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Důl<a.z sovětského způsobu dxkuseSvětový m i r~ o v ý kongres v Kodani
Kongres byl pořádán
16.-20. října prosovětskou Světovou ra
dou míru. Sešlo se na 2 500 delegátů, československá delega
ce byla vedena Fr. Trávníčkem a Čítala 40 lidí, sovětská 50.
K tomu je
potřeba přičíst tlumočníky, zvukaře, novináře, umělce, fízly aj. Ze západních zemích to byly
především prosovětské organizace všeho druhu. Néúcastvelké časti západoe
vropského mírového hnutí byla zřetelná. Zelení z SRN vyslali
dva pozorovatele, jedním z nich byl krajan a poslanec Bundes
tagu, M. .Horáček. Chyběly i významnější skandinávské orgąnizače. Lidová strana
byla však
oficielně zastoupena
jedním
delegátem. Některé ne prosovětské
dánské organizace se roz
hodli jednání nebojkotovat. Umožnili tak účast Zdeny Tónino
vé a Jaroslava Suka za Chartu 77. Zdeně Tominové se podařilo
na třech různých pracovních schůzích přečíst dopis Charty 77
V dopisu se m.j. psalo, že “skutečný mír znamená nejen odst
ranění zvůle
a hrozeb ze vztahů mezi státy, ale i ze vztahu
mezi státní mocí a člověkem... Mír je umlčen všude, kde je umlČen hlas kriticky smýšlejícího občana.". Její
projev
byl
při další příležitostí svévolně
ukončen předsedou jednání.
Bylo jí hlasitě a sprostě nadáváno z míst tlumočníků
a "po
mocného personálu" čsl. delegace. Jaroslavu Sukoví
se poda
řilo
před^posluchaci
věcně vyvrátit
oficiální tvrzení, že
kultura v Československu má plnou možnost svobodného působe
ní a poukázal na nedávné zatčení Členů Jazzové sekce. Dánští
komunisté jim nadávali do pravicových fašistů a po Zdeně To
minové jedna Československá delegátka plivla.
Organizátoři kongresu, především Členové a aparát promoskevské Komunistické strany Dánska, byli závislí
na SSSR a Čes
koslovensku
finančně i jinak (zvukové vybavení, tlumočníci,
odborné vedení ordnerů a "bezpečnost" vůbec).
Tento fakt se
plně ukázal, když se při závěrečné ceremonii podařilo asi 60
osobám
dostat se na scénu a křičet hesla za svobod
ný Afganistán. Skupina byla atakována "mírobijci"
způsobem,
který prozrazoval znalost v oboru. Jako první byly
napadeny
ženy. Strhávány
za vlasy
k zemi a vláčeny ven. Jedna z žen
byla kopanci do podbrisku raněna tak, že počala krvácet a by
la odvezena do nemocnice. Míroví delegáti plivali na demons
tranty, kopali je
a používali
údery karate. Jeden z "mírobijcú" ztratil opasek, který podle označení patřil bezpečáku
z MVD, sovětského ministerstva vnitra. Ostatně podobné opas
ky byly spatřeny i u členů dánské KS.
Toto
bylo poprvé, kdy se
tento kongres
konal v zemi NATO.
Pro příští rok je avizován do Stockholmu. Neměli bychom opo
menout delegáty přivítat.
Tato Světová rada míru má svůj hlavní stan v Helsinkách.
(Článek byl sestaven z poznámek J.Suka, první Část, a článku
Časopisu CONTRA 1/87, druhá část.)

Stockholmské
ústředí
pomoci
politických vězňů
v Estonsku
uvedlo, ze
12 povolaných es
tonských záložníků
bylo zas
třeleno, protože neuposlechli
rozkazu
o prodloužení jejich
služby při asanačních pracích
v Čornobilu. Toto ústředí oz
námilo již dříve,že 300 povo
laných
estonských
záložníku
odmítlo nastoupit
do zaměst
nání, když
se
dozvěděli, že
se jejich služba prodlužuje o
šest
měsíců. Podle svědectví
estonského zál.poručíka, kte
rý zemřel na následky ozáření
při nasazení
u havarované elektrárny, bylo jeho jednotce
nařízeno, aby proti odmítají
cím
bylo
použito
střelných
zbraní.
Zastupující
šéf
tzv. infor
mační kanceláře PLO ve Svédsku byla požádána, aby opusti
la zemi" na základě
své čin
nosti, která není v souladu s
jejím posláním v úřadu PLO ve
Stockholmu."
Člen
sovětského
politbyra a
tajemník
ÚV, s
odpovědností
pro
kádrové otázky, Ligačov,
navštívil
Finsko. Byl pozván
sociálně
demokratickou stra
nou, a je to jeho vůbec
první
cesta na Západ.
Švédská podpora marxistickému
Mozambiku dosáhla 200 mil.kr.

V Baltickém moři zmizel vědec
Svante Odén. Současné zmizelo
i zařízení, které prozkušoval
Jednalo
se o přístroj, který
by markantně zlepšil možnosti
Švédského námořnictva při vy
hledávání ponorek.Ani po čty
řech měsících nebylo jeho tě
lo
nalezeno. Prázdná locf by
la objevena
dva dni
po jeho
vyplutí.
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S v é d s kk s "t m d i j n í į< nr o m k k y
o Československu
Studíefrámjandet
ve spolupráci
se Švédskou společnossí pro
spo^tíci se Spojenými národy zahájila akci, kterou nazvala
"Budování
mostů
mezi
Východem a Západem". Cílem je, aby i
normální občan, který se nijak neangažuje
v pontice, přis
pěl k porozumění mezi národy, a to tm, že se o Jednntlivycá
zemích
na Východe důkladně poučí, aby mohl různým problémům
porozumět a napoi^^nsi', k Jejich odstranění.
První zem, Oterou začali Sv-ldovl studovat, bylo Maďarsko. V
letošním roce to je Československo. Na podzim 1986 a na jaře
1987 pracují v jižnís Švedsku
studijní kroužky, jejichž cí
lem je se se^nii^it
s československou historii, kulturou, e
konomií a způsobem života. Studium bude
zakončeno návštěvou
Československa.
švédové si
byli od počátku
vědomi, Že
u takového projektu
hrozí nebezpečí toho, ze nepoučený cizénee s upřímnou touhou
přispět k zachováni míru, sc nechá snadno zasUpit propagan
dou. Proto si neehhai vypracovat pro svá studia
o Čeekoosovensku kritický mmis!, který záporné jevy současného Čes
koslovenska nekr^lčuJe.
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V Lidovém dome v Kirun? byla umístěna výstavka o Afaggiistánu, rranžtvan : péčí inístní organizace Výboru pro Afrganistan.
Mezi § exponáty -i tpotooňnticiri na zločiny sovětského systé
mu, byl i dopis Gorbačiovo v i psaný ruský. Za dva dny při pří
ležitosti vystupovaní sovětského kymitnickéht orchestru, by
la OirunsOa odbočka
vedením Lidového domu vyzvána, aby výs
tavku
stíhla. Po odm iínutí
byla svévolně
odstraněna. Poté
znovu obnovena člsny odbočky. Cely den w11í členové orchest
ru mořnost si Ji prohlédnout. Tesne před vystoupením
Sovětů
přisel tum^n^ a jeden člen ruské výpravy s uI-íí^íiSi^í, aby
výstavka
byla odstraněna, jimk že nebudou hrát. Vedení Li
dového domu poslušné provedlo. Šéf celostátní organizace Li
dových domu k tomu řekl: "Když Rusovi
zaHi hrozit, naši se
podmaň a zákon o svobodě vyjadřování se vysadil z funkce."
■J si S< -t. o fc y X o S3 I g o r e o doopravdy?
V Severských Listech Č.4/86 byl uveřejněn Omeití? k případu
sovětského vojenského zběha, pohhanleníka
Igora AŠčevsOého,
který spolu se svým druhen překootil letos
v Červnu sověts
ko finskou hranici. Prý si chtěli odnést suveenr -pohraniční
cidLin se znakem Finska. V tom oOr:mikt sn pr^ivté shody ná
hod a udátostí
začly stíhat navzájem. Výsledkem bylo, že se
Igor, úředne dobrovolně, vrátil zpět do SSSR. Časopis C^otrr
6/86 přinesl k uddlosti SlineO, který leccos vyssému ji.Igor
byl totiž synem
genessíIi KGB, tedy nanejvýš zaimrvá osoba,
která mohla záprdtir rozvČdkaa sddH t zajímavé informaci. I
gor byl zadržen ve Finsku a postaven
před soud
pro drobné
krádeže, které spáchal
na svém útěku
do vnitozzemí Finska.
Byl mu určen advokát sx offo, který sn mži na t^že za ně
ho ^to krídsžs přiznal. Zádos o azyl nebyla Hnolýým soudlem
nikdy projentítr. Případu sn ujala
záprdonnmecOá rigrtizr^ce
pro lidská práva.která zaríiiír Igorovi potiticOý asyl v SRN
a letenku. Itasský novinář
akreditovaný
vn Stockholmu
měl
jíndetkt přidat, aln nebylo mu dovoleno sn
s Igorem setkat.
Ten dostal
podmíněný trist, tedy byl
propuštěn na svobodu.
NeuHUal mi krok, když byl poUcH vsazen do auta a posazen
na loď do Švédská s mičOSm s žádcusí o pelilicOy azyl.Vši
za klsntvítí úřldníOy sov^sIo1 ambasády.^ Šv^^érn přetavil
^3-^. na švédskou ppncii, Otírá ho potom celý dnn zpraco
vávala, aby se vrátil
zpět domů. Poté byl
přizván sovětský
ko^s^i^l, kterému bylo tIsolžnent zdávit s Igorem cell tři hodi
ny o samotě. Igor byl pak po n c ií odvezen na sovětské viĮvys
lrneetví .Švédské vojenské rozvedeš nebylo tliolžněnt Igora vy
slechnout. Zn sjibenl tsskovl koifsi^snce na sovětském velvy
slanectví nebylo- také nic.Když časopis C^tnrr tpotztril přsd
kověts^l<ý^^» zastupite^ým úpadem čelkaící novináři, žn na te
le foním Čísli 08-52 48 99, p^třkíu
tilettnírt zpravodaaství
Friáetetk rošt, jsou zajímaví
informaci, bylo telefoní
spojení běhen hodiny přerušeno a na čísle sn ozývala nic nechátpaící
privtltí osoba. Navzdory okrmržté urginci, trvalo
státnímu Teliverketu 10 dní, než poruchu oppra^!. Těžko ve
přít, že to •všnchnn co sn událo, byla j^sn náhoda, uzavírá ča
sopis Comra svůj Čánek.

Švédsoý vysUnsc v OSN,An d e rs

Ferm, ve své
řeči přsd gene
rálním shromážděním ostře od^□^1 "stvětsOot invazi a agrisi v Afganistanu" a vyzval
shromáždění, "aby znovu poža
dovalo
tkamržtl
stažení so
větských vojsk zn zim m."
Šv1^01 vl^a ottsčne plínuje
změnu
ponuky v otázcs pod
pory
rozvojovým zimím. Poža
davek rozvíjení
nemotoacie a
lidských práv sn bude prioritovat. Bylo např .poukázáno na
prttáslidtvátí Tamlu na Srí
Lancs, zacházení s ppntickými vězni v Zimbabwe, a pooIičování príva
svobodného pro
jevu
v Nikaragui.
Zn strany
konz. je požadováno úplné za
stavení podpory Vietnamu.
ŠvédkOé loa Orion .zařízen1 na
odposlouchávání a zachytávání
irniovíht provozu v etéiu,byla byla opět napadena kr^i^t.sOou
víličnou
lodí. Orion sn
pohyboval v blízkosti sověts
kého
cvičného
prostoru, Odn
mely probíhat cvičné raketové
střelby. Orion byl vyzvm,aby
sn v^c^dáliL. Kapptm tpookicá^
tiprvi
tehdy, Odyž
sovětský
torpédoborec
počal p^ipirvovat děla On stielbe.O^itn ne
ní ozbrojin.
Zástupcům
skrnditívkkycá od
borů
nebylo
vydáno
vstupní
vízum do Jihoafrické íipuuIíky.
Na programu bylo setkání
s rantelkot Mantney, biskupem
Tutu apod.
Na Švédsko f^ski/ch hranicích
byl zadržen
sovětský 0^^^
a bylo zabaveno koímletní vy
bavení počítači. Zaříziní by
lo vyváženo bsz pove^ni.
Na "dnu národní obrany",k t e r ý
organízovvIí Moodim (kr^:z.)
promluví
bývalý
diptorrt a
vysoký stítní úředník Astrem,
který zcela rtevrets řekl, Ž-e
žn
ponorky, které
narušuj
hranice švédská, jsou ko^i^tlsOé. Řeik, žn »« jde o součást
plánu
pro případ
krize nebo
kooiliktt
a musí mít pro So
věty velký význam, když takto
rizkují, a Odyž aOce probíha
jí po taO dlouhou dobu.
Pě IiíqíísI^ú vn švédsku bylo
od
září
rintílht
roku
pod
zvláštním policenním dohledem,
Byly odposlouchávány liletoty
a ®‘<iev í-.iwy dopisy.
PLQ zástupce
vn ŠvédsOu dis
ponuji
dipo matikým
autim,
třebaže
on sám nemá diptorrticky status. Autonom paaří
íýbijskí ambasádě".
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Kdo má z toho užitek?
TEMPUS
MAGAZINE
upozorňuje
na to, že Švédské mr^isterst^vo
zahraničí uveřejňuje pro Sověty nepříemmné zprávy
vždy před
většími svátky. Pierre Schni, který Je autorem této politi
ky, pravděpodobně chce, aby tyto zprávy byly komentovány prv
ně televizí a rozhlasem a nepřeje st,aby hned zaČerstva ppišly do
denního tisku a ve^f^e'niku. Televize a rádio Jsou jak
známo
pod státní kontrolou a tak vláda předpokládá, že tyto
sdělovací
prostředky
udaaí
od začátku věcnou a stříztivou
linii. Z tohoto důvodu
byly zprávy o odposlouchávání švéds
kého velvyslanectví v Moskvě, vyhoštění vyslanců ze Švédská,
různé ponorkové aféry atd., uveřejněny vždy před svátky, kdy
následuuící
den
í
no^itny. Proto
byly
protesty
švédské
vlády
zveřejněny
před vánocemi 1982 a 1983 a před
velioonocemi 1984. Dne 31. řínna, den před svátky všech svá
tých, byl zavolán vyslanec Pankin a byl mu předán vážný, nik^otv
však ostrý
protest Švédské
vlády. Možná, že vánoční
svátky nám přinesou nový sovětský skandál.

PO^PORI^JME
Výbor p r o A f g a n ± s
v o Šv é d s ku

án

Z ČASOPISU AFAGNISTAN NYTT 4/86:
PoboCka Výboru ve Strángnás:
Prt příležitosti uSaasi sovětské vojenské hudby
na konzertu
"Swedish Army Tatoo", ivzUásali Členové místní poboCky letá
ky a uspooádu1í
sbírku penez. Dokonce t Clen sovětského or
chestru vložil do kasičky nCI'dik drobných! Podle nesooialtstických komluáSních poHtiku, kromě iernrioty, bylo _ nevhodné
přt této příležitosti upozorňovat na problém, a odimli přis
pět! Když skupina
rozvinula transparent
s texeem "Sovětská
armáda-váleCný zločinec", byla poHcií
donucena pod hrozbou
za^irže^i, transparent stáhnout.

Pobočka v orebm:
Místní pobočka podala na ppUcii oficielní žSU<^;^'^ o zadržení
genee-ala sovětské armády MchajH^va, který se v tá době na
cházel
ve švédsku
se sovětskou vojenskou hudbou
a předání
reprezentantům
afgáaoké
geMly. Pobočka
se odvoVávala na
švédský cizinecký zákon a na "European Connvenion on the Sup
pression of T^rlin?sm", kterou Švédsko iltiiiVovalv. Protože
generál je příslušník armády, která zabila statisíce Afgdaců
měl by být klaoiíiVovsn Jako terorista. PoUcie rozhodla, že
Jelikož se Sovětská armáda normálně nepokládá za teroristic
kou organizaci, a generálu byl povolen vstup
do země miniotersveem zalhan nič i, Je třeba vycházet z tohoto rozhodnutí.

Pobočka v Harnosand:
V oovlOsiosti s představením symfonického orchestru z Moskvy
požádala pobočka místní zastupitelský úřad, aby byla přeru
šena kulturní výměna ze SSSR, pokud okupace Afganistanu trvá
Veišer před představením se vbiééit Jako ranění Afgánci a vyzývaM návštěvníky, aby
při ko^i^f^i'tu
myslet t na utrpení,
kterému je tento národ vystaven.

Pobočka v óotr^slmUu:
Před podobným konzertem rozd^vaai akkioisté letáky s textem,
kde mJ. stálo: M.Go^bačvv-Rrquiem Afgan t stanae: Zádusní mše
za chudý, vzdorný a nessoVerrivý národ.
Leták byl zakončen: "Hudba vzbuzuje p^oilttvní pocty. Proto
propaganda používá tak často hudby, tak jako dnešní veČern..
Afgdnl>kému národu hnaí jen kulome^."

Sov^i pnootií třikl^é Kaiše
vycestování za rodiči. Případ
ukázal, že Sovvěi
nejsou tak
neeiílíií pro veřejné minimi.
Její matka
Us^monSro\^;^i!a 100
dní před
sovětskou ambasádou
ve Stockholmu, až se jeeí pří
pad stal známý a byl vemtlován žuunnVists
t při tiskové
konferenci ve Vídni, kde svý
mi otázkami
připravíti horké
chvíle pro nepřipravené Rusy.
Více než 200 sovětských a výchvdvaemckých
nákladních aut
meriaárodaí
dálkové
dopravy
TIR)ss behem
posledních dvou
let po0^ybovoVt v blízkosti dů
ležitých
švédských obranných
iaiízrnícr, po mmaých cestách
které nejsou vzanCray na auto
mapách. Dále byly
pořizovány
snímky viaduktů. Byly pozoro
vány setkání
těchto aut s oovbními auty z východních am
basád .
Ne.v!ěLší_Svédský podpůrný pro
jekt, papírna ve Vietnamu, Je
ohrožen
nrUostnteem surovin.
Prudký vzestup odb^vacestva v
oko^
továrny za^^^nil vy
kácení a zničení
nejen okdního lesa, ale t 75% nově vy
sázených stromů. Papírna ' spo^6^,^
pouze 10-20% poraže
ných
stromů, ostatní jde
na
soukromou potřebu. Tak se za
počal další podpůrný projekt.
Tentokrát
na zavedení úspor
nějších
kamen, které
Jsou o
2/3 rkonnoiceejsí

S^oíi^lní dernookaté
ve stock
holmském městském zavSuuiíelství us s o o u pit v otázce budo
vání
činžáku
s 30 byty
pro
znmektanace sovětské ambasády
Poschod^é domy měšly být vsa
zeny mmzi nízkou vUomu zás
tavbu
a do
blízkosti státní
statistické cennrSls. Nepovo
lení stavby
je velkou
měrou
vítězstvím
veřejného mínění,
které
proot stavbě protesto
valo.

Podle hlášení
Hlavního velltrlstií
švédské armády, byly
švédské vody 15x narušeny ci
zími ponorkami za třetí čtvrt
letí
tohoto roku. Narušování
se
kvncernrvonlv
v
severní
části
pobřežních vod, kde je
k ochraně 1 000 km k Uioíovici Jediný hlídkový Člun.

Svenska AfganistnnrJnlpen
Pg
54 34 04 - 8

FRIHETENS
Šv^s^ výbor pro solid^ttLi
s Vých. Evropou.
Aduers:ósOtruiVP-Sollddaitrt
Box 45202, 104 30 Stockholm
Členský přtsp.: 100 kr/rok

Svenska Afganisaankkommittén
Essingeringen 90
112 64 Stockholm
Členský příspěvek: 125 kr/rok

ROSŤ
08-52 48 99
7
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Komunisté (VPK) v sev. Švédsku
ve svém
dopisu
mi^ísti^u
zahraničí žáddji, aby ministr
zaujal stanovisko
k veliteli
eilitiiHio
severského
piuku,
protože
představuje “bezpeč
nostní rizk^o“
pro
Švédsko.
Plukovník
se v jednou intervjú pro sociálně demokkaaické
noviny vyjádřil, že organiza
ce “Zeny za mr“ je prosovětská, protože
jejich argumen
tace pro bezatouové pásmo
na
Severu je zaměřena pouze pro
ti NATO.
Nááeeník štábu ameeické armá
dy,
admirál
Wllim
Crowe,
který je na oficiální návště
vě v Heesinkácr proorááil, že
“garantuje, že žádná ameeická
ponorka nennauuiia Švédské vý
sostné vody.“

ANTON NILSON platil ke skupi
ně mladých
sociál istů, kteří
1908 v přístavu v Malmó vyho
dili do vzduchu
loď, na které
byli ubytováni
“stávkokaz“.
Jedůčlověk byl zabit, 20 by
lo zraněno. Nilson byl odsou
zen k trestu smrtt později omlost^nen a propuštěn 1917.Ve
20. letech pom^á^ř^l. budovat so
větský stát jako válečný^ pi
lot. Poo:Zřsi je opět ve Svédsku jako agent Komiternj. Ny
ní, téměř stoletý obbíždí zemi
a horuje pro komunismus.Nieeho neHtuje a je
na svůj Čin
hrdý. Sociálně
demokrrCický
stranický Časopis
napsa^ že
existuje
jiná
spravedlnost
než ta, co Nilsona odsouudla.
Ta se nazývá sa^darita. Nyní
dostal blahopřání k narozeni
nám,ocenění za “svoji zásluž
nou práci pro
mír.“ Oddešlateb^m
je Ma^-Břit Theooin,
švédská veIvisIankyně při OSN
pro otázky odzhbojeni.

NaClaCaCelství Bromberg vyda
lo v pěkném
překladu Johana
Malma Škvoreckého
Inženýra
lidských„duší. Kniha se jme
nuje ve svedštine “Dannys forlorade ungdom“ 5.11.86 recen
zoval
knihu
Uif^Gyllenrak v
Dagens fMyhhier.
Řiká,
že už
dávno necdl tak vážnou a ve
selou knihu, kterou
považuje
za vášnivý apel prooi totaliUrímu.

Na vzpomínkovém večeru
k 30.
výročí
maďarského
povstání,
byio konstatováno, ze gulášo
vý kom^r^jismus je určen k toímu
aby dokázal, ze sovětské dik
tatuře
se
nedá odporovat, a
že
každá
taková revoluce je
předem
neúspěšná. Dále
byla
popsán
sooiální
a
duchovní
rozklad
v Maaaasku. Zdravot
nictví je mzerné a pokud
se
tyká alkoholismu, sebevražd a
a^rf^síi^itj,
je
Maďarsko
na
jednom z prvních
míst ve vý
chodním bloku.
Uppsalská Pharmacc^ je podez
řelá
z pokusu
o propašování
technicky vyspělého uneeického počítače
do SSSR. Pooétač
byl zadržen na celnici v Haparande. Jednalo
se
o naaooik
vyspěly produkt, ze spadá pod
zvláštní vývozní licenci.

V&>Hcl°

CHlá. ÓPBWT KIŠTO ÝElKeHO TfO HJSTfó

Jan Bidnn
se
stal mistrném
Svdská
^plavdí
na
400 m
pikavtámá volny styl a 200 m mo
týlek. Dalším náš krajan Fer
dinand Hanzel
ze Flenu, zví
tězil již po druhé v karate v
utkaní mezi
Švédském a Fins
kem. Jeho synovec Manin Hanzel pad ke skandinávské do
rostenecké zápasnické špičce.

KMM

Od^oac! soudní instance pot
vrdila rozsudek tií let věze
ní vynesený
nad
M. Kořínkem
pro Špionáž. Pooěsti,že Kooínek mel předat Sovětům infor
mace o výrobě ponorek, m po
dle prokurátora nejsou prav^vé.JŠvédko mohlo být na zá
kladě této zprávy vyloučeno z
konkurzu o dodávky ponorek do
Auustááie.
Východ i Západ
vlastní úplný
register, kde jsou uloženy ú
daje o Švédském obyyaaeistvu.
Udaje ,j£^ou sm v pnncipu ve
řejné, ale
nesmí
se vyvážet
ze země. Ze se to
však
děje
vyplývá z protokolu ústavního
výboru švédského parlamentu a
a skutečnost
byla
oficielně
potvrzena.

Vyyi^^ Rádio órnbrj
a m.j.
konstatovalo, že
RFE
vysílá
jbjentivnésr než mnoho jiných
západních
stanic, protože si
všechny zprávy ieeeraS prově
řuje a ověřuje. Stanice si je
pří 1iš vědoma toho, že je pod
neustálým zorným
úhlem mnoha
kritiků. Podle
průzkumu pos
louchá každý
druhý dospělý v
Polsku, Československu,
Buuharsku, Maďaasku. Každý desá
tý v SSSR.
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Iran — gate
Tak se nazývá pokus vyvolat nedůvěru k Reaganově adminissrativě. Problém s tajným prodeje# zbrani Iránu o proti propuš
tění rukojmí a převody finanční ho výtěžku na podporu Contras,
se staly
vděčným tématem
pro levicově
liberální novináře.
Prezident Reagan
také při jedné z tiskových konferencí poz
namenal, že osudy Z^j^y/v^aíc^c^h rukojmí leží na svědomí žurna
listů. Organizátoeem ruznýJakcí prooš postupujícímu komunis
mu a v tomto případe
terorismu, je podppukovník námořní pě
choty, člen Rady národní bezppňčnoti, Oliver Nooth. Je starý
43 let, bojoval
ve Vietnamu, za což
obdržel vyznam^i^ání za
statečnost, The Silver Star. V r. 1980
vedl
komando, které
se mělo
zúčantnát vysvobození rukojmí v Iránu. Hrál důleži
tou rdi při plánování invaze Grenady, potom organizoval po
mocné
zásilky Connras, plánoval
zaminování nikaraguánských
přístavů
a zadržení únosců
z lodi Achille Laurus. North je
popisován
jako vysoce
inteligentní
a rozhodný
muž, zcela
oddaný
prezidentu. "Olli by sám zaútočil na Kreml, kdyby ho
o to prezident pozádda, ^vyjádři 1 se o něm jeho spolupracov
níku. Není proto divu, ze byl středem^novinářské pozzoi^Hi.
Jenomže žádnou senzaci jim nedonřáá. Skoda, Že takových lidí
nemá prezident Reagan více.

Australská
poncie
ila
jednoho
muže, který měl v ú
myslu pokuuít se o atentát na
papeže. Zbraní mšlo
být Čest
po domácku
vyrobených zápaaných
bomb. Motivem
bylo, že
papež má prý hodně peněz. Muž
byl krátce před tm propuštěn
ze psychiatrického ústavu.
Podle zprávy Amnnety Intermtioml
se v Afganistanu systema^cky
používá mučení při
výsleších politCukýci odpůrců
Při výsleších
a mučení
jsou
š^'^itn
přítomni
sovvtstí po
radci. Před revolučním soudem
nesmí obžalovaný povomt svěd
ka obhajoby.
Londons Coovet Garden
uvádí
17.11. preméru Janáčkovy Jenúfy v režii Jurije Ljubmova.
Titulní
rdi
zpívá Gazela
Benácková,
Kooselničku
Eva
Randová, Neil Rosenhein Stevu.
Diriguje Bernard Hatting. Západoberlínksá opera hraje Ká£u Kabanovu.
V Rakousku byl zadržen švéds
ký občan, aá^ndnol;tí Litevec,
protože se pokiušl zappált o
heň na pnmnnUu sovětského os
vobození
Rakouska.
UdaT že
tm chtěl
protestovat
proti
sovětské poUtíce.

Pet sovětských vojáků!, kteří
přeběhn k afgánské geeilejse
nyní nachází v Kaaadh,kam by
li dopraveni
péci kanadských
úřadů.

V Západním Německu byl zatčen
vysoký úředník
pro podezření
ze špionáže
pro DDR. V tomto
roce°bylo v SRN zatčeno 32 agmtů
z východní zóny. V SRN
se má nacházet okolo 3000 vý
chodoněmeckých agentů a počet
stále stoupá.
"Revolnčaí buňky"
se jmenuje
nová
teroristič^k^i
skupina v
SRN, která zranila šéfa
cizineckého úřadu
v Západním
Berlínr Haralda Hollenberga.
V západnaěněcUén n^l^Ua^č^l^lství BUND, Kolía, vyšel
přek
lad
eseje
tří ččrSuniovenských
autorů
pod pseudon^mm
František Jedemu. Kniha
se
jmenuje "Ztracené dějiny. Ob
rázky a texty
z dnešních Su
det." Aunoni se iomnivalí, že
příčímu t^nchlVvéin stavu po
hraničních území Českol;loveaska byl extrémní
nacíonnlismus
podporovaný tltllttrnnín
režimem.
Saudská Arábie zaslala za po
sledních 18 m^ě^^ců nikaraguínské
Comtras zbraně, proviant
a ,léky za 15 ml. dolarů.
ZápadnněmecUá vláda
obdržela
od DDR seznam vězňň ,kkeří mo
hou
být
propuštěni, když za
ne západnahmecká vláda zapla
tí. Na listině je 1 029 jmen.
V USA požádala o poridcUý a
syl čs. tenisová reprezentan
tka Andrea
HolíUnvá,
dcera
někdejšího známého
hráče ná
rodního
hokejového
miustva,
Jaroslava HoHka.
V—Mni c h o v e
zem í e 1 v Čeevenci
t.r. bývalý
ukrajinský před
seda
vlády
ve věku
74 let.
Byl
šéfem vlády
svobodné U
krajiny na konci II. sv. vál
ky.
USA vypověděly
55 sovětských
diplonltů jako odpoved na vy
povězení 5 merckých. Tím se
dosáhlo, že
počet
diplonltů
je na obou stranách stejný.

Na uindsurfu utekl
do Dánska
30-ti letý východní Němeig. 70
km zddal
za 4 hodiny. Reek,
že
jeho
kamarád nevydržel a
utopil se. Záchranná helikop
téra však
tělo ani prkno ne
objeví la.
Holandská vláda
si
nepřála,
aby
byla
ctěna děkovná řeč
Václava Havla
za obdržení Erasm^ivii
ceny. Reč
se
zdála
byt příliš piolltič^k^á. Erasmva cena byla Hadovi
udělena
jako kumpomis. Původně
mela
jít Chaltě.Odevzdání ceny by
lo nonSvováno prací "pro hod
notu člověka a svobodu jedin
ce."
Protože twtyi Havel ne
byl
přjtomen,
převzal
cenu
herec Jan Tříska.
V Západním Berlính byli odsou
zeni
dva Jordánci ke 14 a 13
lnům vezení
za pumový aten
tát prod "ústředí němeeco-arabského
svazu
přátelství".
Prokurátor
ve
své závěrečné
řeči
prodani, že účast Sý
rie na akci je prokázána.
Komise OSN
pro
lidská práva
zvvHIi za svého místopředse
du bývalého člena NSDAP, Čís
lo
975/6141. Je jím východonmcký profesor Hermann Klenner.

BOHEMIA STORE (
Pastrňák Petr

('

A-I07O WIEN, Lndengasse 5

(

Tel.: 96 37 79

c

české-slovenské kaihy-děsky-kazěty(^

Severské Listy 6/86
PODMANĚNY SVĚT

Gor-baičooovy eRooomiclcé jt o f o r m y
Již delší dobu se uvazuje o tom, co Gorbačov vymysli, aby z
lepšil sovětské hospoodáslvi. Nedávno byl předložen návrh na
velmi zajímavý nový zákon o ji sté uoožoosí soukromého podni
kání v SSSR. Konečné znění zákona stále ještě uvesej^něno ne
bylo, ale zhruba se bude jednat o to, ne bude sovětskému ob
čanovi dovoleno, aby po práci, ve volném
Čase sám
anebo za
pom)(!ii
meeblil^Šj^c^h rodinných příslušníku
si vydělal trochu
peněz.
o
_
K^n^muniSické hospoddássví s výjimkou zbrojního průmysSuvidy
trpělo
velkými nedooSatky. Již léta spotřební
hosppodásSví
funguje díky vynaaézavoosi občanů a díky neooiciannimu trhu.
Nejedná se tu o černý trh v západoevropském slova smysl^.ale
spíš o zaaištěoí služeb a výrobků, které stát sám nemůže ob
čanům poskytnout. To všechno se děje kdyn ne se svolením nadřízených, tak alespoň s jejcch vědomím, je toeerováno systé
mem a často je jim í v^Ží.váno. Gorba^vova základní myienka zřejmě není ref^oma komunismu, ale pokus o to, aby exis
tující systém se stal výkonnnjší a aby ho dostal
pod státní
konnrolu.

V Sarajevu byl odsouzen 24 le
tý Albánec
k 9 leůum
vězení
"za nepřátelskou
propagandu
prooi
jugoslávkéésu
státu“
Dalších 60 Albánců-jugoslávs
kých občanů z provincie Koso
vo - je uvězněno
v Sarajevu.
Více jak polovina z nich jsou
důůsojníci jugoslávské armády
Největší polský závod se jme
nuje
Polmos a má obrat za 20
miiijard
korun. Vyrábí vodku
a Jiné druhy alkoholu. Výškou
obratu by se zařadil mezi de
set největších švédských pod
niků.
Eředseea_jugos lLáv sklS^-jo^m.u.n_:s —
tccké strany, Mlanko Remoica se vrátil z první oicidní návštěvy
v Moskvě. SoovIí
jugoslávskou delegaci ujissilin^e žádná ko^uunss.ickí stra
na
nemá právo
na absoJutoí
pravdu.
Iránu
byly
dodávány
zbraně
nejen ze Sýrie a Lybie, ale i
ze
Severní Korei' a Čeetoo;Sovenska.
V Sovětském svazu
bylo novým
zákonem
povoleno
provozovat
soukromou činnosS.Jediným po
žadavkem
je, že
dotyčny
má
oficielní
stálé
zalíUjSnáni.
Nový zákon
není nic Jiného,
než
legalizování
“černoty".
Obrat z této ČinnorSi činí až
12 miijar^d rublů
ročně. Po
volení
se hlavně
týká drob
nějších
služeb rbyyvleestvu.
Uzákonění má podobu ČááSí Le
ninova
"nového
ekonomického
plánu'(NEP) z r. 1921.

Na_dánském_veįvys 1anec tvi
ve
Varšavě bylo nalezeno unorzSví ukrytých mikrofonů. DÁnská
vláda
zasSala Polsku
ostrý
protest.
Afgánská g e erla
přepadla so
větský
vojenský
transput a
_J^líkvú^Jv_l_
30-35 sověts
kých vodáků. Jednotka papila
k
které byly
ny
z Afg^^^m, a byla
na
ceste domů.

Kuba propustla posledního úČaasníka nezdařené invaze na
Kubu v r.1961. 56-ti letý Ku
bánec si odseděl 23 let a byl
s ovacemi o^ivílán na Floridě.
Potopení lodi Nachimov v Čer
ném mooi si vyžádalo 423 obě
tí, jak bylo
o^ciem uve
řejněno. Zároveň se
ořrrrglnizovává
obchodní loďstvo. V
tJUuislrsti s tím
bylo vyho
zeno
29 námřr^ích
kapitánů
pro
závažná zanedbání a nev
hodné vystupováni.
V sovětském
trestním
táboru
zemici
49--i letý
oolitický
vězen Annad^ Maačenko. Jeho
Žena uvedla, Že na
jeho tele
byly
zřetelené maminy. MarČenko byl odsouzen
na 10 let
za prJtlsovrtsk<>l propagandu.
Jeho pozůůSltky
nebylo dovo
leno
odvézt
do Mookvy. Byl
pohřben nedaleko lágru,800 km
východně od Moskvy.
V Maďarsku byly zmrazený mzdy
a v některých případech i sní
ženy. Podle oficielní
zprávy
je důvodem
velký dluh na Zá
padě,
a že Maďarsko
si žilo
nad
oomjy. Proslýchá se, že
Kadár má od d s. o u u ót ze zdravot
nich důvodů.
Polská vláda a katolická cír
kev se počátkem
prosince dohoodi, Že vytvoří "národní ra
du’. To katolické církvi umož
ní
určitou
oolitik0ou účast
na mooi.
Za posledních^ ^31^
bylo
v SSSR odsouzeno 2 000 obchod
niku s nalkoriky.,'V zemi jsou
desstky tisíc narkomanů", při
znal
zíst. ministra vnitra v
trl^rvZnlU intervjú.
VychononBmer’čí
pohraníČníci
zaniieeiii jednoho muže, kte
rý se pokkusl zd^Jlt Beriíotkou zed. Druhý strážný
p^Goi
tomu
protestoval a dostal se
se svým společn^em do hádky.
Voják byl zatčen.

Sovětský svaz
neodepsal Že
nevskou dohodu a až do letoš
ního roku neuudUl asyl a
právo
oolitiiéérJ
asylu. První komu
bylo právo
uděleno a ihned
přiznáno so
větské
rblíanotví, je
bývalý
Ameeičan
Arnold
Lokšin (tak
se ted
Jmnu,jr v SSSR) . Vys
toupl
rkamuité
v anglCkééu
vysíliní sov. rozhlasu, v te
levizi
pro
sovětské diváky,
Uděll
intervjú
TASSu a byl
přijat
Gromykem. A.Lo^i^;in je
potomek ruských židovských e
migrantů, je
mu
47 let, byl
aktivní v době protivėtOaautt
kých kampaní, sppáil
veřejně
povolávací
rozkaz.
Sám dnes
Síkl, že byl aktivním
Členem
KS USA, a Že byl za to proná
sledován a šikanován. S^'^iĮtská meda
ho vydávaa! za výz
načného
onkologa, ale Lokšin
byl z farsko logické
labora
toře
propuštěn
nikoliv
pro
Oolitické
přesvědčení, nýbrž
pro neschopnost.
Sovětská média informuj ve e
mi
podrobné
o případu
dvou
nalrálilcz USA, Glikmana a
Be^kim, kteří
tvrdí, že se
k emigraci nechh1í
svést zá
padní
a tiJnittickl>l
propa
gandou. V emigraci se jim prý
stýskalo
po sruddužnorSi so
větské tooleČnorti. Oba tvrdí
že 90c emigrantu z SSSR by se
rádo vrátilo domů.
UNITA, o^rtiualxittickl ge eíla v Angde, která již 11 let
bojuje p-otii Marisi;Ckéíu re
žimu, otevřela
novou frontu
na severu zeme. Zvýšená iIííviia gerly je patrné výsled
kem došlé auerické oruooC.
Nové ,zákony o odborech v CLně
Důležité
změny
sporčvalí ve
dvou bodech: oraciuíií nejsou
zamennáni "dJŽivotoj", nýbrž
záleží
na pracovních
schop
nostech, jessli pracujcí bu
de zaměstnán
i nadále. DeiIší
změnou je zavedení irnkkusního řízení pro ztrátové poddky.
Zimbabwe
orrpouttln počátkem
0rrsioir pět
oilickkh věz
ňů, mezi oíuí
Jemo^ z n ejdi^Čích spoluornirvoíků opo
zičního vůdce Nkomy a dva bě
lochy, kteří trdnli téměř pět
let bez soudu, obzaa^ann, že
orrvádděi špionáž pro Jihoaf
rickou republiku.
V_jp^!ském_Štětině byl zackm
švédský dálkový síííč, podez
řený z prrváZroí
Modení datrrirované
ti-skací
techniky
pro S^n.d^r^it^u.
V Rumji^sku
byla zapálena ždovská synagoga. Dva zamasko
vaní
muži
přepadi správce,
zti^iííí ho nožem
a oolióliii
budovu.
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V Moskvě vyšlo nové nařízeni,
které přikazuje všem obyvate
lům Moskvy, aby
se prokázali
potvrzením od annestnnavlele.
Zarnestnaivlel
Je povinnen u
dat
druh pracovního zařazení
dotycného.Nalíaení vyšlo pro
to, aby se lépe
využilo pra
covních sil a odhaaii se pa
razité, podle
Člena mmstkého
vyboru.Nevyuži té pracovní sí
ly
se
tak
maaí
převést na
"společensky užitečnější prá
ci.Nařízení se však přmo do
týká
Žadaaelů o vycestováni,
kteří po podání žádoosi přisli
o práci a živí se různými
způsoby, někdy Jsou zamst.náni Čistě Jen ze známoosi nebo
na černo.
Hráz
prooi záplavám v Lenin
gradu, která
měla být dlouhá
25 km, a jejíž první Část by
la dokončena 1984, se
pomalu
a jistě stává 400 km2 velkou
odpadní žumpou^tavbou se po
rušil smčr podzemních
proudu
a voda
se nevymeěuje. Jediné
co
možná
záliv zachrání, Je
velké
zpoždění
stavby
díky
nedostatku
betonu a armovací
oceei. Stavba mela být dokon
čena 1 990.

Elie Wiesee, noo stel Nobelovy
ceny
za lieenturu, navvtívvl
Moskvu, kde promluuil v syna
goze při ppíležinotti židovs
kého
církevního
svátku. Řeč
si
přišlo
poslechnout
více
než 25 000 uo^lkvanu.
Pooicie
shromáždění rozehnala
s odů
vodněním, že překáží dopravě".
Pet osob bylo zatčeno. Wiesel
se chtěl také setkat s GorbaČovea
a požádat ho o propuš
tění 15 židovských vězuů.GorbaČov nemel Čas.
"K památce Olofa Palmeho", se
jmenuje nově založené podzem
ní
nakladdaeeství polské So
lidarity.
Oof Palme Je také
zobrazen
na poštovních znám
kách vydávaných podzemím.
Polská vláda o drnkla vydat L.
Walsoví výjezdní
povolení k
cestě do USA, kde měl přebrat
cenu soukromého fondu.
Západoněmecký občan byl v DDR
odsouzen na 15 let vězení pro
špionáž ve prospěch SRN.

mk

Nikaraguánská antikomuuissická
geeila CONTRAS see^eeiia
sovětskou helikoptéru
MI—17.
Posádka o 21 muži zahynula.
SklizeU ob blovin
v SSSR opět
nedosáhne plánované výše. Bu
de sklieeno pouhých
180 mil.
tun ooíIí
oppooi plánovaných
220 mil. tun. Zathco většina
zemí
zvyšuje svooí produukňvitu v ze^mě^l sstv ,jako napr.
Indie, která
obbloviny
nyní
expprtuje, vyvinul se
SSSR v
v největšího dovozce obblovin
na
světě. Ročně dováží kolem
20J celkového světového obje
mu obchodu s obblím.
Na švédské ambasádě v Moskvě
bylo objeveno podle některých
informací až 100 zabudovaných
mikrofonů. Většina místností
ambasády
byla
tak odposlou
chávána
od r. 1972, kdy byla
budova dokončena. Během stav
by
bylo staveniště kontrolo
váno Švédskými úředníky. Však
pouze během osmihodinové pra
covní dob y^bývající ch 16 ho
din bylo staveniště pod sovět
ským dozorem!•!

se

TOMÁŠ

BAŤA

OVAMY A PROJEVY

Jeho vlastní spis z roku 1932
zprostředkovává idee genia našeho národa

a zároveU poskkyuje návod k řešení
novodobé hospp0hartlo-toėální
a mr^^lnV krize.

330 stran s radou původních fotografí,
měkký obaa.

Objednávky zmazejte Severským Lisůum
Cena 80:M K M

Časopis REPORTÉR vydá v prosinci 1986, nejpozději v lednu
1987, samostatně prodejnou ročenku (lepenou brožuru for
mátu A5), o jejíž náplň se postaral známý Ota ULČ tématem
pro čs. exil obzvláště zajímavým. Název: MY A ONI... O po
drobný obsah si napište na adresu: REPORTÉR, Postfach 1737,
8048 ZURICH (Schweiz/Switzerland). Všem zájemcům bude
zaslán zdarma. Odběratelé Reportéra jej dostanou automaticky.
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Z OKUPOVANÉHO ČESKOSLOVENSKA

kvmuuissieln
tt-^l^nr se připooila k inicia
tivě
DDR
a
aáprdvn-eeckých
socčílních d-eoVkatU
za vyt
voření b-zrtoeového
pásma ve
Střední Evropě.
20 tun
topné nafty
bylo
puštěno do moravské říčky
traviče. Znn-ittení
může tak
vážně ohrovín život ptactva a
ryb i v Polsku a DDR.

O

X

<

c—^^<^^^ovenská

fiatce
VI STAR FOR MODE.
KVALITET TILL RATT
PRISI
VÁM SKCBCiIiKEfi FINNS J :

MA LMO.LUND, HELSINGBORG.
HASSLEHOLM.KR1STTANSTAD.

The Charta 77 Foundation

GOTEBORG. MARIESTAD.

ESKILSTUNA.ĖREBRO.
VASKRÁS. AVESTA. UPPSALA
STOCKHOLM

CENA JAROSLAVA SEIFERTA

Dne 22.
září 1986, v předvečer nedožitých básníkových 85. naro
zenin,
byla
poprvé udělena Cena Jaroslava Seiferta za nejlepší
dílo české a slovenské literatury.

Na

základě

jejímiž členy jsou

rozhodnutí poroty,

Jiří

Ve španělském městečku Denia na
pobřeží Costa Blanca budujeme
krajanské středisko.

Grušą,

Milan
Kundera,
Antonín
J.
Liehm,
Sylvie
Richterová,
Josef
Š vorecký,
an
ladislav Fran
ek
anouc a dva
eskosl.oven ti
liter ti
j c v Ces^s^venskiu,
a Cena
aros ava
ei erta za
rok 1986 udělena Dominiku Tatarkovi za trilogii "Písačky",
v níž

k

J V
á ži í í

,

tiš

byl

J

h

J

l

č

š

S f

autor
nově
rozvinul
žánr vnitřního monologu a podal odvážné
svědectví o době i o dosud neobnažených hlubinách lidské mysli.

Cena
Jaroslava Seiferta byla zřízena Nadací Charty 77 se
sídlem
ve Stockholmu k uctění památky klasika české literatury a prvního
československého
nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Bude
se
udílet
každoročně za nej lepší dílo současné české nebo slovenské
literatury a bude vyhlašována vždy v předvečer Seifertových naro
zenin 22. září.

Nadace
Charty 77 se obrací na českou a slovenskou veřejnost
žádostí
o spolupráci při udílení této významné kulturní ceny,

l í

ze é

to
jm na o zas án návrtó kand^atú na Cenu
a o poskytnutí finanční podpory.

Návrhy

i t

J

l

S f

Jaroslava

se
a

erta

Seif

Ve Švýcarsku a Nimecku:
Karel a Véra Divoký
s—grntinittrrts- 9

CH-8049 Zurich
tel. (01) 56 21 56 nebo 56 91 48
Ve Skandinávii:

Jan Stránský
Smalandsvig-n 7
S-597 00 Atvidaberg
t-l. (0120) 14 421

V AualrňHI:

Josef Voncina
Post Office
Oberon. NSW 2787. Australia
V Rakousku:

š
r

kand dá ů na Cenu
aros ava
ei. erta po lete nejpozději do
15.
března
1987
^jemni.ci. vý oru pro Cenu Ja osl va S if rta^,
paní Miloslavě Slavíčkové ze Slovanského ústavu v Lundu.
Adresa:
Miloslava Slavíčkova,
Slaviška institutionen, Lunds universitet,
Finng. 14, S-223 62 Lund, Sweden.

b

Na výběr jsou byty, řadové i sa
mostatné rodinné domky a krásné
pozemky v blízkosti moře a měs
tečka. Bližší informace Vám rádi
podají:

a

e e

Petr PastrUák
Lindengasse 5
A-1070 Wien
tel (0222) 96 37 79
V temfch Beneluxu:

Denimar
postbus 38480
NL-6503 AL Nijmegen
tel. (080) 44 04 48

W

Provokace nebo odpor?
Podle nezávvslých zpráv z Československa, mHa v budově Kraaského výboru
koffluutstické strany v Českých BudhsovVeíeh vy
buchnout poměrně silná nálož. Podobná nálož měla být umístě
na v garážích Národního divadla v Praze. Od vyhození Lenino
va pomníku
v Příbrami v srpnu 1 979, vynechám-li určité in
termezzo
v prosinci 1978, byl režim ponecháván v relatvnním
klidu. Občanská kritika Charty není hrozbou, náboženské uhnu
tí se aanm daří usmměnovat mimo rámec nepříeemné tpolecentké l^i^ky. Pokládán í^loží se n-ada být náš ^r^n způsob
jak vyyiddit odpor. Spíše se jedná o pokus ze
strany režmu
ukázat, že na nějaké Gorbačovovy
reformy , není naše společ
nost zralá. A to je možná také dobře. Iluzí
o reformovv^at^enossi režimu bylo v milnll^vti až nezdravě moc.
Pouť v F* r e JŠ o v &
2.-3. srpna se konala pouť církve řecko katolédé na Marián
ském vrchu v obci Lutina u Prešova. Na této llarnfestrci víry
se seišlo na 40 000 věřících. PP^cie Činila všemožné překáž
ky, aby této náboženské slav^osi zabbán íla. V obci ~ byl vyp
nut proud, Činili
nátlak
na kneěí, aby odwoaM mše, jinak
že Jim
bude odebrán státní souhlas. Kneži nellsSnvpi li. Pozhěsi se i agregát sehnal takže mše
m>o^l.a být při plném os
větlení př-nnš-na i na prostranství před chrámem.
(DemeVkacie v exilu 5/86)
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JIŽNÍ AFRIKA

Jiří Troják
> ® o
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POPULACE
Jihoafrická republika - snad daleko více než kte
rýkoli jiný stát na zeměkouli - je ve své podstatě
mikrokosme m. Struktura její populace nejen
že ukazuje na nesmírnou etnickou rozmanitost,ale v po
předí vystupují rozdíly v hospodářském a sociálním vý
voji těchto různých skupin.

RŮZNORODOST
Populační základna v jádru sestává z trvalých osídlenců,kteří nesou
viditelné známky kulturní identity tří kontinentů:
EVROPY - /bílí/
AFRIKY - /devět odlišných černošských skupin/
a ASIE
- /Indové a Číňané/

Zcela zvláštní skupinu pak tvoří početná komunita míšenců./barevných/
Z historického
grafické označení
Faktem je,že země
obyvatelstvem,ale
álními správami.

hlediska Jižní Afrika byla a je známa spíše jako geo
než symbol nějaké národnostní příslušnosti a jednoty.
vešla ve známost ne pro svoji přirozenou afinitu mezi
umělými hranicemi narýsovanými na mapě Afriky koloni

Tyto hranice arbitrážně slučují v Jižní Africe celou řadu černošských
kmenů v praxi zcela neslučitelných /na př. Xhosas a Zulus/,jimž bylo
zcela jasně definováno jejich území. Stejně arbitrážně,část černochů by
la z územního celku Jižní Afriky vyjmuta. To vše způsobilo zcela neob
vyklou situaci,kdy na př. část kmenů Swazijců,Easutů nebo Tswana žijí
uvnitř Jihoafrické republiky,avšak administrativně spadají pod samostat
né uznávaně státy jako: Království Lesotho,Swaziland a Botswana.
Nelze tudíž hovořit o nějaké všeobecné jihoafrické totožnosti;chybí
tu zřetelně výchozí bod - kulturní uspořádání. To vše je ještě hlouběji
podtrženo faktem,že žádný z jedenácti různých hlavních jazyků není po
užíván většinou obyvatel. Na příklad jihoafrický rozhlas používá všech
11
jazyků během svého vysílání a televize uskutečňuje vysílání svých
programů v šesti různých řečech pro přibližně 30 miliónů lidí. Dá se ří
ci,že Jižní Afrika má nejvíce početnou jazykovou rozdílnost na světě.

BÍLČ
Jejich

OBYVATELSTVO

počátek lze hledat mezi původními holandskými osídlenci,kteří

se v roce 1652 - tw’.; rok před založením Now Yorku - vylodili na Mysu
Dobré naděje. Později p b
i francouzů^ Hugenot /Iř33/,Ang č
/r.i 5000 se jich usauilo v r.lS2O v jižní části Kapské kolonie/a roz
? ičr:u ..kepiny Né.-icú, kteří osídlili jižní část Afriky mezi lety 1848 až
194 8 .

ři yl

li ané

V rozmezí dvcu. Jot - 1834 až 5 836 - .přibližně 6000 aírikánských far
mářů - Burů,/10% bílé populace v tehdejší Kapské kolonii/, se vydalo se
svými rodinami a majetkem na sever,aby nr.ikli britské koloniální správě.která je hospodářsky i jinak utiskovala. Později tito Afrikánci za
ložili své samostatné republiky; Oranžské svobodné státy a Transvaal.
Objevením diamantů u Kimberley v r. 1867 a objev nejbohatšího světo
vého naleziště zlata v oblasti Witwatersrand v r. 1886,přilákalo tisí
ce nových přistěhovalců z celého světa. Tlak a rozpínavost Angličanů
přivedly zemi v letech 1899 až 1902 do Anglo-Burských válek,v nichž obě
burské republiky byly poraženy. V roce 1910 byly pak spojeny s britský
mi koloniemi Natal a Kapsko v Jihoafrickou Unii,která byla v roce 1961

prohlášena za samostatnou Jihoafrickou republiku.
Během třistatřicetileté historic.jihoafrické bílé obyvatelstvo při
jalo zcela zřetelně západní sociálně-hospodářské jakož i politické
uspořádání. Ekonomie byla založena na kapitalistickém systému svobodné
ho podnikání a od r 1930 byly v období každých pěti let pořádány svo
bodné volby do zákonodárného Parlamentu.
Dnes žije v zemi 4,8 miliónů bělochů; 2,58 miliónů Afrikánců a 1,76
miliónu anglicky mluvících, dále podstatná skupina obyvatel židovské
národnosti /120 000/, 70 000 Portugalců,40 000 Němců, 20 000 Ueků a řa
da dalších národnostních skupin.
52 % z celkového počtu,t.j.
90 % z celkového počtu,t.j.

2,5 mil. žije v Transvaalu.
4,32 mil. žije ve městech.

Hlavními jazyky je afrikaans /jediný germánský jazyk,který vznikl
mimo Evropu/ a angličtina.
*

BAREVNÉ

OBYVATELSTVO

Barevná komunita Jižní Afriky o počtu 2,8 mil.,je výslednicí míšení
mezi odlišnými rasarni,počínaje původními Hottentoty a prvními holand
skými osídlenci,otroky přivezenými holandskou Východo-Indickou Společ
ností z Východu,bílými přistěhovalci a později též s černochy.

Tato komunita zahrnuje dvě výrazné skupiny - Griquas o počtu 100 000
povětšině produkty míšení mezi Hottentoty a Evropany - a Kapské Malajce
kterých je cca 200 000 a kteří jsou směsicí Indů,Cíňanů,Indonézanů a
obyvatel Madagaskaru. Tyto kapské Malajce spojuje společná muslimská ví
ra.
86 % všech barevných /2,4 mil./ žije v Kapské provincii,z nichž 75 %
žije ve městech. Jejich mateřskou řečí je afrikaans /90 %/. Kromě
kapských Malajců jsou to povětšinou křesřané.
.
ASIATÉ

Většinu z 880 000 obyvatel této skupiny tvoří Indové,potomci původ
ních pracovníků dovezených sem v roce 1860 na práce na natalských cukro
vých plantážích a pozdějších přistěhovalců-obchodník ů. Krom toho je
v Jižní Africe asi 10 000 Číňanů,potornků přistěhovalců z dob objevů
zlata a diamantů. Cca 710 000 Indů /81 %/ žije v Natalu,většina z nich

O
.urbanu a blízkém okolí; 90 % z nich je městských. Většina Indů mluanglicky,ale indické jazyky,jako na př. Tamil.Telugu,Gujarabi,Urdu
íindustan je dosud používán hlavně přísluňnk--, starší generace.
70 ~ z nich vyznává náboženství . . . dus,20 %
tvoří křestané a příslušníci ostatních c,’’-k)

ČERNOSSKČ

sou muslimové.
vních hnutí.

Zbytek

OBYVATELSTVO

Cernošská populace Jižní Afriky netvorů homo enní celek jedinců
ste
jné barvy pleti; skládá se z devíti hiavních etnických celků. Každý
z nich má svoji kulturní totožnost - včetně jazyka.

Tito lidé jsou potomky čtyř hlavních starobylých skupin,které se
postupně stěhovaly před mnoha lety z pá ..a Střední Afriky směrem na jih.
Byli to:

4

a

NGUNI - z. nichž nynějšími potomky jsou mosa,Zulu,Sw zi a Ndebele
SOTHO-TSKANA

TSONGA

-

-

předchůdci dnešních TswanajNorth a South Sotho

Shangaan - Tsonga

a

r
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VENDA
Tito lidé se usadili v různých oblastech jižního cípu Afriky.Následovaly serie krvavých bojů mezi těmito černochy /známé MFECA.NE,ve kte
. y ^té
men vysazen a z
tek rozpráše do n h tir>né bu
še/, jakož i
ada
n
mezi černými, a
ými - a to jak Bu
tak
Brity.

rých b l meř celý k
ř
ko fliktů

by

bíl

n

e os

ry,

Okolo roku 1910 byla jižní část Afriky takto historicky rozdělena
na území osídlená a spravovaná bílými a oblastmi obývanými devíti hlav
ními černoškými etnickými skupinami.

nes j
dič í
í č chů ko i dov ná s udržn-é
osp á s y
ě dp ván zn čno
stá í
Z celkového odhadu 23,461 milionů černých obyva^ JAR a desíti. ná
rodních státiů,žijících na ploše o stejné roz^ze jato byla býv. Ji.toafrická Unie, 50,9 % /nebo 11,945 mih/ žije unvitř těchto nátod^ři

D
sou tato tra
n územ
ern°
nso i
á
v
o
geo-politické základny či národní státy, s vla-stmími-černými vládami,
a jsov. h
°d ř k a rozvojov po oro
a
a
u rněťou ze
tn p°kladny JAR.

států a 49 % /t.j.

11,516 mil./žije mimo ně - v Jihoafrické republice.

Z toho 7,318 mil. /32 %/žije ve městech:
5,696 mil. v JAR a 1,622 v národních státech.

Mezi některými černochy.trvale usazenými ve městechfortodoxní kmeno
vé svazky^^stove^á nenáv s a
r^d^yjby^ zast n či. z
zá
ddsledkem jej c nov^o měststo^růrny^^éto
v°tn °
ře
dí. Počet černochů,kterých se tato proměna týká a jejich proporce ke
zbytku - to je otázka zcela otevřená a tento poměr se dosud nikomu ne
podařilo číselně vyjádřit.

vyrna ny
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další
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cela
íh prost

šech černých

šak jc zcela b z diskuze je
akt,že znaiíná většina v
obyvatel Jižní Afriky,městských i vertovských,stáie věrně udržuje kmeno
vou přísiušnost,zvyky a tradiční způsob života třetího světa.
Každý z devíti černošských jazyků jc stále živý nástroj komunikace,
se zavedeným pravopisenugramatitou a literaturou. Pro drtivou většinu
všech černochů - městských i venkovských - je to dodnes první a mnohdy

i jediný prostředek společenského spojení mezi příslušníky různých ge
nerací .

60 % všech černochů vyznává křesťanství. Největší skupinu tvoří t.zv.
Nezávislá církevní hnutí
/Independent Church movement/, ve kterém je
křesťanská nauka smíšena s tradiční vírou. Toto hnutí má 3000 kostelů
a přes 5 miliónů členů.
Z ostatních mezinárodně ustavených denominací
je mezi černými nejoblíbenější Církev metodistická se 2. mil. přívržen
ců ,následována Církví římsko-katolickou a Církví anglikánskou,která má
1,2 mil. Černých členů.

Kulturní rozdíly mezi různými kmeny mají často své příčiny v kmenové
nenávisti zakořeněné ještě z dob vyhlazovacích konfliktů v dávné histo
rii. Některé z těchto starobylých rivalit jsou však ještě dnes velmi potentní silou,jak jsme se o tom mohli přesvědčit před několika měsíci při
srážkách mezi příslušníky kmene Zulu a Pondo /frakce kmene Xhosa/ na
jižním pobřeží Natalu,kde nejméně 100 lidí bylo zabito a několik stovek
zraněno.
Realitou Jižní Afriky je fakt,že kmenová příslušnost nemůže být igno
rována. Síla těchto staletých rozkolů je ještě tak silná,že způsobuje
nemalé problémy při zavádění státosprávního systému národních států. Do
konce v jednom případě musely být zavedeny dvě zvláštní samosprávní
instituce pro dvě kulturně identické skupiny jednoho kmene. Jsou to pří
slušníci Xhosa ve státech Transkei a Ciskei,kteří jsou na základě leti
tých dědičných sporů dosud neúprosně rozděleni.
Názorně nám to předvádějí v těchto dnech,kdy by si málem oba státy
vyhlásily válku a nebýt jihoafrické vlády,která se snaží diplomatickou
cestou spor utlumit,určitě by přišlo mnoho nevinných lidí o život a ma
jetek.
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