi
pijí plzeňské a Budvar a říkají "na zdraví!“
Z původních 5000 Čechoslováků se běnem let řada z nich
přestěhovala do jiných států a několik desítek Be vrátilo
zpět do ČS£R. Poslali nám i pohlednice s textv typu:
"...máma se dobře,dobře nám tak!"
Dnešní reálné číslo jo 3600.

AL:__________

Ne,že by z Vaší odpovědi člověka nenapadala leckterá dal
ší otázka,ale chceme-li dostat tenhlo interview na strán
ky AL bez dlouhých průtahů,nemůžeme si korespondovat půl
roku. Čechoslováci se zapsali jako dobří vojáci. Pokud bo
jovali. Ta historie jde od Sibiře přes Tobruk a anglické
nebe až do Koreje o Viotnamu, Naši kluci nasazovali krk
i v Kongu v roce 1960,a vím o Čížcích,kteří juou.a dobro
volně,právě teč v Somálsku. Čechoslovák Procházka se dob
ře zapsal jako důstojník v Rhodézii. Jak vypadá tohle.
Znají nás tam,nikoli jako dobrovolníky,ale jako národní
skupinu,která couvne když dojde na facky?

J.T,

Jižní Afrika - i když to prý vypadá naopak - není nebez
pečím pro světový mír. Spíše je o ní poněkud jednostranný
zájem. Ne kvůli zajištění tlaha pro chudáky Indy,barevné
a černochy; pro její minerální bohatství,pro její strate
gickou polohu strážce mořské dc ravy kolem mysu Dobré na-

Našinec k2971i
děje. A Jihoafrická republika se musí bránit čím dál více.
Proto má 1 armadų. Na africké poměry relativně nejsilnější.
Armádu tílych,Černých,žlutých,snědých... Mezi nimi jsou i na
ši. Hlavně naši synové. Erání a stráží ohromné hranice JAR pro
ti infiltraci různých teroristů - paradoxně - školených o.j.
1 v Československu.
Nerad bych se mýlil,ale k otevřené intervenci ze strany SSSR
nebo Číny,už z praktických důvodů,nedojde. Za prvé je Jižní Afri
ka moc daleko,zadruhé ty bylo nutno přemístit několikamilionovou
armádu,aby takové rozlehlé území pokryla a udržela. Jen její zá
sobování by stálo velmi mnoho...
Oč levnější je zarecltovat důvěřivým a zmateným černochům něco
marxlenineké teorie a pohádek o beztřídní společnosti,naslibo
vat imaginární svobodu,půdu,továrny a majetek kapitalistů... nic
to nestojí a je to osvědčená methods. Vždyť takhle už zblblo víc
lidí,na první pohled i soudných. Natož černocn,který se umí sotva
podepsat. Protože děla^ raději lumpárny,místo aby chodil pořádně
do školy. Leč pro “kanonenfutr“ pisať něnádo... rozhodne hlavní
školitel; dá pušku,přidá pár granátů do kapsy a pošle hocha pies
hranice do JAR. Prý bojovat o svobodu. Terorizováním civilních
občanů,zaséváním chaosu a neklidu...
Jak divný a jale zákeřný je to boj! A jak vyčerpávající je mu če
lit!
Jako hrdiny nás tady neznají. Eylo by dobře , kdybychom jimi nemu
seli být. Ovšem,dojde-li na facky,couvání odpadá.
AL:

Situaco ve které jste je stresová. Nebo nám odtud tak připadá.
Abych napodobil tu dámu z lielrose Parku. Kolik ran bičem vá.r. ky
ne,když se zamilujete do oaoty jiné rasy ? Existují oddělené do
pravní prostředky,restaurace. Odepře bílá nemocnice ošetření
Černému obyveteli ?

J,T.

Pro pánajéna.od vás vám naše situace připadá stresová ? Nám zase
odtud připadáme se celý svobodný Západ,jenož součástí jste i Vy,
dočista podělal servilní ochotou tancovat cnorovod.
Ve jménu humanity se dnes úplně zapomíná na miliony nevinných
obětí rudého režimu a naopak se přímo hystericky vyzdvihuje
■útlak* ubohých černochů v Jihoafrické republice.
A jaký je vlastně ten...“útlak“ ?
Dnes,v roce 1985 to vypadá,že pro všechny pořádkumilovoé obyva
tele černé,snědé a žluté pletl jde o útlak především verbální.
Slovo apartheid bolí ! Věčně omílaný termín byl Eury bezesporu
nešťastně zvolen. Anglicky mluvící lidé po celém světě ho mylně
zaměňují za appart - natě. Ale nenávist v tom není a nikdy neby
la. Doslovný překlad tohoto slova v řeči afrikáans js: žití
zvlášť. Ač neproklamáván praktikuje se tento systém dnes vesele
snad v každé zemi. I v těch socialistických.
Ke cti 1 škodě bezelstných budovatelů Jihoafrické republiky,byl
apartheid veřejně vyhlášen - i když tady existoval za anglické
Unie celá léta. Zrovna jako v Rhodesií... Oficielní apartheid
neexistoval,černoch volit stejně nesměl a běda,kdyby se mu za
chtělo otřít se o nějakou Lady colonelovou !
Vyhlášením apartheidu dala JAK! sv_,m protivníkům ohromnou ideo
logickou zbraň. Museli byste k úplnému pochopení znát mentalitu
jihoafrických politiků v letech založení republiky - takřka do
jednoho potomci burských farmářů - se veřejně a rovně světu vy
znali ze své snahy budovat stát,ve kterém tude zaručen separát
ní vývoj všech rasových skupin v republice žijících. Tady něco,
co zde po desítiletí nepsáno existovalo.vláda písemní potvrdila.
A začala budovat školy .nemocnice , města pro černé .silnice .vodní
sítě a vynaložila pž dosud nebývalé úsilí v otázce zdravotní
a sociální péče pro černochy,barevné a Indy. Kdyby toho nebylo, •
nescvrkla by se Ifu př. kojenecká úmrtnost černocr.ů v JAR na úro

veň evropskycn zemí. Tuberkulózu - metla Afriky - není dnes v JAR
nebezpečím. Zato podstatně stoupla obezita u černýcn.
Dnešní vláda si je chyb minulosti vědoma. A napravuje je. De fac
to i de jure. Takže můžete ubezpečit onu dámu z Melrose Parku,že
by se nejenom mohla s některým z místních krasavců vyspat,bu do
konce se za něj i provdat. Pokud by on entěl a naopak. Eeztrestně a zcela zákonitě. Oddělené dopravní prostředky dosud existují.
Vlastně už jenom autobusy,které jezdí hlavně tam kde bílí nebyd
lí. Vlaky a letadla jsou zpřístupněna všem. Rovněž většina restau
rantů a klubů je otevřena pro kohokoli. Stejné jako kos těly,obcho
dy , pošty, parky , spor tovní a rekreační zařízení. Dokonce i tolik
omílané záchody se nám už černají. Jediné,co je dosud přísně segregováno je... vězení. A přál bych si,aby také nebylo. Přes noc
by se nám tu rapidně snížila kriminalita bělochů !
V případě rychlého zákroku - první pomoci - je bílá nemocnice
dnes povinna tuto pomoc černým poskytnout. Jinak zde mají černo
ši nemocnice specificky svoje. Zrovna jako choroby..,

AL:

Jak vlastně tahle situace vznikla,a jaké východisko z ní vidíte
Vy,a v čem se liší .například od ssnėtora'Teddyho K. ?
Jak to všechno vzniklo jsem se už pokusil naznačit v předchozí
odpovědi. Snad bych jen dodal,že republika při svém vzniku převza
la nezáviděníhodné,nehezké dědictví.
Doufám,že mi naši krajané dají za pravdu,když prozradím,jak nás
z počátku všechny šokovala příšerná mezera ve vzdělání u černěno
obyvatelstva. Z toho pramenící nízký intelekt,tím pádem nízký vý
dělek vedoucí k nízkému životnímu standartu. Mluvím samozřejmě
o průměru. K tomu,aby se tato propast vyrovnala na přijatelnou
úroveň,bude zapotřebí nejméně tří generací,a to se budou černí
Školáci muset nodně snažit...
Za anglického koloniálního panování to jaksi nevadilo. Na vzdělá
ní černého obyvatelstva anglická vláda nevydala během svého pano
vání v Jižní Africe snad ani ďsetinu toho,co vláda JAR za dvacet
let. Eylo postaveno mnoho škol,učilišť.černé university...
A najednou - ouna ! Černouškům se učení nezamlouvá; rozšiřová
ní obzorů v černýcn hlavách se možná nenodí do krámu těch,kteří
si brousí zuby na převzetí moci v tomto státě. A mladěno člověka
není k lajdáctví třeba dvakrát přemlouvat. Rozdmýchávání bojkotu
Školní docházky,vypalování škol.vyhrožování rodičům posílajícím
své černé ratolesti pravidelně do školy,nrozty učitelům.,., to
vše nás pouze utvrzuje v tom,že n^kdo nechce, aby černoch vě
děl víc,aby si vydělal víc.acy sa měl v budoucnosti on i jeho ro
dina lépe. S nevědomou,pologramotnou masou se manipuluje mnohem
snáze. Příkladů v historii je na to bezpočet. Zrovna tak je mož
no pozorovat úměrně rostoucí nenávistná kampaň proti Jižní Afri
ce takřka simultánně po celém světě,a to tío intenzivnějáí,čím
rychleji se pretorljská vláda snaží apartheid rozmontovávat.
Není to nápadné ?
Smutným faktem je,že dnes Sovětský svaz nemusí proti Jižní Afri
ce již ani hlesnout. Křik a hlomoz na mezinárodním fóru obstará
už někdo Jiný, že to jsou představitelé černých afrických států,
kteří tleskají každé proklamaci proti JAR - ani nepřekvapí. Ti
totiž musí křičet,aby tak odpoutali pozornost světa od skutečnos
ti,že ve svých "svobodných" státech praktikují tvrdý apartheid
proti svým vlastním černým obyvatelům. Erutálníra způsobem likvi
dují opozici,nastolují diktaturu jedné strany,či diktaturu vo
jenskou..., mnoho Členů opozice takto záhadně zmizelo v Zairu,
Kenyl .Ugandě ,Cuinei a Zambii. Náš pří tel, Dr. Mugabe v sousední
Zimbabwe,svými činy a projevy posledních dnů pracuje pro Jižní
Afriku snad nepřetržitě dvacetčtyři hodin denně. Ve svém nedáv
ném projevu - po vítězných volbách - prohlásil totiž otevřeně,
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te do dvou let bade v Zimbabwe jedna vládnoucí střena; pro jisto
tu jic dnes likviduje přívr ence jinýc.. stran,a jediné.-.o bíléno
ministra ve vládě zbavil nedávno úřadu zu to,že bílí občané Zim
babwe si dovolili dát své hlasy ve volbách byv.ministerskému před
sedovi Rhodesie,panu lan Smithovi. V televizním záběru,na otázku
novináře,jakou mají bílí občané Zimbatwe elternativu do budoucna,
odpověděl r.umaštěný ebenový vládce sebevědomě: "...tuú se přizpů
sobí a nebo...“, následovala dramatická pauza, "...budou muset
opustit zemi.“ Zda mínil ve spodním prádle - nemohu sloužit. Nic
méně to tyla typické ukázko demokracie alo černá Afriku. Doufám
jen,že zmíněný projev sledovali na obrazovkách i jinde.
CvŠem,že t.zv. "svobodný“ svět přidal své hlasy k tomuto smí
šenému sboru,je přímo zarážející. Trochu rozumně uvalující voliči
v demokratických státech ty snad měli doporučit svým zvoleným zá
stupcům urychlenou oční prohlídku pro jejich progresivní tupozrakost. A snad by bylo také načase přesunout kolbiště volebních bo
jů různých kandidátů,z Jižní Afriky trochu více směrem severovýcnodním. A především by si každý z nich měl důkladně zamést před
svým vlastním prahem než začne “radit" a "řešit" otázku suverén
ního státu,jakým Jihoafrická republika bezesporu je.
Trochu jsem se rozpovídal,ale nelze tuto komplexní záležitost
přejít dvěma řádky. A to jsem se ještě nedostal k tomu Vám sdělit
názor náš - Čechoslováků - nyní občanů Jižní Afriky. Je nám zcela
jasný přístup Hoskvy,Prahy,Eerlína,Varšavy,Havany... Ví me, jak •
jsme na tom s Luandou,Harare,Maputo.Gaborone a Lusakou. Jsou me
zi námi tací,kteří tvrdí,že to nebude Sovětský svaz a jeho sateliti,ne černé okolní státy,ani sami jihoafričtí černoši ve své
čtyřnásobné většině,kteří přivedou Jižní Afriku do zánuby. Bude
to Západ, který svým vlastním nepromyšleným,nedomyšleným
tlakem přiměje Pretorii,aty nakonec spáchala hsrakiri.
A jaké vidím východisko z této situace 7
Především nechat pres. P.W.Eothu uskutečnit jeho plán úplného od
bourání apartheidu,evolučního přesunu práv černochů rozhodovat
t
o osudu a vývoji této země - tedy politických práv - od menších
kmenových vlád či samospráv,aí už se jim říká homelandy,nebo dejr tomu kantony či jinak,z kterých by se volili chytří a prozíreástupci do centrální vlády Jihoafrické republiky. A řekněte
upřímně: myslíte si,že se tohle všechno dá uskutečnit přes
noc ?
.....
Na 3vém pracovišti si dnes a denně povídám se svými černými
spolupracovníky. Jsou to většinou technici s relativně vyšším
vzděláním. Shodují se v tom,že sami pociíují jejich zlepšené ži
votní podmínky,dokonce sami chválí rozhodnutí pres. P.W.Bothy
o zavedení výjimečného stavu,protože jsou si dnes jisti,že se po
práci vrátí do svých nevypdlených domů,že nenajdou své ženva déť s podřezanými hrdly a že konečně policie začala dělat pořádek
ivédět provokatéry k spravedlivému potrestání. Všichni do jedi. j říká jí, že nepokoje mezi Černochy jsou rozněcovány zvenčí, le
najatí provokatéři ohlupují především mládež,která pak při všech
"akcích" stojí - při své naivní zvědavosti - vždy v prvních řadách.
Ptal jsem se jich také: "Kdyby dnes,zítra pozítří došlo k vol
bám a vy měli právo volit. Komu byste dali svůj hlas?" Zaváhali,
nevěděli. Pomáhal jsem jim: "Dejme tomu,že by byl propuštěn Nel
son Handela?" "Ne,toho bycnom nechtěli,je komunista." Zněla odpověá. "A co Buthelezi?" "...tomu nerozumíme." “Vedoucího bí
lé opozice,van Slabberta,toho byste nevolili?" Ticho. "Pravico
vého radikála Treunichta?"
"... nejspíš P.í.Eothu. Ano.Eothu bychom volili!" Souhlasně pro
mluvili "utlačovaní".
Tedy jiskřička...neděje. Jenže to je názor poměrně vzdělaných
černochů. Názor menšiny z většiny. A dát dnes či zítra časně ráno

i.losovací pr vo - odpovědnost roz.-.olnout o osudu této země,o osu
du mé rodiny,rodin na"icn dětí,o osudu všeci, lidí v tomto státě,
dát toto právo kdejakému negrametevt tc-rý sotva vládne koštětem,
ty zcela zákonitě mělo katastrofální d pari. A to je p; ecna to,
k čemu nás všichni nutí. To je to vj ř,e z. zinė né harakiri.
Pano senátora Kennedyno vc.: se r >d ; iptoj ;
:,1 jeden
jediný prosperující demokrate
če: :.ý štít r..<> africkém kontinen
tu,který by stál za zmínku? beknete
pr va existují v Ken
to černých státech pro bílou menši; u ’ í.
zrajte mi,Sir, jak černí
pienlédli malý fakt,že dosud j-k.. r .uii nepři-,.snil v historii svě
ta nic podstotného a přesto Vaiuí r.rz post uplatňovat nárok na svij
podíl? A to nned a okamžitě?!
Ne, pane, svoboda o které Vy ji k;.ž •■.a není nic jitu jo,než sebe
vražedný skok do anarchie,snížení fanu .rtu civilizace v celé ze
mi a návrat k barbarství. Mohu Vám to uokázat. Vy Váš názor těžko!
AL:

Poslyšte,my si taky uvědomujeme rozdíl v tom,že nikdo neprotestu
je proti tomu,že Pepsi Cola dělá obchody v Moskvě.Afganistán,Čes
koslovensko , Balti sem nebo tam,ale vždycky se najde r.ězdo ocnotny
zorganizovat kravál kvůli oi.cno.-m, třeba IE;i v Jižní Africe.
Myslíte si,že to pramení z uzavřenosti SSSR a zprávách odtamtud,
v kontraverzi s otevřeností JAR? Ar.e-o se domníváte, že jde o šir
ší a propracovanější systém,sa kterým situace -oryčnycn zemí
vlastně nemá nic společného ?

J.T.

Rozhodně musí jít o velice propracovaný systém,když staví totál
ní na hlavu dosud tvrdé dodržovaný princip kapitalistického sys
tému: "Peníze nesmrdí!"
Obchodovaní,byť na dluh,s komur.ist ick,. a.i a rozvojovými státy po
rušujícími celou plejádu lidských ; ráv - je naprosto v pořádku.
Eyznis se solventní Jižní Afrikou,»'.erė je,co dc porušování zmí
něných práv,dnes úplný břídil - je r.řích a v o cnojním lexikonu
svita podtržen červené. S kapitalismem je cos«. v nepoř. dku.
Ale je od vás hezké,že si ten rozdíl v kšeftarení uvědomujete.
Co však pro to,aby došlo ke zrnině děláte? Proč proti tomu nepro
testujete? Proč těm kraválníkům jednoduše nezavřete nuby? Já vím,
je to těžké v té demokracii. V americké demokracii, je jíi kor.rresmeni vrhají klacky pod nohy svému presidentovi,kt rý tu Ameriku
zase po létech postavil tam kam potři. A možná to pro vás bude
ještě těžší.jestliže v příštích prasidentských volbách dostane
nejvíc hlasu kandidát s názory idealistického snílka jenom proto,
že má příjemný thymolinový úsměv a sympatickou manželku. Veřejné
mínění voličů dokáže ovlivnit někdy i nepaténá maličkost. Zbytek
pak ovlivní ovlivněný tisk...
Víte,kdybych měl patřičný vliv,pokusil bych se přesvědčit dnešní
vládu JAR,aby se především zbavila bláhových nadějí o porozumnění
a podporu ve své věci bez náležité propegandy. Aby vynaložila ve svém rozpočtu nějaký podstatný peníz na dokumentární a propa
gační materiál a zaplavila jím svět. Sousedními státy počínaje
až po Ohňovou zemi... flíkánkou: "Sedáv-j panenko v koutě...” se dnes řídit nelze. Současný postoj naší vlády mi připadá příštipkaření,pr£áctví,neprozíravost. Navíc,nemá se za co stydět;
již teň toho pozitivního vykonala mnohoI
Zda už není příliš pozdě,zda to avět bude ochoten přijmout - je
věc druhá! V negativním případě bych doporučil jiný extrém: so
větský , vyzkoušený. "U nás
je všechno
O.K.!“
"Nelson Mandela?"
"Ten je taky O.K."
"Eiko?"
"Jaký Fiko?"
"Co dělá biskup Tutu?"
"Káže tem kde má. V kostele!"
"Nepokoje?"
"Nevím c Čem to mluvíte..."
Kolik bylo včera zatčeno
"Čest, většinou za rychlou jízČernochů?"
du."

Mažinėsią
"Děkuji za interview."
Učit se,učit se,učit se...

"Hy pleasure !į*

Uj______ Tohle b.y stálo za další výměnu názorů. Jenže AL nejsou harmoni
ka a nedají se natáhnout a budeme se musit vrátit tam,odkud jsme
začali,ale tentokrát v širší souvislosti. Víte,já si osobně mys
lím,řečeno s Klementem Gottwaldem,že jestliže se u Madridu bojo
valo za Prahu,že se v JAR dnes bojuje i za USA,třebas si to pá
nové,co nám u večere z obrazovky zdvínají žaludky,zatím neuvě
domují. I to,že mohou-li mluvit co chtějí a jak chtějí,je zá
sluha této společnosti a nikoli toho,jak jsou s ní nespokojeni.
Nespokojenost není alternative ,Qle pocit. Od té dotzy,co má P.no-■
dézie,čill Zimbabwe lidovládu,už ji na obrazovkách nemáme,a člo
věk ty mohl mít pocit,že tam je všechno v pořádku. Budou tedy
otázky dvě. Jak to vypadá v bývalé Rhodezii,kam ul naši kamera
mani nějak dnes nejezdí,a jakou prognózu máte pro sebe a&aé.
Vydržíte?
:

Až bude Amerika kupovat chrom,mangan,platinu a jiné strategicky
důležité materiály od Sovětského svazu,budou tyto vyrobeny z ji
hoafrických rud. Piijdou též o něco dráž,protože půjdou přes Kamčatku. A bude to celé zásluha téže společnosti.která dopuetila,aly vám dnes pánové z obrazovky vaše žaludky zvedali.
2e toho r.a televizi z býv.Rhodézie,nyní svobodné Zimbabwe
mnoho nevidíte 7 Chame ! to víte,že tam musí být všecnno v po
řádku. Jinak by snad americký delegát v OSN rinal ' ugabeho vládu
k zodpovědnosti za masakry černých v Batabelelandu,případně de
legát Francie by navrhl okamžité sankce proti Zimbabwe za to,
že vláda tam nedávno prodloužila stav "emergency" na dalších
šest měsíců*
'
Nerad dělám předpovědi. Ač potomek Libušin nemám k tomu ten
fortel. Navíc,ona ee taky pěkně spletla... podívejte se na slá
vu Prahy teá !
Uusím-li přeci jen vyslovit svojí prognózu,pak moje je opře
na o přesvědčení,že většina rozumných lidí odmítne nápravu si
tuace v JAR tím,že by se zavedla okamžitě vláda většiny. Vládou
většiny se samo sebou rozumí vláda černých. A vláda ňernýcn ne
bude nic víc,než pohroma pro tuto zemi vzhledem k velkým exis
tujícím rozdílům mezi jednotlivými rasovými skupinami v otázkách
etnických,sociálních hodnot a politických principů. Je nutno
pokračovat v nledár.í - a najít -> takovou politickou strukturu,
které poskytne uspokojivé zastoupení všech občanů Jižní Afri
ky na správě této země,a které zároveň nedopustí nadvládu jedné
rasy nad druhou.
Vydržíme tak dlouho,pokud vydržíte vy !
Plus nějak;, ten t^den navíc. K vyřízení pasových formalit na 31blř !

j______ Děkuji za rojnovor. Napíšete náar někdy něco pro noviny aniž
bychom Be musili zvlášt ptát 7
~;

Milerád jsem vyhověl. Upřímně d«ufAn,že jsem alespoň v něčem pomohl čtenářům Amerických listů si poopravit názor na součas
ný vývoj situace v'JAR.
Zda něco napíši 7 Potřeboval bych
trochu více času a ... pořádný elektrický psací stroj. Cas bych
si určitě udělal; český elektrický psací stroj IBM v šok bohužel
nemohu dostat.
Kvůli embargu !
Za AL se ptal Jar. Beneš.
t
Za sete odpovídal Jiří Trojek.

/ Otištěno bez vědomí Amerických listů/

Rozjímání všeobecně.

M^síc srpen se převalil a minulou sobotu nám koneč ě zaprřelo.
Leckdo si řekne - to je toho, že zaprřelo - , al e my tady v Ji
žní Africe víme svoje. Tenhleten čas totiž má začít" pršení a když
jde všechno dobře a pršet začne, tak se hned lidi ne sebe pousmějou protože mají rsdost, že konečně můžou zasadit ty Frim-ule na za
hrádce a že ta hnědá plocha před barákem, které se kdysi říkalo
trávník, si snad dá říct a rozhodne se zelenat. Pér kapek deště,
a Jižní Afrika ožívá novou nedějí, že nás Pámbův. přece jen nezandá a bude zase dost kukuřice a také masa a že to bude si-.ad po dlou
hé době o něco lacinější a jestliže nebude, co 6S1 zase vydumají
Činitelé z Meat boardu či Ministerstva výživy, eby to národu uspo
kojivě vysvětlili, že ouroda sice je, ale cer.v snížit nelze, protože
mezitím šel nahoru benzín či špagátky na povřísla e krávy málo dojejp a proč'by vlastně měly dojit moc, když k tom; nenají vůbec Žád
ný důvod. Bude-11 mít pan ministr orby pech e opoziční mluvčí přes
krávy se mu na to ten den dobře vyspí, bude lnterpeiace,a možná
i návrh k hlasování o nedůvěře. Pan ministr přes agrikultūrų se
nekrkne a sípavým hlasem se rozhodne rozmetat opozici :
"Do konce roku 1984 jsme zapojili na nové automatické ústředny dalších
čtyřiBte patnáct obcí z nichž je..."
"Krávy, krávy vole - pardon pane kolego, už nejseš ministr přes
telegrafy a poštovní zřízence, už seš ministr erby.." zastaví r.a chví
li proces pokročilého kornstění kolege vlevo a díky mnohaleté praxi
pana ministra, situace je během několika vteřin v r. rtálníck kole
jích. Večer se obecenstvo dokouká z televizních ttrezovex, že byla
ustavena nějeká Ven Jaarsfeld Komise, mající zjistit do toku 1989
všechny kravské důvody jek k dojení tak k nedojer.í, ale protože do
té doby budou volby a pan ministr už tase bude'dělat ekonomii ne
bo školství, ns všechno se zapomene a Jársfeldcve komise to dok.routí
až do penze.

Zní to jako legrace, ale bohužel tc legrace ner.í, zrovr.e tak
jako není žádná legrace koncentrovaný tlak prakticky celého světa
proti všemu jihoaf rl ckémj. Pan prezident měl řeč, ve které r.ic pod
statného neřekl, jak si stěžovaly západní diplomatické kruhy a par.
Slebbert z PFF. Zeto já jsem si po té jeho řeči oddvchl e myslím, že
si oddychlo dalších pár mil<onů Jihoafričani, prctcíe kdyby pan pre
zident opravdu řekl to, na co celý svět touřebr/ čekal, spolu s pa
nem Slabbertem z PPP, tak by ceny baráků klesly o delších čtyřicet
procent a Speditéři by měli konjunktūra. Takž«■'zápBdr.í spo jen:! a
přátelé projevili nelíčené zklamání a podiv nad chorobnou tvrdošíj
ností Jihoaf ri čanů, kteří si nedají poradít,prevfti,a neuříznou si
tu svoji větev pod zadkem. Pand klesl pod čtyřicet U.S. eer.tů, ně
kolik ministrů zahraničí přijelo n6 oběd k. prezidentu Šotkovi e když
to všechno zbaštili a okusili Johanr.isberger, zase přkr.č ošj<f,
a národ se ani nedozvěděl, jestli aspoň poprosili pans prezidente
aby v těch jejich ambasádách nechal občas vyvětrat.. Akorát pan vel
vyslanec t Holandska se pozdržel, protože r.á obavy, abv chudákovi
de Jcnghovl někde náhodou neublížil; sedí r.e té ambasádě texcrích
týdnů a ze co ? Co je vlastně komu do toho, že si vezli v autz’har.dgranáty • ekrazlt ? Ptá se holandská vláda třeba parna Bcthv cc on si
vozí v autě ? Neptá ! Tož co ti Jihoafrikánci obtěžují se 'svými hlou
postmi.. 9 Holandská vláda má jiné starosti; tř°te Jak to zafirovat,
aby soudruh Mandela kandidoval v příštích prezidentských volbách..

Našinec

11
Tuhle v nedali jsem st z >3e koupil Sunday Times a moo se mi
i. ,m líbila ta nihjtá slečna na zadní stránce, akorát mí mrzelo, že
..1 tak blbí lehl i a páni futogrnfjvé ji vzali cudní z profilu,
I z t >ho profilu byla pěkná, to víte, mladá holka aby nebyla pěkná,
•ile říkal isem si , že z jnfaeu by to vypadalo lip.
Zato na d-ilŠÍ stránce jsem zajásal. Tím už se fotoreportéři úplně
.-.emancipovali a vinnej, nevinnej, brali to po řadě. A už když to
vyvolávali, museli jásat se mnou, protože se jim povedla řácká prá
ce, na kterou musí být právem nrdí. Na jedné fotce policajt, nádher
ně v detailu, škrtí Jakéhosi černého chudáka. Jazyk mu leze z huby,
je to vylož-né estetické zákoutí, ten růžový jazyk jak leze z té
černé pusinky, pan Dr. Guth Jaricovský by měl radost, a jen doufám,
že naši přátelé v USA mají také radost. Pak tam byla neméně zdařilá
fotografie, jak tlupa policajtů mlátí šambokama do pokojných demon
strantů, hlava nehlava, Černí bojovníci za lidská práva jedou jak
namydlení a policajti, s košileaa z gatí ven, po nich.
A tak jsem si říkal, Jak je to možné, že ti naši kluci reportérský,
mají takovou zálibu v policajtech najednou a docela sprostě jim nadržujou a dělají z nich neporazitelné hrdiny. To myslím není fair,
specielně, když Já vím svoje a tuhle jsem viděl na vlastní oči, jak
policajt, kterého chytla cihla přesně do ksichtu, stál a rukama na
obličeji, plným krve a docela nehrdinsky naříkal, že nevidí..
Jenomže to je asi tak, že ti policajti Jsou za to placení, takže
když dostanou občas do držky nebo je nějaký ten bojovník za mír utlu
če kamením a poleje benzínem, mají to vlastně v systemlzaci. Takže
na co by si mxli stěžovat...
Akorát se musím přidat k divení pana prezidenta, kterému už delší
dobu vrtá hlavou, jak že Je možné, že ta novinářská chasa, ví vždy
cky předem, kde se právě bude konat nějaké to mecheche s flaškama
s benzínem a jiným mírovým nářadím, že tam vždycky doklušou zrovna
na začátek, takže Jim vůbec nic neujde. Jsou to prostě hoěi bystří
a vyznají se v tlačenici. Ale být panem prezidentem, tak bych už
přestal slibovat a začal s nčma něco podnikat. Třeba bych je poslal
tak na rok nebo na dva na nějakou fact finding mission - dejme tomu
•> Austrálie, kde zrovna před několika týdny měla australská policie
Ijaké malé nedorozumění se svými rasově rovnoprávnými Křováky.
Nestačí jim uličníkům, Že Jsou rovnoprávní a mají to černé na bílém
1 v australské ústavě ! Rozcabují se a začínají a vywajšienostmi,
lezou do měst a chtějí práci a slušné zacházení .-My vám dáme, vy de
cani ! Podepsat se neumíte, ale do města, to Jo I Ještě tam roznese
te ty svoje vši a blechy ! Podívejte se bando nevycválaná na ty chu
dáky v Jižní Africe 1 Ti mají právo se bouřit I Nic jim tam ti rasis
ti nedopřejou. A vy ? S várna se páráme, rovnoprávnost máte a ještě
se huntujete a jste samej rabulist. Děkujte Pánubohu, Že Je už oavíaná doba, takže vám dáme Jen po hubě a zavřeme vás do ajnclíku !
ted takovými osmdesáti lety bysme vás rozstříleli na kousky..Určitě by naše novináře v Austrálii přivítali s otevřenou náručí.
Už proto, že tam mají citelný nedostatek reportérů, protože o jejich
demonstracích se toho moc nenapsalo.
Takže, vzato zkrátka, jsme slavní, jsme na prvních stránkách
světového tisku a někteří přátelé a známí v Evropě a Americe zra
zují své přesvědčení, kašlou na vrozenou šetrnost a utrácejí těžca
vydělané dolárky a Marky za mezistátní telefonické hovory.
"um Gottes Willen ", hulákal mi do ucha minulý týden přítel Rudi
z Vídně. "Co se to tam u vás děje ?“

"Co by se mělo dít ?" - opáčil jsem překvapeně.
"No, přej vás tam začnou mordovat. Máte tsm revoluci t"
Po několika minutách se uklidnil. A já se vrátil ke svému od
polednímu kafi. Ale než j3em si sedl, šel Jsem se pro jistotu
podívat před barák. Nedělní ulice dýchala klidem a mírem. Sou
sed znovu stříhal neexistující trávník a za sekačkou se valily
tuny zvířeného prachu. Psi leželi netečně na dvorku a ani se
neobtěžovali zvednout hlavu. Učiněné Staré Bělidlo. Revoluce se
zdála odloženou na neurčito. Ale dnes znovu - vysílání Hlasu
Ameriky oznamovalo, že dle zpráv pozorovatelů - situace v Jižní
Africe je velice vážná...
Mám za to, že situace Je vážná v celém 3větě. A na mnohých
místech tak vážná, že si to ani neuvědomujeme. Proti těmto mís
tům je Jižní Afrika kolébkou míru a pokoje. Ale jakási vzorně
sehraná kapela integrovaných sil, kterým se zachtělo jihoafric
kého bohatství, rozhodla, že v Jižní Africe vypukla revoluce.
A svět se najednou úplně zbláznil. Je to tragické, ale pro náa
Jlhoafričany by měla platit zásada zdravého rozumu a logiky.
Pokud tento zdravý rozum nepozbydeme, bude všechno v naprostém
pořádku. Je mnoho sil v dnešním zlém světě, které dělají všechno
pro to, abychom ztratili nervy. Mají pro to tisíc a jeden důvod.
Rozpoutali kampaň, která nemá obdoby v moderních dějinách. Mají
k dispozici nepřeberné finanční zdroje, komunikační prostředky
posledního typu a především obrovskou dávku neurvalosti a bezohled
nosti, byl se skrývají za hesla křesťanství, humanity a lidských
práv. Lidská práva, to Jsou jejich práva. Práva a výsady monopolů,
které se rozhodly urvat další oběť, jejíž Jméno je Jižní Afrika.
Za nakašírovanou scénou "lidských práv" natahují chamtivé ruce,
na nichž lpí lidská krev. Lidí bílé, černé či žluté pletl. Stej
ně červená a stejně zbytečně prolitá. Krev lidí, kteří se nechali
zblbnout, kteří se nechali poštvat proti sobě a kteří nakonec za
hynuli, aniž by tušili za co a pro koho. Je velmi těžké opřít se
takovým ailáa. Ale není to nemožné. A naší největší zbraní Je a
bude zdravý rozum a chladnokrevnost. Pevné nervy a vědomí, že nikdo
na světě není schopen nás vyhecovat a zpanikařit, pokud my sami
dokážeme racionálně přemýšlet a chladnokrevně jednat. To je my31ím
všechno.

Jeátě na závěr ai nemohu odpustit malý dodatek. Někteří čte
náři si posteskli, že prý v minulém čísle Našince /i.22/, to by
la samá politika. Mají pravdu. Byla. Ale dokud politika povládne
světem, obávám se, že se s ní budeme nuceni zabývat a budeme muset
pečlivě stopovat její kroky. Jedině tak máme jakousi naději, že '
se nebude opakovat to, co potkalo naše rodiče a co potkalo nás.
Myslím, že jsme natolik staří a zkušení, abychom to konečně do
kázali pochopit. Jde o naše děti.

Jindřich Stikarovský

Našinec
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Pavel Kantorek volil pro kalendář 1986 lékařský humor. Bohužel kalendáře nejsou ještě
k dispozici a vzhledem k dovolené vydavatele Severských listů během prosince, mohou
je případní zájemci dostat až v první polovině ledna, za předpokladu, že v prosinci
odešlou písemné objednávky. Cena je 35:Předplatné Severských listů je i nadále dobrovolné, odhad holých nákladů na předpla
titele je 45:- Přiloženou složenkou můžete zaplatit nejen staré a nové předplatné,
ale i účty za knihy a předplatné Reportéra, které činí 120:—

Vydavatelé Severských listů Jan Stránský a Otta Černý s manželkami Lídou a Zdenou
přejí všem přátelům a krajanům
VESELÉ POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 1986!

