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Členský obežník

Československého zväzu kresťanských pracujúcich Švajčiarska
1977 - APRÍL/MÁJ - Číslo 4/5
EUROKOMUNIZMUS NA ROZCESTÍ.
Svetová veřejnost s volkým záujmom sľ' ?dovala ideologickú polémiu
medzi niektorými západoeurópskymi komunistickými stranami/najmä
tali anskej,francúzskej a španielskej/s Moskvou»Tiet^ strany od
mietali sovietsky model socializmu .ako prílišzneíudský Odmietli
tézu o diktaturo proletariátu a obrne í z o vani e ludských slobod a
občianskych práv v záujme budovania srcializmu.Tvrdili,že ich
eurokcmunizmus zaručí občianske práva a politickú demokraciu na
pluralite politi okých strán na Západe niektorí to pokladali za
senzáciu a nadej,iní to brsli skepticky«
Dna 10 februára prehovoril generálny, tajomník Komunistickej
strany Talianska,jeden z vedúcich predstavítelov rodiaceho sa
eur okomuni zrnu, Er.rico Berlinguer.A jeho reč požiada ju na Západe
za medzník vo vývod eurokor.uniziiiu. Čo Berlinguer povedal?Stručnevolal po zostrení ideologického rozporu..Vyjadril to v troch bodoch
Zdôraznil,že sovietska cktobrová ^ovolúčia je najvýznamnejšou
událostou storočia,ktorá v dejinách ludstva po prvý raz položila
základy socialistickej společnost í.Vytvorila základy socialistic'kej a hospodárskej demokracia.
Ďalej:ak niekto ·.’ komunistickej strane Talianska očakáva,že roz
bijeme medzinárodnú solidaritu a opustime súdružské vztahy s vý
chodoevropskými komunistickými stranam.’ , tak na adresu tých jasne
hovorím: nie’-Nechceme nijaký rozkol.Konečne:základy disciplíny a
organizácie našej strany,vybudovane na le inských princípoch de
mokratického centralizmu zostávajú v platnosti,lebo v tom je sila
našej strany a jej prevaha na i ostatnými.
4
Berlinguer jasne zdorazr.il už predtým 30. januára v Miláne na schod
zi strannických kádrov,že talianski komunisti sú sice pripravení
kritizovat neliberálně štítny vo východoeurópskych režimoch,ale
to neznamená,že by tým chceli roztržku s inými komunistickými stra
nami .Podlá neho demokratický centralizmus poskytuje dost.miesta
pre vnútrostranícku demokraciu .’’Pre prevádzkovú autonómiu a tržné
hospodárstvo my neopustíme náš socilaistický koncept”.
Berlinguer se teda prihlásil k demokratickému centralizmu^ako
jedinému komunistickému demokratickému principu.»Velí zastavit ideo
logický boj proti Moskve a varuje každého pred špekuláciami,že.
by talianski komunisti/euvokomunisti/ chceli odbúrat socialistickú
solidaritu a súdružské vztahy s zýchodoeuronskými stranami.Iste si
pri tom vodca talianských komunistov uvedomil,že principů socia
listickej solidarity a principu demokratického centralizmu Moskva
rozumie len tak,že sovietsky socialistický model je jedine správ
nou cestou budovania socializmu a komunizmu.Čo ted zostáva ešte
z eurokomunizmu po tejto Ber?inguerovej reči? Talianski komunisti
sa sice postavili za Chartu 77,ale čo takáto pomoc znamená,ked
práve vtedy,ked sa vyslovili za akciu autorov československého
dokumentu,zároveň ich predocavitel vyhlásil,že”uznávajú demokra
tický centralizmus”,pojrobia sa mu a v žiadnom pripade-aj kedy
kriku narobia-mnoho -sa s Moskvo11 n^roukmotria.
/Naše Snahy/
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30 kilometru severně od Lausanne blízko švýcarsko-francouzské
hranice, kde pořádá spolek Ař.TTIEj HELVETC-TCHECOSLOVAQUĽS v
nedeli 26»5'c.· rvna slavnostni ^cra janské jekání o Krajanská se tká
ni" v zupadniľí Švýcarsku . ajílovou .nchaletou tradici, K letošní
mu bylo vybráno isto s prastarým románským kostelem. ..cikání
bude zahájeno cktu.enickou -ohoslužbou asi v 10 30
zakončeno
bude odpoledne varhanil koncertem» Ústřední téma : Lidská práva - Charta 77·
ČSL. PRACOVNÍ SKUPINA křesťansko demokratické strany Švýcarska - CVP - vypracovala memorandum ke konferenci y Bělehradu pro po
třebu politické komise této největší švýcarské politické strany«
Lenorandům obsahuje řadu upozornění a námětů, o kterých pracovní
skupina předpokládá, že by mohly být k užitku švýcarské oficielní
delegaci. Uveřejníme jo podle možnosti v některém z příštích čí
sel ZPRAV o Čsl.pracovní skupina hledá další krajany, kteří by mě
li zájem o práci v rámci CVP« Přihlaste se v redakci ZPRÁV.

USA berou bě1ehradskou konferenci, která začne 15.června, velmi
vážně. Zvláštní komise Kongresu, která má za úkol sledovat plnění
či neplnění helsinských usnesení jednotlivými signatáři, pozvala
k prozatím závěrečnému setkání s t.zv. neoficiálními organizacemi
/Nongovernmental Organisations/ ve dnech 17 »a 11» května také
zástupce Čsl.národní rady americké ČSNRA /Dr.F.Schwarzenberg,
Dr.J.Tašek, paní A»Faltusová/.
7. AKADEMICKÝ TÝDEN uspořádá OPUS BONUM letos ve dnech 19.až 25.
září opět v Hunfeldu /Haus der Oblaten/. Ústřední téma bude:
Charta 77 a její základy v minulosti. Poplatek za celý týden DM 95
resp. DM 175 pro manželské páry a DM 45 pro studenty.
ČESKOSLOVENSKÁ KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE - hnutí čsl» křesťanských demokratif v exilu - konala "svilj letošní, již dvacátý sjezd o letni
cích ve studijním středisku WAL3ĽR3ERG v Porýní nedaleko Kolína n.R.
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE uspořádá své letošní symposium ve dnech 2L»srp
na až Î» září opět v Přiženu, a to v budově kněžského semináře»
Terna: Česká křesťanská literatura po druhé světové válec doma»
Sdružení amerických nakladatelů se obrátilo na L^onida Brcžněva
dopisem, v "něť "z Vy jadřu j i znepoko j ení nad zatčením Anatola Ščaranského, blízkého spolupracovníka profesora A.Sacharo va~. Sčáranskij byl obviněn zc služby překladatele pí i výměně dopisů mezi lau
reátem Kobclovy ceny a americkým prezidentem Carterem, z kontaktů
se zahraničními novináři a spisovateli a ze členství ve ’’Výboru
pro plnění helsinských dohod v SSSR”« Američtí nakladatelé žádají
Brežněva, aby byl Ščaranskij propuštěn
na svobodu a aby v Sověts
kém svazu respektovali právo na svobodné publikování«
A.Amalrik, V.Bukovskij? E.lonesco, A.Köstler, V.Maximov a z Čecho
slováku J.Pclikán, P.Tigrid a ó.Šik - jsou mezi 67 signatáři výzvy
adresované západní veřejnosti, jež obrací pozornost na stupňující
se represi v Sovětském svazu a v 1-olsku a na chystané politické
procesy v Československu. Výzva také zdůrazňuje, že ve státech
východní ůvropy probíhá významný vývoj a že si tam lidé poprvé vů
bec uvědomují důležitost obhajoby občanských práv.
V průběhu letošní první, části zasedání Parlamentního shromáždění
Evropské Rady, které se konalo ve dnech 25·az~~29. dubna,promluvílo
pětapadesát řečníku na téma HELSINKI.
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T'..ľó ČESKOSLOVENSKÉ ŕÍKL.úíi'JJSKO-)E.'O:du :mľICKE SYMPOSIUM ČSKF,
Od pátku 29»dubna do neděle 1»května se konalo ve švýcarském
'"islikof en nedaleko lázeňského městečka Zurzach páté křesťansko
demokratické symposium Studijní skupiny našeho svazu.I přes kraj
ně nepříznivé počasí-vytr valý déšť,mlhy a místy i povodně,sjelo se
na tuto význačnou kulturně politickou událost celkem na sto kra
janů různých politických orientací a hostí několika národností,
a to nejen ze Švýcarska?ale i z Holandska,Francie,Itálie, a Ně
mecké spol.republiky»Tři dny zde přednášeli a diskutovali odbor
níci o politických problémech ve vlasti i ve světě»Ústředním
tématem Symposia byla pochopitelně nastávající konference v Běle
hradě a Charta 77,její různé aspekty,dopad na světové veřejné
mínění i represivní postup úřadů proti jejím signatářům.Zajímavé
exposé na toto téma přednesl redaktor vysílače Deutsche Welle
Dr.R.Strobiger,který zdůraznil,že existence Charty a její ohlas
otřásly postavením čelných představitelů československého režimu
v očích Moskvy.Se zájmem byly vyslechnuty také další zasvěcené
přednášky,jejichž tématická paleta byla vskutku bohatá:Přednáška
prof.{-Ianzalové o Karlu IV» jako křestanském politikovi 14»století,
Dr.Levého o deformovaných informacích v Československu a metodách
znásilňování pravdy v cenzurovaných sdělovacích prostředcích,
Dr,Štěpánka o politické polarizaci československé společnosti s
četnými retrospektivními pohledy na kritická údobí našich moder
ních dějin jakými byly Mnichov,světová válka,únor 1948 a rok 1968,
Dr»Kovala o postavení křestanů v Sovětském Svazu,J.Ehrlicha o
problému ochrany lidských práv mezinárodními organizacemi»Do
společného mlýna přispěl svým zrnkem také švýcarský host Dr.Hans
Theiler,který je předsedou národohospodářské komise švýcarské
křesťansko-demokratické strany a šéfredaktorem listu’"Vaterland".
Přednášel o situaci ve světovém hospodářství a východiscích ze
soudobé deprese»
Jak se už stalo tradicí na těchto každoročních syposiích,nej»
většímu zájmu se těšila podiová diskuse řízená předsedou Svazu
Ing»Husákem ,v níž četné dotazy posluchačů zodpovídaly povolané
osoby:3ývalý ředitel čsl»vysílání Svobodné Evropy Dr»Jar.Pecháček
zhodnotil prvních sto dnů Carterova prezidentování,místopředseda
Křesťansko-demokratické Unie pro Střední Evropu a pracovník mezi
národního studijního střediska Světové Unie křesťansko-demokratických stran,bývalý poslanec Dr-Bohumír Bunža z Říma vyložil
posluchačům složitou a ne právě optimistickou politickou situaci
v soudobé Itálii,ředitel pařížské kanceláře Or^anisace porobených
evropských národů Edmund Řehák analyzoval poměry v současné Fran
cii ,Dr»Heidler z Mnichova rozebraly situaci v Československu na
poli náboženského .života a Ing.Pinďák z university v Rotterdamu
přehledně popsal východní vztahy hospodářské»Velkou pozornost
upoutalo vystoupení ruského hosta-disidentského sochaře Ernsta
Neizwestného,který nyní žije ve Švýcarsku.Situaci v Sovětském
Svazu označil obecně za špatnou a poukázal na to,že sovětské spo
lečnosti chybějí morální i materiální perspektivy»Zabýval se rov
něž nedostatkem tvůrčí svobody umělců,disidentským hnutím,nacio
nalismem neruských republik a zodpověděl řadudotazů. Zasloužený
zájem vzbudil příspěvekvpolského hosta Konrada Sieniewicze,gene
rálního tajemníka Křesťansko-demokratické Unie pro Střední Evro
pu,který zejména osvětlil současnou situaci v Polsku. V podrobné

rozpravě dominovala opět Charta 77 a otázka konference v Běle
hradu. Všichni Jik&rtující poukazovali na to,že právě v Jobe nad
cházející konference v Bělehradu mají podněty vyplývající z do
kumentu Charty 77 mimořádný význam«Zdůraznili nutnost důsledné
obhajoby základních lidských práv a ' lícových svobod, irnzi které
rozhodne patří na první místa svoboda náboženského vyznání,svo
boda výměny informací a svoboda ooh.ybu,rráva pracujících je tře
ba spojovat s právem na stávku,manifestaci a demonstraci a na
svobodnou volbu povolání a pracoviště.Helsinská dohoda mý být
posuzována jako celek.Vloni ustavená Čsl.pracovní skupina křest«
demokratické strany Švýcarska CVr,která se na letošním Symposiu
CSKP plně podílela,vypracuje ke konferenci v Bělehradu zvláštní
memorandum,které dá k disposici příslušným oficielním místům«
Chvílí ticha a povstanou uctili účastníci Symposia památku
profesora Jana Patočky.
K Symposiuvdošly pozdravy z řad krajanů i od významných švý
carských křesťanských demckratů-od předsedy švýcarských křesťan
ských odborů D.Casettiho a od generálního tajemníka křest.demokr
strany Dr.Fagagniniho« Mimořádnou pozornost vzbudil pozdravný
telegram,který Symposiu poslal sekretář Světové· Ki'estansko-demo
kr atické Unie Angelo Berňasscla z Říma.
-‘■rídenní rokování probíhalo v příjemném prestretí renovova
ného a modernizovaného kláštera z ll.století»Přesto,že velká
většina času byla věnována přednáškám,výkladům a diskusím,našla
se v sobotu večer i chvíle pro družné posezení u švýcarského
červeného vína,nad kterým zazněly české a slovenské národní
písně»Všichni účastníci symposia se v neděli odpoledne rozešli
s přesvědčením, že za rok se sejdou znovu, již po šesté a pravdě
podobně opět ve švýcarském Wislikofen.
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RiEZTDVi'·T TITO, který nedávno oslavil své 85.narozeniny a stal
se jakýmsi ’'doyenom." r.czi hlavami států, se vyslovil pro’’úpl
nou rehabilitaci” jugoslávských obětí stalinských čistek z tři
cátých let» Napsal to v úvodu k připravovanému ityřicetisvazkovéi»iu vydaní svých sebraných spisů» Rada jugoslávských komunistů
kteř?. obětovali celý svůj život věci proletů!ské revoluce, přišla
v letech teroru o život - zejména pak ti, kteří sc před válkou
etablovali na území Sovětského svazu - píše Tito a dodává, že je
nutno vrátit pin beze zbytku místo, jež jim v dějinách revoluč
ního hnutí náleží. Jako typický příklad uvádí osud někdejšího
vřed lha jugoslávských komunistů ! íil.ana Gorkiče, kterého v roce
1937 Koj.únterna na .„.talinův příkaz povolala do Moskvy, odkud se
už nikdy nevrátil. t:de zcela jasné, že Gorkič nikdy nebyl ve
sluhu ch cizích rozv.dek, jak byl křivě obviněn.” Naproti tomu
Tito v i cd ľluvo k sebraným dílům napadá znovu Milovaná Džilase,
jehož označuje za1 rcnc.ý ta v komunistickém hnutí’·, který praco
val pro zahraniční záj. y»,,
iředscda čs.federálnízvlády jůkVpý ŠTRGuGAL· v projevu, který
měl 19»května v plénu ÚV JCSC, ujistil^ ze ceny základního spot
řebního zboží v Čcst/cfSlovensku nebudou zvýšeny. Tuto relativní
cenovou stabilitu však podmínil stoprocentní.^splněním úkolů
šesté pětiletky ve všech oblastech národního hospodářství. Při
znal, c spotůební průmysl a distribuce vykazují dosud velké me
zery a vyzval pracující na těchto pokulhávajících úsecích k
vvššíu pracovní. ^ v koňů; .

PŘED DVACETI LETY ZAČALA DEKOLONISACE AFRIKY
Dne ô o března,tedy před dvaceti lety,sňali na stadionu v Akre,hlav
ním městě britské kalenie Zlaté pobřeží,anglickou vlajku a na sto
žár se vyšplhal červenožlutozelený prapor s černou pěticípou hvěz
dou uprostřed; název Zlaté pobřeží přestal oficiálně existovat a
zaznělo jméno Ghana,aby symbolicky připomělo slávu velké stejno
jmenné černošské říše,která přec tisíci lety vznikla v ohbí řeky
Nigeru a civilizačně předstihla tehdejší roztříštěnou Evropu«
Ghana byla oním světlonošem africké nezávislosti, pcnecháme-li
stranou nezávislé Etiópske císařství a Liberijskou republiku,sta
la se prvním existujícím a prc- Afriku velmi nakažlivým příkladem«
Vyhlášení ghanské nezávislosti před dvaceti lety začala na černém
kontinentu řetězová reakce dekolcnisace,která na počátku šedesá
tých let změnila politickou mapu nfriky k nepoznání.Militantní
ghanský režim,který vyhlásil socializační program a vyslovil se
pro tzv. pozitivní neutralitu a prc boj za africkou jednotu na
úrovni celého světadílu,byl nerozlučně spojen se jménem prvního
ghanského prezidenta Kwame Nkrumaha.Nkrumah studoval Marxe a Leni
na, sám se prohlašoval za afrického marxistu,na politické scéně
projevil jako šéf státu neobyčejnou aktivitu«Jeho osobnost však
postupně zdegenerovala ve zbytnělý kult .Po”Osagyefu'ičili ’’vítěz
ném vůdci”-a zde připomeňme,že ani německý fuhrer . ani italský
Duce si nárok na adjaktivum”vítězný" nedělali- pojmenovali hlavní
ulice a veřejné budovy,postavili mu sochy v nadživotní velikosti«
Nkrumahovy narozeniny platily za státní svátek Ghany a svého času
byly v Akre v prodeji i pohlednice,na nichž byl Nkrumah znázorněn
hned vedle Ježíše Krista. Podobný kult osobnosti šéfa státu/bez
jeho odporu či přesněji řečeno s jeho souhlasem ba i podporou/,
vznikl např«v Guineji-Sékou Touré, v Ugandě-Amin a v řadě dalších
afrických států.Jaký kontrast proti nim poskytují kupříkladu pre
zident Pobřeží slonoviny Houphouet-Boigny nebo senegalský L.S«
Senghor! To j'*-*u státníci,kteří se jak ve svých zemích,tak i na
mezinárodním fóru těší velké úctě a přece se neprohlašují za spa
sitele a mesiáše Afriky,za nejmoudřejší,nejmocnější,nejpředvídavější.Své moci využívají k výkonu úřadu.Nezpřetrhali ani po nabytí
nezávislosti všechna pouta s bývalou koloniální mocností,Francií,
čímž se jim podařilo poměrně slušně stabilizovat národní hospodář
ství o^ejsou fanatiky či extremisty nebo pseudorevolucionáři,ope
rují v oblasti reality?z níž při svých státnických.činech vychá
zejí.Senghor je nadto i známý básník,jehož procítěné a skutečně
krásné verše opěvují Afriku.jeho vlast,víru v důstojnost čelného
lidu a dýchají poctivou lyrikou,trýskojící přímo ze srdce«
Na Ghanu a Nkrumaha sázel socialistický blok od samého začátku;
pochopil jaká příležitost se mu v této části Afriky naskytla.
Poslal do Ghany stovky ..vých expertů a poradců,udělil stipendia
tisícům ghanských studentů«Také Československo nelenilo a v koordi
naci s ^oskvou,Berlíne..,Varšavou a Budapeští vyslalo Jo Gfoany svá
lidi«V červenci 1961 Nkrumaha nadšeně uvítali v Praze.Odj ovotného
dostal ihned Řád bílého Lva první třídy,Karlova univerzita mu udě
lila čestný doktorát.Nkrumah tehdy řekl československým představi
telům vcelku bez obalu"naším úkolem je zvýšit životní úroveň ghan
ského lidu a proto jsme přišli k Vám« Uvítali bychomvvaši tech
nickou pomoc o « o”«Praze ovšem neležela na srdci úroveň ghanského
lidu,ale vyhlídka,že by šlo v Ghan vybudovat solidní předmostí
a základnu boje za rozpai koloniální soustavy.Nkrumah si odvážel
v diplomatce Čerstvě podepsané smlouvy o hospodářské,technické,
kulturní,vědecké a jiné pomoci.Říkalo se tomu'spolupráce” a
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a"výaěna",ale banány v Praze stály pořád sedmnáct korun kilo a
byly prakticky k nesehnání»Do Akry putovaly naše Zetory,zemědělské
stroje,průmyslové výrobky nejrůznějšího sortimentu,Československo
se zavázalo vybudovat v zemi řadu hydroelektráren,továren,nemocnic,
cukrovar.Vedle politického a strategického významu Ghany neztrácel
Východ vůbec ze zřetele,že země má velké zásoby bauxitu,diamantů,
zlata,dost cínu a nafty, a že je na druhé i místě na světě -v^těžbě
manganové rudy. ·
Minulo dvacet let.Dnešní Ghana už není tím,čím kdysi bývala za
Nkrumaha.Utrpěla hlavně tím, že ztratila svůj někdejší primát v
politické aréně tzv.“revoluční a pokrokové"Afriky.Stala se dosti
bezvýrazným státem,kt_rý zatalačiíy do pozadí ekonomicky a lemograficky mnohem mocnější Nigerie,či politicky stabilní a na africké
poměry hospodářsky prosperující Pobřeží slonoviny.Dnešní Ghana
nijak nevynikla nad celoafrický průměr v žádné oblasti veřejného
života,má stejné problémy·jako většina afrických států a má.stejně
daleko do politické stability jako ony .Nkruipahism, jak se říkalo
psoudomarxistické iu pí •udu,raženému tím,kdo mu dal své jméno,za
nikl.Sochy" ví tužného vůdce" byly rozbity,ulice přejmenovány.Také
Východ přesedlal-Ghana sice z jeho politického spektra nevypadla,
ale-zlaleka už není tím,čím,se. později staly,opět jen dočasně Etiopie,Somálsko, Alžírsko,Lybie a nyní třeba An olo.
.
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CARTER, BREŽNĚV A TI OSTATNÍ.

0 Americe se v západní Evropě’mluví většinou kriticky.Mladí,
levicově zamčření^a dokonce i lidé bez výrazného politického pře
svědčení hovoří o Vietnam, ;■ bídu černých ./Američanů,o tlustých
imperialistech s cigárem a přepychovým.fárem,b dravých monopolech,
amerikanizaci kultury a života vůbec.^ento názor sl‘Ameťika z vel
ké části zapříčiňuje sama vlastní otevřenou sebekriticností.
xveportáže z vietnamského bojiště,z černých ghet,skandály kolem
Watergate a CIA-to všechno, servírují američtí publicisté lneš a
denně na stříbrném podnosu.
Západní Evropa ostatně nezůstává v ncvinářškém sebemrskání nijak
pozadu.V tisku se to hemží intimníai aférami,pomluvami politiků,
reportážemi o demonstracích,protestních manifestacích,statistikami
o zdražování,nezaměstnanosti a inflaci. Všechna tato kritika je
zřejmě nerozlučně spjata s pojmem západní demokraci,jež ostatně
ani zdaleka není tak prohnilá a špatná,jak se sama vykresluje.
Čtenář-spotřebitel je si toho ostatně velice dobře vědom,navykl
si nadávat na všechno a na všechny a přitom se z hloubi duše rado
vat, z blahobytu,jež ho obklopuje.
Složitosti západního světa může pochopit jen ten,kdo v něm žije.
Lidem v Č3R se zdejší po lěry jeví úplně jinak-záslubou komentátorů
Rudého rráva a přidružených orgánů.Tem dnes stačí zredigoval a
příslušně zkrátit vhodný příspěvek západoněmeckého Sternu,Spie^lu
nebo kteréhokoli jiného deníku či týdeníku a na závěr pak dodat,
že občané na Západě žijí v policejním teroru,ve strachu z odpo
slouchávání,z pronásledování,ze ztráty místa a z nezaměstnanosti.
Proti těmto obrázkům hrůzy a utrpení kapitalistického mrchoviště
pak stačí náležitě zdůraznit světlé stránky socialismu,kde se nik
do nemusí bát o to nejcennčjší-právo na práci.Zákony zaručují osob
ní svobody,ceny jsou stabilní a všichni spokojeni.To dokumentuje
nejlépe zpravidla rozhovor se zasloužilým Členem vynikajícího pra
covního kolektivu,jenž se obvyklo s radostí zaváže k dalšímu pře
kročení pracovního plánu.

V socialistickém zřízení všechno plánovitú směřuje k lepším
zítřkům.Hospodářské nebe jiné problémy jsou nezná.ý; ". ■ j. .e..i ento
oficielní obraz východní Evropy s včtšími či menšími výhrada_i za
čala v šedesátých letech akceptovat řada západních státníků,ne v
poslední řade NSR, Francie a USA» Brandtova východní politika a
Kissingerovy cesty do ^oskvy se všeobecně považovaly za velký po
krok na cestě k zmírňování napětí a k všeobecnému smíření»Za uzná
ní a hospodářskou podpjru se Západu dostalo výjezdního povolení
pro tisíce sovětských Židů a po-.ských Němců, jakož i určité otevře
nosti pod bdělou stranickou kontrolou»Otevřené nrotiamerické štvaní
se z titulků stranických tiskovin přestěhovalo ha vnitrní stránky,
jež se n. kd dokonce spokojovaly všeobecnou kritikou světového
imperialismu. Sovětská propaganda zašla ve své náklonnosti k ame
rickému velení dokonce tak daleko,že velkomyslněvpřehlédla aféru
kolem Uatrgate coby vynikající ideologickou zbraň a nijak zvlášť
ji nekomentovala-snad v předtuše toho,že poznevyhnutéIných perso
nálních změnách by mohlo dojít i ke změně tonu oboustranné blaho
vůle.
Soudruzi v Kremlu ale ani v nejčernějších snech nemohli předpo
kládat, že americký prezident by si mohl dělat nárok na privilegium,
jež si sami zvykli považovat za vlastní;právo kritizovat protiklad
ný společenský řád a jeho představitele»Na Carterově kritice je
pak znepokojivější to,že přichází jako bezprostřední olpověd na
statečné hlasy,jež z hlubin komunistického ráje volají po dodržová
ní lidských práv.Právě teď je takového”vměšování” na najvyšší úravniSovčtům ještě daleko menu žádoucí,než kdykoli jindy,pročež stra
nické tiskové orgány spěchají s vyjádřením silného znepokojení nad
perspektivami zmírňování napětí»
Jaký je skutečný sovětský názor na tuto politiku,ukazuje nejlé
pe t z v»Br e žněvův r aoor t, j enž Kissinger-z-ře jmč- na důkaz vzájemného
porozumění-přes tři r ky přechovával v nejspodnějších šuplících
Bílého domu.K jeho zveřejnění došlo až po Carterově nástupu,Raport
obsahuje Brežněvův projev na schůzce najvyšších východoevropských
státních a stranických představitelů v Praze v r»1973.Brežnšv zdů
raznil·.» j»,že politika zmírňování napětí je jen strate ickcu kamu
fláží žádoucích přesunf poměru sil ve prospěch zení Varšavské smlou
vy» ^atímco vrcholily přípravy na helsinskou konferenci o bezpeč
nosti a^spclupráci v Evropě,přehlásil tu Brežněv nepokrytě,že dí
ky zmírňování napětí bude SSSR moci do r.1985 dosáhnout většiny
svých cílů v Evropě»'Tři změně rozvržení sil natolik zkonsoliduje
me svou pozi^cijže budeme sto prosadit svou vůli všude,kde to bude
třeba”,řekl dále Brežněv»"Finsko máme v kapse,v Norsku to ještě
vázne,vše ale nasvědčuje dobrému řešení stejně jako v Dánsku,jež
přestalo být životaschopným článker západního společenství”»Spoko
jenost, již Brežněv vyslovil ještě- než západní Evropě začaly hospo
dářské těžkosti,by dnes byla ještě- větší,kdyby ji právě ted nekali
la Carterova zahraničné--polit jeká linie, jež se nespokojuje s mlče.iím a pasivním přihlížením vůči bezpráví»
Z hlediska skutečného zmírňování napětí je pochopitelné a lo
gické , že ^arter se nestaví hluchým k požadavkům o respektování
lidských práv v komunistické Evropě» K hlasům proti nedeaukratičnosti tzv.lidových demokracií se střídmě a věcně přidružuje ivA..městy
Internationál,jež se tentokráte věnuje politickým vězňům v ČSR a
rafinovanému způsobu manipulace se zákonodárstvím,jež sice údajně
zaručuje všechny myslitelné svobody,současně však obsahuje tolik
kliček a lišácky formulovaných výhrad,že stačí trochu křivě otevřít
ústa a už je člověk velozrádcem.
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To si ale lidé na Záapdě stěží dokáži představit»Nechápou,
že americký prezident, .jehož výroky a činy tu býva jí-jako je tomu
třeba právě nyní- podrobovány kritické analýze,je jediným stát
níkem světa t je auž miliony lidí ve y, chudni Evropě přikládají
autoritu a vážnost»Ten,kdo zblízka poznal principy komunistické
politiky,by se neměl dát ovlivnit argumentem,že přílišná ote
vřenost , adresnost a důraznost Západu by mohla uškodit vzájemné
mu soužití společenských rádu a tím i obyvatelům východní Evropy»
Bylo by nezdravé vytvářet si Huse bez jakéhokoli opodstatnění.
Proč ale nevěřit,že Car turově linii se podaří od Sovu tú získat
ústupky ve prospěch hrstky těch,kdo po nich volají i všech těch
milionů mlčenlivých,jož v né zatím jen tise doufají?
C.
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ADIEU .PODQQRNYÚ^
Jen několik hodin před redakční uzávěrkou tohoto čísla ZPRÁV
jsme se dozvěděli, že soudruha Nikolaje, Podporného ’’vykopli” z
politbyra VV KSS3» Informaci přinesla tisková kancelář TASS, suše
a nekomentované» V Sovětském svazu nebývá zvykem rozepisovat se o
oficiálních důvodech upadnutí do nemilosti, tím méně o důvodech
skutečných - vzpomeňme si, že když v říjnu 1964 ÚV KSSS %nrostil
se druhu ikitu u.rgejeviče funkce vcncrčlního taje nika” odbylo
se to lakonickou poznámkou, že k tomu vedly· zdravotní důvody”» V
případě Podporného TASS nepoužil ani tohoto běžného politického
klišé.
Noc toho zatím nevíme a jsme orř-ázáni na počet pravděpodobnosti
a na dohady» Nejspíše je Podporného píd /a jinc slovo než ’’pád"
nelžu užít/ výslednicí složitého zá. úlisní.ho a vel. -i úporného
boje o moc v kremcl ;kt.’. vedení» Boje, v němž se sice soupeři forrůlně bs"íovují ‘‘drahými soudruhy” ale ve ukute-nosri se stále mě
li a vyčkávají na (hyln L:ruk rivala» U Podporného tímto "faux
pas5; byla nožní jeho nedávná cesta po černé Africe, pí i níž se
dopustil "závažných politických chyb· , kdož ví» Slíbil snad Čer
nošským osvobozeneckým anutíiu ozbrojenou pomoc, ktere se - něko
lik týdnů pred bělehradskou konferencí - príliš do kremelské kuc i iyné r. e ho <i 1 a ?

Očekc-Vc. se, že . ezeru v politbyru vyplní některé z Irežněvových
’’enfants protégés" a mezeru v předsednictvu presidia sán velký
Leonid, který se tím stane ještě větším» estatně v režimu, na je
hož řízení nemají prostí občané žádný vliv, je kumulace funkcí
věcí běžnou» Došlo k ní v posledních etech už v Bulharsku, v
Ru unsku, v mongolskú, na Kubě, v NDR; československý Gustav huSuk rovněž soust, edil ve svých rukou vrcholnou štítní i stranic
kou moc» Proč tedy by se v Kremlu z pověstné trojky nemohla stát
dočasně - dvojka” a po nějako době, až třebas pošlou k če.; tu Kosy
gina, opět diktatura jednoho mužů po vzoru .halinově a Chruščovove?
<-.4.
■ -1
Stanislav
: ·-.» Kriz
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Podle informací, i ture pronikly z vysokých stranických kruhu v
Běleccradě, c.:.iys tá se,_v_ Jugoslávii všeobecná pmmcýotie, které by
prý ještě letos u" o žni 1 a údajným " 5 02 politi ckýŽL vězňům opustit
žaláře- a nohýn dalším politichýn delikventům by zmírnila třes ty»
Zmíněno kruhy však zdůrazňují, že připjavovanú amnestie neni vý
sledkem tlaku . .ohraničí ani ’ různý c ■ kampaní zy lidská práva”, ný
brž interní záležitostí jugosl vské vlády» ua.k osu ávají pozorova
telé, amnestie bude pravděpodobné vy ni.: šena v den jugoslávského
n. ’ ro dní ho sv á. t ku 2 9 · 1 i s t o p a < u.
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Jiří Ehrlich
K PROBLEMATICE OCHRAN? LIDSKÝCH PRAV MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI o
/Předneseno n V.kŕestansko Cemokrat ickém symposiu ČSKP
,/ISLIKOEEN 1977/
1.Lidská práva /jako právní pojem»
^Cast-Ö se užívají výrazy jako lidská práva, základní práva či
práva na svobodu, jako naprosto eqúivalentní výrazy»Jelikož tyto
tři pojmy se ve skutečnosti od sebe obsahově líšía"toto nepřes
né rozdělení vede často k nedorozuměním,chtěl bych věnovat úvo
dem pár slov terminologií,která je v této právní oblasti dnes
běžná o
Pod pojmem lidské právo rozumíme vybrané základní právní pozi
ce jednotlivce/nebo i skupin jednotlivců/,které každému na základě^jeho lidské osobnosti a lidské důstojnosti připadají.Pří
kladně je náboženská svoboda právo ’jednotlivce,svou víru si sám
určit,zároveň ale také právo založit náboženskou společnost,či
církev a s jinými spoluvěřícími se zúčastňovat bohoslužeb»
Lidská práva jako takoví, jsou často odvozována z práva přírodní
ho. Jediný správný názor je,že stojí svou hodnotou nad kterýmkolxv
právním řádem a z toho důvodu je těžko představitelné,že by ně
jakým zákonem nebo ústavou civilizovaných států nebyla alespoň
v omezené míře zaručována,nebo zůstala úplně opominuta»
Všechna lidská práva jsou zároveň základní práva;tato jsou ale
především práva státní,která vznikla teprve zákonodárným aktem»
Nacházejí se proto především ve státních zákonících.Z velké čás
ti přísluší proto tato práva použe občanům dotyčného státu,niko
liv cizincům» Obráceně jsou základní práva,ale nikoliv luská
práva například všechna práva politická nebo i práva hospodářská.
Ňa základě jejich čistě národního charakteru to pak znamená,že
svoboda hospodářského podnikání^nebo záruka soukromého vlastnic
tví v širokém rozsahu jsou zaručeny použe občanům statu a není
oroto také třeba,aby tato práva musela být na celém světě na
prosto ve stejném rozsahu a stejným způsobem chráněna.
Když pak mluvíme o právech na svobodu,pak vycházíme z libe
rálního po jeiší zá'· ladních práv jednotlivce , t. zn. že jde především
o zamezení přímých státních zásahů do společenského procesu.
Tento názor je dnes sice převládající,! když právě v poslední
době tento způsob záruk platí víceméně jako zastaralý.Zastaralý
zejména proto,jelikož reflektuje pouze nedokonale a neúplně
současnou sociální a hospodářskou skutečnost.Nemájí-li býti
práva na svobody zmenšena ve svých hodnotách,nebo dokonce zcela
znehodnocena,pak je zapotřebí rozšířit jejich dosavadní obsah'
o tzv.status positivus,t.zn.nárok jednotlivce na určité státní
úkony a pomoci jestliže velká část práv na ústavou či zákonem
zaručované svobody nemá zůstat jen výsadou několika společensky
silných jednotlivců,nebo dokonce pouhou iluzí.
Příkladně právo svobody tisku se skládá ze tří složek:
1/status negativus-zákaz jakékoliv formy cenzury
2/status. pasivus- zákaz ovlivňování tisku státními orgány
3/status positivus- dnes často diskutovaná otázka,zda politické
menšiny či společensky slabé skupiny mají nárok na státní sub
vence, aby se vůbec mohly podílet na vytváření veřejného mínění.
Zvláště v předvolebním období je tento aspekt nezbytným předpokladexii zachování pluralistické společnosti,Jinak hrozí ne
bezpečí, že jen jedna strana politická strhne všechnu moc na
sebe.
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2,Lidská práva-v právu národním.,
Každý stát,který se opírá o nejaký právní řád a který je opět
založen na neměnných hodnotách etiky a morálky a ne na libovůli
a náladě jednoho či více jednotlivců,tedy ne stát absolutistický,
zaručuje ve své ústavě základní lidská práva.I státy,které je
možno jednoznačně považovat za diktatury,zaručují přibližně stej
ná práva jako státy jednoznačně demokratické»
Na první pohlud se tato skutečnost zdá sice trochu nepochopi
telná, presto je to však jen logický důsledek současné světové
situace oOprávniní každé vlády rozhodovat ve vnitřních záležitos
tech, stejně jako její legitimita vystupovat jako zástunci státní
ho zřízení v zahraničně-politických záležitostech se zakládají
na právech a zárukách,které jsou občanům státu k žití nepostra
datelnou nutností.
Je tedy jednou z nejdůležitějších funkcí státu lidská práva
chránit přinejmenším v té míře,jako je sám zaručuje»Touto krásnou
teorií se ale nesmíme dát mýlit,že by §nad na druhé straně ne
existovaly jiné důvody,které pak opravňují k porušování,omezo
vání nebo dokonce úplnému nerespektování lidských práv»
Ústavou zaručovaná svoboda náboženského vyznání,nebo svoboda
volného pohybu je často státem omezována a pod záminkou škodli
vosti těchto svobod státnímu zřízení či jejich neslučitelností
s oficiálním světovým názorem důsledně vymýcována.
Zároveň je však třeba dodat,že obsah a dosah jednotlivých
lidských práv není všude stejný,jak lze lehce doložit„Jmenovitě
seznamy lidských práv,tak jak.je,známe .my,odpovídájí v podstatě
liberální evropsko-severoamerické tradici. Centrální pozici
zaujímají klasická práva na svobodu.
Naproti tomu v komunistických státech je pojem svobody chá
pán povětšinou v zájmu společnosti,nikoliv individuálně„Ospra
vedlnění tohoto chápání se pak hledá v tzv,zajištění sociálního
pokroku„Ti,kdo dnes takhle argumentují,přehlížejí úplně,jaké
možnosti manipulace a potlačování lidských práv se podobnými
neurčitými formulacemi a frázemi otvírají0
V úvodních statích mnoha ústav se nachází všeobecná prohláše
ní státních snah o blahobyt a pokrok,Na základě těchto je pak
možno takřka všechny snahy,které neodpovídají zájmům vládnoucích
kruhů silně omezit nebo úplně zakázat»
V zemích třetího světa stojí v popředí svoboda státu jako celku
před koloniální,hospodářskou a technickou závisí@g^£»Je pak na
prosto logické,že tyto rozdíly v samotném chápání lidských práv
v národních zákonech se pak musí nutně odrážet a zanechávat znač
né stopy v mezinárodních paktech»
Švýcarská nauka zastávala dodedávna mínění ,že spolková ústava
uznává a zaručuje veškerá práva na svobodu,která jsou jak v sou
časnosti tak i v budoucnosti jen myslitelná a především realizo
vatelná,Zde by mohla vzniknout nesprávná doměnka,že se snad zá
kladní práva vztahují na celou osobnost a činnost člověka,že jej
před jakýmkoliv zásahem chrání.Správné je naproti tomu,že se zde
jedná jen o bodové záruky a ochrany,především v oblastech života
a podnikání,které jsou ve zvláštní míře případnému omezení či
zranění vystaveny. Ale ani v těchto právě definovaných hranicích
ještě není svoboda neomezeně zaručena»Státní právo omezuje navíc
i tuto již tak omezenou svobodu,částečně v zájmu státním,částeč
ně v zájmu jednotlivce.Právo na svobodné vyjádření mého názoru
mne ještě zdaleka neopravňuje k pomlouvačným nebo urážlivým vý
rokům vůči třetím osobám.V podstatě jsou tedy lidská práva do
jisté míry omezena.Rozsah jejich omezení by měl být na každý

pád přesně definován platným právním řádem a ne být ponechán
lib.vůli některých státních institucí.Kde se hranice možnosti
uplatňování práv přesně nachází není bohužel část? jednoznačné.
Co vsak na žádný pád nesmí být lote no je samotná nejhlubší pod
stata kteréhokoliv lidského práva »Zaručena j.. její nedotknutel
nost nejen ze strany státu,ale i zu strany ostatních jednotlivců.
Mluví se zde buď ; tzv.’’vertikální účinnosti”základních právt.zn.,že jim připadá funkce ochrany proti or/szování”shora” ,nebo
o tzv."horizontální úcinn. sti"-zárcveň působí i jak< ochrana
proti nedovoleným zásahů.:; silnějších společenských jednotlivců
či skupin.
mohlo by se sice namítnout,že lidská práva jsou ve své nejhlub
ší podstatu na celém sv tě stejná.Toto tvrzení by byli ale nepřes
né.Jejich obsah byl nejen v minulosti,ale i v současné -dobČ určo
ván nejen převládajícími svět vým názorem,ale i kulturní tradicí
každého národa.Klasickým přikladeš, je zde trest smrti,který je
ve všech mezinárodních smlouvách ponech án stranou,jinik .,y se
sotva našel potřebný počet států,ktoré by smlouvu pod psali.
V souvislosti s trestem smrti se často zastává mylný nm-:r,že
jeho zachováním se zvyšuje účinnost trestního řádu,Nejen sta
tisticky,ale i na základě nejnovujších poznatků kriminalistiky
lze dokázat nesmyslnost tohoto názcru.
V podstatu zde jdu c něco jiného.každé státní zřízení,které má
tendenci k absolutismu si chce ponechat právo na zničení lidské
ho života,nejvyšší to pozemské hodnoty.Jestli je mu umoněno za
určitých pieJpokia’ú zdeformovat najzákladnejší lidské právoprávo na život,pak není nikdy těžké legitimovat všechna '.'statní
porušení lidských práv,jeli' ž se pak tato jeví relativně vždy
jako daleko méně podstatná.
i když je tato skutečnost politov'.níhodná, je tent kompromis
nutný.Často je v této souvisí sti uváděno mínění,že svoboda tisku
nedovoluje kritiku vlád jiných zemí se stejnou ostrostí,jako je
to běžné ve státu- vlastním.I tento názor ve své nediferencované
formě je sotva správný.Když se již ■ kritice vlád či státního
zřízení jiných zemí v souvislosti se svobodou tisáu hovoří,pak
by se melo především upřesnit rjle t?volené kritiky.Zi- by spa
daly zejména náležitosti,které svým charakterem nebo svým dopadem
přesahují r mec čistě národní a stávají se tak záležitostmi širo
ké světové veřejnosti.Že do téte kategorie natři vešker'· porušo
vání lidských práv o tom nemůže být pochyb.
3»Lidská práva v przvu nu zim re dním.
Kazináro-dní pr vo v užším slova myslu se- zabývá právními vzta
hy různých států mezi sobou a vztahy států k mezinúr iním erganisacím.Podle běžného učení ne latí tedy jednotlivec jako právní
subjekt.Jestliže se nu na území jiného státu stane nějaká křivda,
i o je s ním protiprávně nakládáno,pak přebírá jeho ochranu a
zastíní ten stát,jehož jo občanem./’iplomatická ochrana/ Dojdeli
naproti tomu k porušení práv domovským státem,pak se zpravidla
nedá mluvit o porušení mezin r.Jního práva,Tenrve v poslední dobu
se vyskytují názory,které zastávají stanovisko,že i jednotlivci
přísluší v rámci mezinárodního práva samostatný status právního
subjektu.Především zaslouží pozornost smi uvy k ochraně lidských
práv v rámci EHS.Zde se každý stát nevzdává^části své suverenity
ve prospěch jiných států,které se na smlouvě po lilejí,nebo nějaké
mezinárodnívor.o.anisace,nýbrž ve prospěch svých vlastních občanů,
kterým umožňuje, letyčny stát přec mezinárodním torem* žalovat.
Taková organisace pak už není jen internationální,nvbrž supra-
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nationální;t»zn,,že stojí nad všemi stí. ty, které jsou v ní za
stoupeny o V rámci internátianálních oroanisací si každý stát po
nechává svůj vlastní právní řád. V rámci resolucí se jen h ásí
k určitým zásadám,které pak víceméně dobrovolně dodržuje nebo
také ne o
V rámci supranationálních orpanisací vytvářejí jejich členové
nový společný právní řád,který má pro všechny stejnou právní
závaznost„
7 každém státě je právo definováno a zakořeněno v úst ,;vě a plat
ném právním řádu<> V právu mez indiu .'mim to není tak zcela jedno
duchí o Internácie nální organisace nají jistě také vlastní právní
normy,které tyto definují,ale každá organisace je závislá na
svých členech,kteří se dobrovolně tomuto řádu pak podrobí. Po
chopitelně musí, být dána i možnost vystoupení,čímž závažnost
statutu organisace pro dotyčný? stát automaticky končí» Zatímco
každý člověk se svým narozením stává zpravidla občane ■ toho či
onoho státu,státy se svým vznikem nestávají sc stejnou samozřej
mostí členy nějaké organisace.Hlavním zdrojem n rca a základen
právního vztahu jsou potem smlouvy,dohody,konvonco,chí;rty,pakt,
statut atd» Vedle těchto existují jako mimořádný zčhu,j právních
norem právo zvykové a kulturními národy uznávané právní zásady
a hodnoty,které právě v oblasti lidských mrav hrají nezří ka
dů1e ž i t ou úlohu»
Další problém při státních smlouvách tvoří pak. stezka,zda se
příslušníci dotyčného státu mohou dovolávat svých práv přímou
cestou.Zda se tedy každá norma dá přímo uplatnit nebo je zapo
třebí dodatečných státních nařízení,které toto uplatnění teprve
umožní»Odb;rnč se zde mluví o tzv.”self-executíng”.
lato otázka je při prosazování lidských práv vůbec najpodstat
nejší.Z toho pak ale vyplývá prahlém další,totiž mnohé státy sc
brání přiznat tu skutečnost,že nejen státy jako takové,ale i
jejich občané jako jednotlivci jsou oprávněni se dovolávat
smlouvou zaručených práv» Pokud se jedná o státy jako právní
subjekty,pak to má význam jen na oli”diplcmatické ochrany" tedy při porušování lidských práv na území cizího státu»
Teprve uznáním jednotlivce jak právního subjektu se otvírá mož
nost domáhat se přel mezinárodním f^rem svých práv,jscu-li tato
porušována domovským státem» Pru srovn'ní třeba Švýcarsko tuto
zásadu bez jakýchkoliv okolků uznává za předpokladu,že je zmíně
na právní záruka dostatečně konkrétně definována,takže její pří
mí uplatnění v praxi nedělá žádných potíží»Většinou jsou tou vito
konkrétně formulované normy víceméně automaticky nabírány i
do práva národního»
0 důležitosti a významu internatienólních or 'anisací ri/ní třeba
dlouho diskutovat.V naší souvislosti je jen íůležité zjištění2
že se dnes staly nezbytnými institucemi a předpokladem ke vzniku
mezinárodních dohod,které svou laterielní podstatou zaručují,
jistá práva i jeds otlivci.Na druhé straně je však skutečností,
že ve většině případů chybí existence stálé mezinár dní instance,
která by dávala mužnost kontroly porušování smlouvy v oblastech,
které neleží přímo v p·.. litickém nebo hospodářském zájmu smluvních
států»Následkem je pak praktická bezcennost většiny smluv»
V této souvislosti:nejlépe poukázat na Závěrečná akta helsinské
konference»Celá konvence má jen charakter slavnostního prohlá
šení, proto zda není žádná kontrola medná»Rozsah dodržování je
víceméně ponechán dobré váli nebo také zvůli každého státu»
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4«Ochrana lidských práv v rámci OSN.
Cílen a smyslem OSN je především snaha o zachování světového míru
a ochrana lidských práv a svobod.Než se dostaneme k samotnému
jádru věci,tak alespoň ve stručnosti pár slov ke struktuře organisace samotné «
Každý Člen OSN-dn^s približne 140 států-je zastoupen v generálním
shromáždění «Toto sicenení jako zákonodárce příslušné pro důleži
té otázky,má spíše jen funkci mezinárodního fóra vzhledem k dlou
hodobým problémům světové politiky,aniž by tytc vsak přímo řešilo
nebo iokonce rozhodovalo
případném.
stupu či sánkeich«Zabývá
se především resolucemi a dcpcručenÍĽii a pa'k odhlasovává smlouvy
vypracované speciálními komisemi a výbory.Smlouvy schválené gene
rálním. shromážděním nabývají právní platnosti teprve po ratifi
kaci jednotlivými státy.
Hlavním orgánem,který má vůbec nějakou možnost a kompetenci roz
hodovat o opatřeních jo Bezpečnostní rada«Jí ořísluší pět stálých
člcnů/Čína,USA,SSSK,V.Britanie a Francie/ a deset Členů,kteří v
určitých Časových intervalech se střídají«Bezpečnostní rada je
sice oprávněna v případě internáttonálních konfliktů rozhodovat
o možných hospodářských sankcích nebo Iokonce o v.jenských akcích«
Její dosavadní Činnost však zůstala doposud omezena pouze na
akce verbální.Všechna rozh; lnutí ztroskotala bez vyjíuky na vetu
některé z pěti velmocí«
pro nás je především lůležitá otázka,jaké účinuy mají d_ mručení
a resoluce,které jsou na generálním shromáždění odhlasovány.
V principu platí zásuľ.a právní nezávaznosti,bez ohledu na to, zda
členský stát, resoluci schválil, zamítl, nebo se zdržel hlasování.
Někdo jednou vtipně poznamenaly’’Generální shromáždění má asi tolik
právní noci jako kostelní pí sm-dodává odvahy a útěchy a vyvolá
vá pocit kolektivního právního řádu a legitimity speiečnéh úsilí"«
Tím? je trefně definován účinek mnoha resoluci,naštěstí ne všech«
Kesoluce,které byly jednohlasně nebo skoro jednohlasně schváleny
mají později charakter autoritativního zajištění,které může být
jen těžko, naprosto n. řepek to váno, aniž by dotyčný stát ztratil
alespoň do jisté míry sv u tvář a státní věrohodnost. V takových
případech se
jen ztěží tvrdit, že sc jedná jen o nezávazné do
hody« J^ak o příklad zde slouží názorně resoluce pr ti k lonialismu
z r.1960 a přeJev ín pak Všeobecné prohlášení lidských práv z
r.1943. Toto prohlášení sice dodnes nezískalo charakter zákona;
důležité však je,že se žádný ze států,které přistoupily teprve
později nemohou dovolávat naprosté nezávaznost i.Tí:.·. však není
řečeno,že se ze Všeobecného prohlásili lidských práv stal záro
veň instrument k j ich pí sazení« ^elze však popřít přímý vliv
prohlášení na další aktivity OSN samotné,stejně jako na aktivity
jiných mezinárodních organisací.V < o., děj čích konvencích nachá
zíme stále poukaz na zmíněné prolil·úžení a v neposlední i' adš jsou
pak jednotlivé zásady přebírány i v
lasti prxv nór dních,l le
se jejich právní obsah může přímo uplatnit«Nepopír itelný je i
vliv Všeobecněli pi ohlás ní na pí vážnou většinu ú t iv vzniklých
po r«1948,'
ve štítech třetího světa.^ezřídka byly je notlivé zásady ve svých formulacích doslovne přejaty,Z právne
technického'hlediska je proto nesprávné,jak se v lni často stává,
když se proti některému st tu namítá,že porušuje čl.9,9,18 nebo
19 Všeobecného prohlas ní;přesnější je mluvit o státních prak
tikách,které stojí v rozporu s tímto prohlášením.Touto poněkud
seslabenou formulací je jeho právní charakter daleko přesněji
vys tížen«

V této souvislosti je se třeba zmínit ještě o je ■nim problému.
Při dnešním složení valného shr : ní ní,ve kterém je dnes zastou
pena velká většina i nově vzniklých států,jeji" r.uedstc vitelé si,
ale jen minimálně nebe vůbec neuvědomují dosah od^ evědn sti,kte
rou na sebe berou
-vzdáním hlasu při resoluóích,hx mí n. bezpečí,
že jo docela lehce užné schválit i pr ·.: hlášení, ktorá jsou jen
stěží v souladu s lidskými právy,n-^bo jsou dokonce i jednoznačně
protiprávní.Najlepším příkladem posl lni loby je zde tzv.rusoluce
proti s i oni srnu.
Trochu podrobněji je sc třeba podívat na dvě nov.' jší k-nvence
na ochranu lidských oráv z r.1966.Tento internaticnální pakt na
ochranu občanských a politických práv byl 35 státy ratifikován,
jak je to ostatně k jeho platnesti nezbytně nutné a vstoupil 23.
března 1975 v platnost.
Obsah obou konvencí se dá asi následovně shrnout:V jejich čele
s ojí právo na sebeurčení národa.Je jistě trochu nepochopitelné,
proč je právě do popředí postaven princip,který vlastně není
žádné lidské právo v čistém sl ,-va smyslu.Ve skutečnosti so -zde
jedná o kompromis,prosazený proti vůli západoevropských zemí a
,.iá víceméně jen symbolickou funkci, dokument ovát respektování
.myšlenkové a hospodářské nezávislosti zemí třetího světa.
'· e druhé části obou.paktů najdeme pak přib i žně stejně formulo
vaný zákaz rasové diskriminace,zákaz náboženského a politického
pronásledování,stujně jako poukaz na rovnoprávnost muže a ženy
vzhledem k právům paktem zaručovaným,Třetí část je pak věnována
materielnimu právu a odpovídá svý: >bsahom Všeobecnému prohláseníj.které mirnoch« lei sloužilo víceraénč jako předloha.Podrobně
je bavíc rozvedena .vt-zlja práv uvězněných. neb*. žulu vm .. bočně
trestně stíhaných osob.účelem těchto zásad je snaha vytvo.. it
závazné právní normy v oblasti tre i £
práva pr ešschny státy.
Jde především o práva,kter " každé u jednotlivci přímo přísluší,
takže se proti jejich porušování může samostatně odvolávat v
první řade u soudních instancí domovského státu. Předpokladem
je ovšem absolutní, nezávislost třech státních sil, t.My konsequentní oddělení legislativy,exekutivy a judikativy,stejně jako
uskutečněné demokratické zřízení.
Naproti tomu není jednotlivci možné^z paktu vyplývající hospodář
ská, sociální a kulturní práva uplatňovat přímou cestou.Z charakteru
sociálních pr?v,které jsou vlastně uskutečněny teprve určitými
státními intervence.A v oblasti vnitřně-politické,vyplývá,že je
nejprve zapotřebí je jich konkretisace na poli správního a prová
děcího práva.Nárok na sociální pomoc se strany státu vyplývá
až z těchto konkrétních právních opatření.Napříkla,i nezaměstnaný
nemůže vyžadovat přidělení určitého místa,nýbrž musí se spokojit
s*tím,že se stát vynasnaží jeho nezaměstnanost odstranit a finan
ční pomoci překlenout dobu výpad.’u pracovního výdělku.
Práva sociální mají proto především prolamovaný charakter,Indivi
duální charakt .r ustupuje- Jo pcza*í,n?boť zde není lána možnost
prosazení,příkladně třeba v rámci nějakého soudního procesu.
Z Časových" důvodů jsem se omezil jen na tyt
Ivě n j 1 sžitejší
konvence;nezmíněny zůstanou především doporučení e a'vrhy r·?ných podorganisací,jako je třeba UNESCO.Těch to návrhů Je nes
přibližně kolem. 150,takže jo napr st ne . "né každýu
z ývat.
Postup při uzavírání smluv: 1/vypracevání smlouvy příslušnou ko
misí ,2/ Parafování, 3/Podepsání , 4/Patifi1.:ace.
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5 ..Ochrana lidských práv v rámci regionálních or^apisací.
Zde bych ss chtěl omezit na jedinou a snad zároveň nejdůležitější
konvenci,známou pod názvem Evropská konvence na ochranu lidských '
práv/iMRK/,která byla vypracována Evropskou radou ve Štrassburku.
Něco obdobného existuje i v USA,pokud je mi ale známo,není tato
konvence ještě v platnosti»
EMRK byla podepsána koncem r.1950, vplatnost veto ..pila 3. ;ůií
] 53.Členové se noh
. ;t jen příslušníci Evropské rady,t.zn.
principielně všechny evropské státy.V průběhu oasu přibyl·... k
původní konvenci ještě pět dodatečných protokolů.Na'těchto pří
kladech bych chtěl nyní ukázat celou problematiku a strukturu
mezinárodních smluv vůbec.Při vypracování mulitlaterálních dohod
se nezřídka stává,že v určitých otázkách není možno dosáhnout
jednomyslnosti se strany všech partnerů.Jsou tyto otázky základně
důležité,pak hrozí nebezpečí,že v přípádě souhlasu většiny,někte
ré státy k smlouvě vůbec nepřistoupí.Ztroskotání se zamezí tím,
že se vypracuje tzv.dodatečný protokol,ke kterému pak státy bez
ohledu na smlouvu hlavní přístupu jí .V protokoloch samotných jsou
pak obsaženy ony programové body,které by jedn myslné přijetí
smiouvy znemožnovaly.
•ťodobným"trikem" je vypracování tzv. fakultativních zásad,které
mají především význam v otázkách ustanovení a funkce mezinárodní
kontrolní a soudní instituce. I když tento postup fakultativního
souhlasu s určitými zásadami konvence není nic převratného a také
jeho význam nespočívá v přímosti zabezpečení lidských pr áv,nelze
na druhé straně přehlédnout nepřímý effekt,vyplývající z princi
pu publicity„Státy,které některé ustanovení konvence plně neuz
návají jsou na každý pád nuceny přezkoumat svá stanoviska vzhlede ;
k nejasným nebo sporným otázkám v rámci národního pr řva a tyto
pak poa tlakem veřejného .dnění nezřídka dokonce změnit/\ní zde
třeba dodávat,že tento"obnovovací mechanismus"pinč Funduje jen
ve státech skutečně demokratických.
Příklad fakultativního ustanovení:cl.41 Paktu o občanských a
politických právech/03N/Inlividual cesch. ord c
/EMRK/Zuständigkeit Europ.Gerichtsbcf cs fur MR. Je líným velkým nedostatku .i zů
stává pak skutečnost,že smlouva jako celek neplatí pro všechny
členy vc stejné míře.
Podobný postup se volí také při rozšíření původního znění konven
ce nebo při případné izmčně materiálně právního obsahu.
Aby se přespřílišnému rozštěpení v rámci E/RK alespoň částečně
zabránilo,bylo přistoupení všech států této k nvence ustanoveno
jako podmínka právní platností 2.,3- a 5 P’.í o tok o lu, které obsahu
jí důležité otázky formálního orává.
Dnes vypadá situace následovně ůvšecř 18 států ER jsou zároveň
členy EWK.V současné době se jedná o přístup Portugalska/člen
ER od r.1976:zda v EPRK?/. K struktuře konvence samotné:formula
ce a obsah záruk lidských práv v materiálním smyslu odpovídá z
velké části tomu,co je obsaženo vo Všeobecném prohlášení OSN.
Evropská sociální charta tvoří pak obdobu konvence OSN,kt^ré se
týkají hospodářských,sociálních a kulturních práv.
Nyní pár informací k protokolům samotným.
v'1.protokolu jsou zaručena nejdůležitější lidská práva v máterielni.ni smyslu,především právo soikromého majetku,právo na vzdělání,
/které' zde n-.-ní zcela na správném místě , pro tuže sv;zm charakterem
patří spíše k právům sociálním/ a pak také právo na .tajnó volby.
V téte souvislosti stojí za zmínku,že Švýcarsko je jediný utát,^
který k tomuto protokolu nepřistoupil.-Příotup n .ní no ný,protože
některé obce doposud nepřipouštějí tajné volby.

• Aó2„Protokol se týká otázek postupu při uplatňování porušení někte
rých práv,která jsou konvenci zaručovány.
3.Protokol je příklad m dodatečná změny,resp„rozšíření původní
konvence«Jeho obsahu: jsou laminující nebo Částečně odchylné za
sa..y o postupu jeinání před komisí pr. lidská práva«
4„Protokol se pak opět zabývá právy v materiálnín smyslu.Jumnovitě
se jedná o právo na svobodný pobyt,právo na neon..·»ený pohyb a pak
některá práva cizinců, jako např.právo na asyl.. V souvisí sti s
právem na asyl se· dnes diskutuje otázka,zde by touuiu ^r^vu neme
la být přiřčena vlastnost právního institutu.To by pak*znamenalo,
že každý,kdo by splňoval určité zákonem přesně defin v. / pře 1 klady,by se poskytnutí asylu mohl domáhat„Doposud tato zaruka
chybí,takže každý je víceméně dkázán na lobrczdání příslušných
úřadů. Mimochodem i zde n dalo Švýcarsko doposud svůj oohlas;
není v tomto případe ale úplně samo.
5«Protokol se týká opět organisačních otázek při volbách členů
komise pro lidská práva.
Pak je nutné se zmínit ještě o jedné zvláštnosti u mezinárodních
smluv,která existují i v případe EMRKU Jestliže by některý stát
nemohl ke konvenci přistoupit jen z toho důvodu,jelikož jeho
právní řád není s touto v naprostém souladu,pak je jeho přistou
pení přesto možné„V tom případě nusí ale formulovat přesně vý
hrady nebo i odchylný výklad některých ustanovení tak,jak je
chápe a zavazuje se je dodržovat„Zároveň je takový stát ale
povinnen v co možná najkratší Jobe svůj právní řád natolik po
změnit, aby konvenci v budoucnu neodporoval„Původně přednesené
výhrady sc stávají automaticky bezpředmětný a.
6„Úloha a postavení mezinárodních privátních organisací v boji
za lidská práva.___________________________________________________
I v r,ét<; kupit cle se ěmežTm p -uze na jednu organisacíľJ k . pří
klad jsma zde zvolil Arnošty interneti^-nal „
Organisace samotná vznikla.v r„19Sl,tedy až p< vydání Všeobecné
ho prohlášení OSN a po vzniku E.URK„Důležité jo v"léto ...súvislos
ti poukázat na některé základní rozdíly k oběma přece
^cíno
vaným organisací i,co se týká jejího složení a postavení v mezi
národním právu vůbec,
Předně patří A.I. k tzv„ ,:NGO’ s-non governementel organisations"„
Členové organisace nejsou tedy státy jako subjekty mezinárodního
práva.nýbrž jednotlivé národní skupiny„xy o jemu zpravidla ve
všechzeních organisovány jako spolky„Švýcarská sekce A.I. je
t e dy s p o 1 ek ve s: :.y s lu č 1,6 0 „ c i v i 1 n í h o z ák; n í ku/ Z Gľ / „ V e s v é m
programu se A.I.orírá především o Všeobecné prohlášení lidských
práv OSN. Toto dnes slouží jen jako původní základní báze„Samo
zřejmě se lneš A,1,opírá i o novější rescluče,paktl či mezinárod
ní konvence,které se'cv. · naterielní i obsahem vztahují přímo či
nepřímo na ochranu lidských práv. Jejím cílen je pa podniknout
vše proto,aby ve zmíněné resoluci zaručovaná práva byla tak' na
celém světě respektována.Samotná činnost její nespočívá tedy ve
vydávání nějakých nových prohlášení/či uzavírání mezinárodních
smluv,nýbrž přímo v účinné kontrole a pomoci postiženým, bohu··’el
většinou j n v rámci značne omzených možnosti.
Formy vlastní pomoci mohou být různé,počínaje všeobecnými inter
vencemi ve prospěch uvězněných a materiální pomocí jejich rodinám,
přes specifické ' kampane, příkladně proti nucení noxo trestu smrti,
intervence v rínci jiných mezináro 1.-ích crganic .cí a diilcmatickýcb
konferencí,spolupráce při vypracování nových prohlá m-ní a . zinárolních smluv týkajících se lidských pr·. v až po ucmA na ^ako-

n s .iar m... procesu vo vetom..· d< r. .mr m.ických států. Zde je nutno
dodat,že tato činnost ju naprosto dobrovolná.0 to je všuk pře
svědčiv jší,protože hnací sil u zde není nejaký příkaz,nýbrž
nadšení pro vec a vy s k. . ;up ň an, ažovanosti a obětavosti členů A.l.
Existence vlastní samostatné soudní instance,jako ju t ?.u třeba
v případě JMRK není pochopíte In nožná .Tužku· si představit stát,
který by se téte soudní praxi 1 br v lně podrobil»^ont nel sta
tek je nahrazen alu jiným instrumente i, . zná ještě daleko účinějším než npjaký mezinárodní soudní dvůr,kterým jsou především roč
ní zprávy a konkrétné zaměřené pub ikace o činn sti A.I. Míra
účinnosti a možnosti dosáhnout změn nezávisí ani tak na množství
publikací nebo jejich obsahu,alo především na včt"v' veřejnosti

7.Právní postupy k ochrání lidských uýn
Každé právo dávj jednotlivci jen do- t e míry jistotu,žo bud. ve
skutečnosti také respektováno,v jakých mezích je mu J .na .ežnest
a záruka v případě porušení svá práva před soudní instancí uplat
ňovat a nechat prosadit.Je tato možnost dána jen v omezeném mě
řítku, nebo dokonce úplně chybí,pak toto právo nemá zpravidla
pro jednotlivce velkého význa m
Vynechám nyní záměrné další velk ' překážky,které se při prosazo
vání oprávněných nároků jednotlivci jeví,jako např.ncpřehle inost
a komplikovanost celého procesu'lniho systé m,strach před horent
ními finančními náklady,dlouhá doba trvání nebe jednoduše nedů
věra k příslušným soudním institucím.
s;
Konkrétne se nyní podívejme na všechny uožnosti,které v rámci
doposud zmíněných právních institucí vůbec otvírají.
V případě Všeobecného prohlášení OSN chybí jakékoliv zjištění
prosazení práv úplně. U paktu OSN je sice najzákladnejší kontro
la povinná.Ve skutečnosti to neznamená uvsem více,než že smluvní
státy jsou zavázány podávat generálnímu tajemníkovi pravidelné
zprávy o dodržování nebo případném porušování dohody.Jelikož tyto
zprávy jsou vypracovávány zpravidla některou z oficielních insti
tucí v oblasti státního aparátu a ne pokud mo' no naprosto nezá
vislým orgánem,pak n.ní těžké si d mysl.t co *e obsahu"; těchto
státních zjištění.Generální tajemník je pak novinnen tyt > př Jat výboru pro lidská práva,který je zkoumá a který je' -právněn
k určitým připomínkám.Za jistých předpokladů J« .cino zroojit
i hospodářskou a sociální radu. Oolá akce je však jen uistě
verbální .Veškeré úsilí sc vyčerpá jen v rámci vzájur-né výměny
názor ů.
Relativně lepší ochranu skytá E7RK.Podmínkou je zde prvořadé vy
čerpání všech právních možností v rámci práva nárožního^.Je tento
předooklad splněn,pak lze uplatnit stížnost před štrassburskou
kuliší. Odvolaní a žaloba jednotlivce je přípustná opět jen
proti státům,které příslušnému fakultativnímu ustanovení daly
svůj souhlas./Dnes všechny státy ER,s výjimkou Fr mcie ,1’ecka,
Kypru,Malty a Turecka/.
K názornějšímu osvětlení toto., jak to v praxi vypadá, uvedu krátce
jo'.nu konkrétní událost,tzv.případ Golder.
Na základě falešné výpovědi jednoho ze spoluvězňů po vzpouře v
jednom anglickém vězení,byl šidny GolJer přeložen do samotky.
Golder se snažil ospravedlnit,při čemž se snažil obrátit na své
ho právního zástupce,k čumuž podle vězeňského pořádku potřeboval
souhlas xiinistra vnitra, i'en sú ale vyjádřil zamítavě .Pokusil se
proto v dopisech vylíčit svou situaci jednomu poslanci a je-ľnorou
policejnímu inspektorovi.Jeho dopisy byly vedení \ vězení zadr
ženy.Nato se obrátil na EKLP.Ve svém stanovisku se odvolával na
čl.ó.odst.1.zmíněné Vonvence,který zaručuje přístup k soudnímu

projednáni-c.zv.pí .mm na’foir hu.ur my' a na čl.8,který:. je za
ruč envneonezený písemný styk uvězněných,především v záležitostech
uplatňování zákoných práv vůbec»
Evropská komise přistoupila k zkoumání přípustnosti zmíněná stíž
nosti. V této fázi jednání je dána zpravidla obžalovanému státu
možnost k vyjádření .Většinou jak je v" no statisticky dokázat,
dojde v tomto stadiu k zastavení je Indií s důvodně ním, že stíž
nost je nedostatečně odůvodněna nebo z jiných důvodů nepřípustná.
Případem se pak zabývá jun podkomise.Výsledkem její nráce je ale
jen zpráva víceméně informativního charakteru,tedy v žádné i pří
padě závazný rozsudek.
V našc;.x konkrét ní Oi případě byla stížnost komisí, akceptována a
věci se ujal soudní dvůr^Fři hlavní . 'řelíč^ní zastupovali ob
žalovanou stranu,tedy V.^ritanii představitelé vládních kruhů,
zatímco. Žalobcu byl zastupován členy ke ise pro lidská práva.
Žalobce sám tedy nt.ua možnost před soudem ve vlastni' věci něco
podnikat a nemá ani možnost nechat se přímo zastupovat. „výr
právním zástupcem.Soud jednomyslně zjistil,že v přípalě Gulder
došlo k porušení č'1.3 z.žíněné k·, nvence a poměrem 9:3 hlasům
došel k názoru,že žalobci byl znemožněn v čl.6.1 zaručovaný
přístup k soudnímu projednání jeho záležitosti.
Anrlická vláda byla tímto.rozsudkem natolik pobouřena,že dokonce
uvažovala o tou ,při najbližší .možné příležitosti vypovědět svůj
dříve daný souhlas k ustanovení o právu na individuální žalobu.
Tímto faktem je snad nejlépe ukázáno, jak problematické je pro
sazování lidských práv v rámci mezinárodních institucí,které
dávají i možnost objektivního prozkoumání porušení rávnč zaru
čených hodnot nezávislou soudní instancí.I kly? na ke. ne c dojde
k rozsudku,zůst rvá otázka jeho prosazení nadále otevřena.Velkou
slabostí SMRK je ale- v osud především neúnosně dlouhá doba trvá
ní procesu-v průměru 5 let./Golder dall-Verletzung 1969, urteil 1974/.
Možnosti přímého zásahu a tím také pokud možno okamžité zlepše
ní situace postiženého je realisovatulné za určitých pře ^pokladu
jen v rámci organisací soukromého charakteru.To platí nejen ve
vztahu k již zmíněné A.I.,nýbrž ke všem organisacím pracujících
podobným způsobem, a zabývajících se účinnou ochranou lidských
práv.O účinné pomoci lze mluvit jen tehdy,jestli je tato okam
žitá a bezprostřední. dcjich řednost spočívá 'f··davším v jejich
pružnosti.Stanovy a pracovní postup,stejně jako objektivní mě
řítka pro posuzování toho, co je prípustné a c ■ iiikoiiv, jsou
určeny již předem, rot se ve své činnosti mohou za Mřít jen
na zjištěni skutočne situacu a je—li Lo . r.·; no poskytnout m.au—
žitou pomoc.Jinak je zpravidla jejich povinností vypracovat
podrobnou zprávu a tu pak předat světové veřejnosti.Jestli si
dnešní světová veřejnost se zjištěnými a důkazy porušování
1idských práv ví r'idy,to j£_bohužel jinú^ kupit ila.
.1 p čpj-p.ěji j? ý/crčii si bere inosk^a. ne mušlru prezidy-nta
fjc cíc
. lo].; třeba 23 . kv ;tna .jej
om inil z Miiev
ono ou—
zenínanekčních snah”izr^· eis
vM-r.ní strany Likud ■·. Sadat v
interviewy Nabíral c . tis u označil z nne echo ite Lný”a od jo··
ru.jici e rabe,.·' e u ve. ejnčnu mínění·. . i o... kv.··; r< z; jomínt ? žo Se
dat není Nár-ir a. nemuče mu cr pit.'it jeho ■•■Níilon. k americkému
plenu ne řečení ncmčrv. na Tělískům v •chodě.
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