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+++ Zpravodaj Dl, jehož první číslo se Vám dostává do rukou,
má zs cíl podávat pravidelné a stručné informace o činnosti
Dl - nezávislé společenské aktivity +++ Další informace, úvahy,
příspěvky vis* příležitostné sborníky textů, časopisy Pohled
spotřebitele, Glosář /Fórum Demokratické iniciativy/, +t+
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+++ Dne 6.5*1988 se zástupci Dl účastnili ve Vrchlabí pohřbu
Pavla Wonky. K jeho úmrtí vydala Dl prohlášení, adresované
Dr. Lubomíru Štrougalovi a zároveň zorganizovala petiční akci.
’’...Smrt Pavla Wonky znamená závsžnpu a tragickou událost
pro celou československou společnost....v souvislosti s
touto tragickou událostí vyvstávají před námi se vší na
léhavostí některé závažné otázky*«.
Jde především o to, jak je možné, že Pav-eZ Worrka %yl po
dlouhé měsíce vězněn pro své přesvědčení a pno vůli
¿na- ^
hu toto přesvědčení veřejně hlásat. Pavel Wonka zemřel ve
vezení. A tak se druhá otázka týká poměrů v čs.věznicích
a zacházení s vězni...
Dále je třeba vyjasnit, zds a jak je možné, aby byl vězněn
člověk tak nemocný, jako se to stalo v tomto případě*...
jak. se v druhé polovině dvacátého století může stát, že
člověk odsouzený pro své přesvědčení nejen nepožívá statu
tu politického vězně, ale ještě je zařazen do 2.nápravné
skupiny••.Poslední otázka se pak přirozeně týká bezprostřed
ních okolností a příčin Wonkova úmrtí.
Dl důrazně upozorňuje na celospolečenský význam uvedených
otázek i na to, že vyvstaly v době, kdy se k všeobecnému
a rostoucímu úsilí o ozdravění pmséifců v naší republice hlá
sí i vedoucí představitelé státních a stranických orgánů.
Za tohoto stavu věcí je třeba chápat úmrtí Pavla Wonky
/včetně reakcí naší společnosti na ne/ jako závažný precedens.
• ••
Petici podepsalo přes dvěstě československých občanů.
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+++V průběhu minulých měsíců věnovala PI véÍ5^>u pozornost navrho
vané novele zákoníku prácě. Zorganizovala $nketu jejíž výsledky
jsou zveřejněny v Pohledu spotřebitele £/&$.
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+++ Začátkem Června t.r. byla zveřejněna Výzva k zastavení
nedemokratického zákonodárství. Tato Výzva Spolu s osobními
dopisy byla rozeslána poslancům, vybraným kulturním pracov
níkům a pracovníkům sdělovacích prostředků. Výzvu provází
podpisová akce. Oficiálních reakcí, odpovědí na dopisy se Dl
doposud nedočkala.
Z Výzvy:í. .V současné době v nsší společnosti panuje značné vni
tropolitické napětí, které trvá, stupňuje se a přerůstá v <rt.evřené konflikty. Tak se dnes již otevřeně projevuje hluboká
celospolečenská krize, jejíž počátky sahají.až do počátku sedm
desátých let...Tehdy...vznikl všestranně nedemokratický stav,
jehož trvání vedlo k izolaci naší země od světa, k všeobecné
mu Zaostávání a k potlačení pracovní i společenské aktivity
našich lidí. Byl přirozeně založen na nedemokratickém zákono
dárství...
Významnou složku tohoto nedemokratického zákonodárství první
poloviny 70.let tvořily pracovně-^právní-zákony.. .-.»Na základě > v<
pracovní povinnosti občanů, nízké úrovni jejich práv a nadbyt
ku povinnosti vůči podniku a státu ustavil ZP vztah- celkové
podřízenosti-pracovníků vůči zaměstnavateli...
•' .
V rámeř přestavby a 'hospodářských reforem bude nyní tento záko
ník práče'předložen PS CSSR k novelizaci. Předcházela tomu
krátká a .zcela formální veřejná diskuse, která bohužel veřej
nosti neposkytla příležitost k pochopení, že novelizace se tý
ká jen; menší a méně podstatné části ZP a že jeho podstet%,
spoluzakládající direktivní řízeni společnosti a korespondují
cí s ním, má zůstat zachována. Jde tedy o pokus opětovně restau
rovat nedemokratické a nesvobodné vztahy mezi pracovníkem a
zaměstnavatelem /státem/...
.
...Novelizace ZP má pak zvláštní význam tím, že bude sltužit
jako vzor a model ostatních úprav. Vyzýváme-li k novému pro
jednání ZP,- máme přirozeně na mysli také přípravu novelizace
pracovně právních norem v demokratickém duchu$ právě tak jde
o ter zabránit jakýmkoli pokusům o uzákoněni starých j; nedemekratických pořádků i pokud jde o trestní a občanský zákoník* n
V dopisu poslancům byly pak mj. vyzdviženy otázky právní ochrany
pracujících, nahrazení pracovní povinnosti svobodou práce, záka
zu činnosti kádrové a nomenklaturní agendy v podnicích, aj. Dále
pak vznesen požadavek samostatného zákonu o odborovém hnutí a
upozornění na nutnost vypracování zákonných norem o drobném sou
kromém a družstevním podnikání jako o rovnoprávné složce hospo
dářského provozu*

%*+ Ve dnech 17* 8 18* června se zástupci Dl účastnili Mírového
semináře Charty 77- K této příležitosti vydala Dl následující
zdravici:
Vážení přátelé,
Demokratická iniciativa, neformální nezávislá aktivita usilující
o demokratickou obnovu české společnosti, se ráda připojuje k
myšlenkám, které vedly ke svolání tohoto mezinárodního- semináře.
Jlf z jeho tematického členění je zřejmé, jak úzká je souvislost
mezi mírovou myšlenkou a úsilím o demokratizaci společnosti.
Nepřekvapuje proto, že aktivity obojího druhu mají před sebou
- alespoň v našich podmínkách - tři stejné překážky.
Jsou to apatie, skepse a nenávist, překážky nesmírně vážné. 0 tov
vážnější, že právě tak, jako jsou v našem okolí,'jsou i přímo
v nás.
Právě tato okolnost poukazuje k potřebě aktivit dobrovolných,
nezávislých a neformálních. Jejich přirozené poslání je nevede
k opakování toho, co dělají a proklamují státní instituce a
organizace,, ale přímo k prostému Člověku a jeho životu. A pokud
by vznešené ideje, v jejichž jménu pracujeme, měly zůstat pouhou
abstrakcí, pokud by se neměly stát hodnotami' potřebnými pro naše
spoluobčany ve všech vrstvách společnosti, pak apatii, skepsi a
nenávist nepřekonáme.
K témuž závěru vede pohled z druhé strany. Jestliže bychom si my
sami, pracovníci nezávislých a neformálních aktivit nebyli vědomi
toho, že samotný účel naší Činnosti spočívá v pochopení životníc#
zájmů našich bližních, nemohly by se velké myšlenky, kterým chce
me sloužit,, stát také jejich nepostradatelnými hodnotami*
Pouze tímto způsobem můžeme překonat apatii činorodostí# skepsi
vírou v budoucnost a nenávist důvěrou v člověka o jeho schopnosti
Na této nesnadné cestě se ovšem vždy znovu ukáže, že máme přece
jen rozdílné zaměření, názory i možnosti. Kdyby tomu tek nebylo,
stačila by jednar-jediná nezávislá aktivita. Protože tomu tak je,
také nás je více. Je pak naší příjemnou povinností usilovat o
dorozumění a spolupráci.
Tento, mezinárodní seminář je věnován mírové myšlence. Dl upřímně
podporuje jeho poslání a přeje mu úspěch. Jeho účastníkům pak
přejeme mnoho zdaru v úsilí o mír mezi národy a lidmi.
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+++ Dne 30. 6. odeslala Dl společně s Nezávislým mírovým sdru
žením dopis generálnímu tajemníkovi tív KSČ Miloši Jakešovi.
"...v poslední době podnikly mocenské orgány naší země řadu
represivních opatření vůči jednotlivcům i skupinám vyvíjející
jimi neřízenou, nezávislou aktivitu. Ne jnově jšími příklady
jsou odsouzení I.Polánského...rozehnání pražského mírového se
mináře Chafcty 77* Nejde přitom o .ojedinělé akce, ale o součást
politické linie, čemuž nasvědčuje i to,. Se je provází tisková
kampaň plná útoků na katolické věřící a jejich představitele
/kardinál F.Temášek/, na aktivisty Charty/ 77 /P*Dhl/ 8 vůbec
na všechny,: které mocenské orgány prohlásily za nepřátele..
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Dnes je dokonce po zveřejnění vnitrostranického dopisu-1o 12V*
nepřátelských skupinách řízených centrálami z ciziny známá
konkrétní podoba této politické linie*• »
Je paradoxní, že takový vývoj u nás proběhá v době,, kdy se svět
po dlouhé době stagnace a napětí v mezinárodních vztazích pro
pracovává k dorozumění a spolupráci, a bylo by iluzí domnívat
se, že naše vnitropolitická situace tento proces nmjak neovlivní.
*o*Stav naší společnosti je neuspokojivý a není pochyb, že si v
budoucnu vyžádá zásadní řešení».. Žádáme, aby v trestním stíhá
ní občanů nadále nebyly uplatňovány politicky zneužitelné pa
ragrafy jako riapř podvracení republiky, pobuřování, poškozování
zájmů republiky v zahraničí, maření státního dozoru nad církve
mi'* ..aby ti ,kteří byli a jsou přímo nebo nepřímo napadáni ve
sdělovacích prostředcích, dostali příležitost veřejně se vyjádřit k tomu, co o nich bylo napsáno.* *aby neformálním společ*
iniciativám nebyla znemožňována činnost vzhledem k pozitivní
roli, již mohou sehrát při obnově naší společnosti...11
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‘+V červnu Dl vydala informace o svých snahách a plánech do budouc
na ve snaze rozšířit okruh spolupracovníků a sympatizujících a
navázat spolupráci s dalšími podobnými iniciativami a hnutími;
vyvolat dialog. Součástí je anketa o těchto bodech;
- Co považuješ za nej ■závažnější překážky na cesté naší společ
nosti z nynější krize?
- Jaký je Váš názor na možnost spolupráce mezi skupinami lidí
s různým vyznáním a přesvědčením?
- Jsou nebo mohou nám být k něčemu dobré demokratické tradice
první republiky,?
- Jaký je Váš názor na současný vývoj v SSSB?
- Co soudíte o zaměření činnosti a samotné Činnosti BI ?
Anketa se uzavírá v druhé polovině července a pópévě&i budou v
dohledné době zveřejněny, separátně*
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+++ v současné době uvažuje Dl spolu se zástupci dalších aktivit
k
o zřízení Havlíčkovy nadace, která by měla sloužit 1
podpoře
individuálních' občanských aktivit na poli vzdělání, kultury a
sociální Činnosti. Účelem nadace by melo být poskytování tvůrčích
\r

stipendií, krytí nákladů jednotlivců, kteří chtějí organizovat
neformální setkání, diskusní večery apod., podporování kulturních
a společenských kontaktů našich občanů s příslušníky sousedních
národů, finanční pomoc autorům, kteří hodlají vydat svá díla v
omezeném nákladu nákladem vlastním a další.
Návrh je ve stádiu konsultacía průzkumu veřejného zájmu.
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