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V této době, která je pro nás obtížná a těžká, cítí se De
mokratická iniciativa povinna rekapitulovat» Její öinno'-’t trvá
krátce, měří se na pouhé měsíce a úkoly, které si předsevzala,
byly velice náročné. Chtěli Jsme přispěj k překonání vážné mo
rální, politieké i hospodářské krize našeho nárbda, a to zejmé
na prosazením požadavků vedoucích k Jeho demokratičtější a svo
bodnější budoucí existenci. Rovina naší práce od počátku až
dodnes Je politická. Demokratická iniciativa podávala vrcholným
orgánům společnosti návrliy k vytváření zákonných norem p k při
jetí účinných opatření pro započetí procesu demokratizace a li
beralizace naší skutečnosti, spolupracovala s ostatními nezávislými aktivitami, účastnila se svolání nezávislé manifestace
28. října i příprav sympozia ’Československo 88’. Do činnosti
Demokratické iniciativy se zapojovali noví pracovníci, vedeni
pocitem odpovědnosti vůči československé společnosti a snahou
udělat pro ni to, co je v jejich silách.
Vůbec nepochybujeme, že ideje Demokratické iniciativy byly
a jsou reálné, těžko ovšem dnes zjistíme, Jakou měrou ovlivnily
skupiny a vrstvy našeho obyvatelstva. Nemohly však až dosud
- podobně Jako činnost dalších aktivit - ovlivnit trend spole
čenského vývoje, který dnes v Československu směřujé nikoli

k demokratizaci, nýbrž k jejímu «paku. V oblasti občanských
práv, vyznačující se neobyčejně nízkou úrovní, nenastalo žádné
zlepšení a vše, ^o směřuje k svobodnějšímu projevu, je potlačo
váno v nejlepším případě administrativní, často však také poli
cejní mocí.
'
Tento tlak dolehl také na Demokratickou iniciativu. ZakládaT
jící účastníci našeho hnutí jsou již delší dobu podrobováni vý-
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slechům, šikanám,, dosahujícím i na jejich pracoviště, a nyní
také krátkodobým pobytům ve věznici. Povaha Demokratické inici
ativy a smysl její činnosti jsou však politické', nemůžeme se obe
jít bez možnosti komunikovat s veřejností a s orgány této společ
nosti. Na druhé straně jde o hnutí zcela civilní. Jeho pracovní
ci nejsou profesionální politikové, jsou to řadoví občané, lidé za
městnaní v nejrůznějších institucích a v běžn/ch zaměstnáhích.
Rostoucí policejní tlak za těchto podmínek přerušil počáteční or
ganizování našeho hnutí, znemožnil naši vzájemnou komunikaci
i zajišťování potřeb nezbytných pro naši práci. Navíc jsme neus

tále veřejně obviňováni z protispolečenských cílů a nemáme možnost
uvést takové pomluvy na pravou míru»

.
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Pokud bychom se rozhodli nyní pokračovat v dosavadní práci,
nešlo by již o hnutí politické, ale o uzavřenou skupinu, nutné
směřující k jiným cílům, než jaké si vytkla.
Přiznáváme raději, žo nejsme schopni čelit těžkým tlakům ji
nak než rozhodnutím dočasně_přerušit_práeiM hnutí__Demokrat:i. ?há
iniciativa. Dočasně nvc nás znamená pouze a výlučně do té doby,
než bude opět možné, aby politicky zaměřená nezávislá iniciativa
legálně a veřejně pracovala.
Potrvá to týdny nebo dlouhé měsíce? Zatím děkujeme účastní
kům hnutí Demokratická iniciativa i jeho četným stoupencům za je
jich podporu n spolupráci a prosíme, aby spolu s námi jeden každý
vytrval a individuálně pracoval v prc3pěch společnosti tak, jak
mu velí jeho svědomí. Pevně věříme, žo tento čas je časem rostou
cí svobody v celé Evropě, a v důsledku toho také v Českosloven
sku. Nepochybujeme, že se všichni opět brzy sejdeme u společné

práce.
Za Demokratickou iniciativu
Bohumil Doležal
Emanuel Mandler
Karel Štindl

V Praze dne 14* listopadu
1988
Martin Litomiský
Miroslav štengl
Josef Voseček

+++ Zakládající účastníci hnutí DI sdělují, že dočasně přerušují
svou ediční činnost, tj. i vydávání Zpravodaje DI. Děkují svým
čtenářům za pozornost, podporu a pomoc.
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