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LIBEREC

VIA
VÝCHODOEVROPSKÁ

INFORMAČNÍ

AGENTURA
20.prosince 19btí bylo vere^něno sdělení
Východoevropské
informační agentury /V .A/ : "Po několika n.ěsicích pravidelné spolupráce jsme
my,nezávislí novináři ze zemí východní evropy ,rozhodl i vyhlásit Východoevropskou informační agenturu /VIA/,rřzávislou na státních orgánech našich
zemí.Naše agentura nyní působí v S33R,Československu,
ř.adarsku a rolsku. Základním cílen: agentury je rozšiřování
informací o událostech k nim?, dochází v našich zemích.
Informace VIA poskytuj r*e všem,kte~í o ně projevují zájem,
především však nezávis vm vydavatelským iniciativám.
Joufáme,že se k nám Z8*.edlouho připojí i koledové z dalších
zemí východní Bvropy."
Podepsáni jsou : z Maci trska Tibor hilip?,Gézá DUda,Iaroás
Berhidai ; z SSSR Alexandr lodrabinek,Tamara Kaluginová;
z Československa Petr ospíchal,^etr Uhl,Jan Urban ;
z Polska Robert bogdar ski,Barbara iirybaczová f Robert Kozák,
¿ojciech haziarski,Ionisz Pekalski a kanuta Wiňarská.
Adresy v ČSSH : Petr Ulil, Anglická 8, 120 00 Praha 2
Petr ospíchal,Arbesova 6,6^8 CO Jrno
Jan Urban, Thunovská
110 00 Praha 1
Následující informace pocházejí ze zprávy VIA 029/69
/29.5.1939/
1.Rozsudek nad Vlastou ^nrau.ootovou a libují Čilhánovoa
potvrzen
f.éstský soud v Pra2ef;i»hož senát byl složen z předsedy
Judr.Jana Rojta, přísnící Judr.iarcely Andělovo a Ju8r.
Jiřího Horkého,rozhodo/al dne 20.^.1969 o odvoláních
Vlasty Chramostové a i.buše oilhánové,Jakož i odvolání
prokurátora,proti rozt idku obvodního soudu pro Prahu 2
z 10.4 , jímž byly tyto dvě aktivistky Ch 77 odsouzeny^
k trestu odnětí 3vobody v trvání tří měsíců s podmíněným
odkladem na jeden rok za tr.Čin k útoku na státní orgán

a orgán společenské organisace podie § 15 V 2 tr.z..Tohoto
trestného^činu se,měly dopustit výroky v dopise 16.1.1989
adresovaném státnim představitelům,v němž vyjadřovaly nesouhlas s brutálním postupem policejních sil dne 15.1.89
na Václavském nárěstí v Praze. Keltský soud zamítl všech
na odvolání,čímž se stal rozsudek obvodního soudu pravomocný. V ústním odůvodnění soudního usnesení poukazal
předseda senátu JUpR.Jan Rojt na to,že čl.21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ,zaručující
svobodu slova,předpokládá rovněž o-nezení,která vymezuje
zákon^pro zajištění veřejného pořálku. Obžalované se v od
volacím řízení domáhaly zproštění finy,prokurátor JUDr.
Luboš Kratochvíl navrhoval delší podmíněné tresty.
Ekologická .jednání s rakouskou ministryní
Dne 28.5*89 došlo asi k hodinovému, setkání mezi rakouskou
ministryní pro životní prostředí,mládež a rodinu Farií
Flemmingovou a osmi účastníky nezávislých ekologických
aktivit v Československu,včetně Ek»logického bulletinu
a přípravného výboru ekologické spJlečnosti.Nikdo z čs.
účastníků si nepřeje,aby bylo zveřejněno jeho jméno.
Setkání proběhlo na půdě rakouského velvyslanectví.
Z rakouské strany se ho účastnili ... zástupci tří ekologických skupin /Globel 2000,Grüne Alternative/L Rozhovor
se týkal rakouských investic v Československu. Pokud jde
o projekt kanálu Odra-Dunaj,vyslovila se rakouská ministryně v tom smyslu,že k účasti rakouských firem by bylo
potřebí předchozího souhlasu rakouského parlamentu,a že
je nepravděpodobné,že by takový so;hlas parlament dal,
vzhledem k názorům,panujícím v rakouské společnosti.
Paní Flemmingové není nic známo o rčasti rakouských firem na přestavb* pražského Ungeltu a barandovských teras,
o níž psal čs.tisk ; bude sa těmito problémy zabývat.
V diskusi byly připomenuty návrhy na zřízení společných
národních parků na Šumavě,v Podyjí a v Podunaji. Paní
Flemmingová vyjádřila podporu čs.n-vrhu /'čs.vlády/ o
zřízení informačního centra v Prazi o ekologických otázkách,které by sloužilo veřejnosti • spolupracovalo s ní.
Pokud jde o Temelín, Rakousko nemá přímý zájem na geho
výstavbě,protože elektrický proud vyráběný v Temelíně,
který má Rakousko odebírat,přímo ni potřebuje a hodlá ho
prodávat dále do MSR.
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Ekologická manifestace v Praze
Dne 29.5.89 ,v den zahájení setká'í minstpt životního prostředí Československa a jeho sous« iu,se konala v Praze v
dopoledních hodinách manifestace matek 3 malými dětmi.
Sešlo se na ní asi dvacet zen s tiiceti dětmi.některé byly
v kočárcích. Hl>vní transparent cil nadpis "Zachraňme
přírodu pro n8Še d x ti" .r-.enší nápisy, umí st ěné i na kočárcích
požadovaly např.zrušení projektu lanovky na oněžku .ř.anif estující prošli Příkopy a Celetnou ulicí na staroměstské náměstí. Průvod natáčela rakouská televize a rovněž otátní
bezpečnost,která zasáhla nž v závěru,kdy^odcizila jeden arch
s podpisy pod peticí,kterou manifentující cávali podepisovat kolemjdoucím. Petice,pod níž s shromáždilo několik
aet ^podpisů ,požadovala mj.čistou . odu a vzduch a informování verejfaosti o znečištění ovzd\.
a vod. V petici se
rovněž podporuje stanovisko macíarsrfé vlády e společnosti k výstavbě vodních děl na Duna?i,protestuje se proti
zahájení výstavby lanovky na Sněží;.
Charťa 77 pí?.e í.'AT0
U příležitosti výroční konference v/vTO v Bruselu se dne
29-5*89 obrátila Charta 77 na představitele členských
státu tohoto paktu otevřeným dopisem v něnž vyjadřuje nízor,že "dalšímu rozvoji mezinárodních vztahů by nepochybně prospělo,kdyby státy l.ATC vyhlásily svou v :li
jednat 3 /aršavskou smlouvou o r--spuí$t <*ní obou paktů do
roku 2CC0". .'akové rozhodnutí, pí Še se v dokumentu Charty
77 " by mělo mimořádný význam pro všechny a především
pro demokratick5ř vývoj v naší části světa." Jopis podepsali kromě tří mluvčích Ch 77 i Jvří Dienatbier,Veclav
Havel a Václav i.alý. Jak známo y Var :avská ¿mlouva takovou
ochotu & jednání o rozpuštění obou vojenských paktů
již několikrát vyhlásila.
Cí.arta 77 píše
rchen^ovi
Prostřednictvím velvyslanectví *LR zaslala Chnrta 77 dopis
čínskému ministerskému předsedovi Li Pchen^ovi. Otevřený
dopis mé název Solidarita s čínský i studenty h politickými vězni. Vyjadřuje se v něm pod-ors demokratickým požadavkům čínských studentů a další
občanů a požaduje
se propuštěni politických v-^zňú, v prvé řadě .Vej 'řinb¿enga, který se r.tafc symbolem úsil o společné změny v
Číně.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NMS - IDS
Na setkání aktivistů Nezávislého mí **>vého sdružení - iniciativy za demilitarizaci společnost.' z ^rna } liberce, .rahy,
J;rostě jova.rrerovn , 3obSslavi , Sumper
a Horní Blntné
¿ervna
v Praze bylo vybráno
zástupců, zplnomocněných reprezentovat
o - 11)3 do 16. iubna 1990. K tomuto
datu^jako dni vzniku MKJ - ID3 bude i zástupci Každoročně
obměňováni.
úkolem zástupců »jejichž stanoveni si vynutily okolnosti f souvise jící s dosavadní činno rtí N!- 3 - I£3,by ¡r.Sla
být zejména koordinace činnosti akt vistů NMo - ILo v
různých oblastech Č33Rjzastupováni l.Kó - liíS jako celku
při ne jrůzn* j H c h jednaních,redakce zásadních textu
NI\3 - IJo.
Tato zpráva byla dána k dispozici ti3kovým a 0 entur3m.
,.a setkáni byli us^nr/en: tito zr' j' ar;-ci .
fíuTli oUl^.JVá , ¿c.října 277/11 , 3o')ěslav
narozena
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, v současné době v domácnosti

JAH CHUJOťSL , Kabelíkova 11 »Praha i
narozen
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?7 • <2 • 1 ->57 , čerpač,Vodní zdroje . raha

JA*.
narozen

, U libeňského pivovar i 2t,?raha o
S*. <<^2. ,písař

HAKA H O L A S O V A

, Ježkova ?, Jrno

narozena 1 8 . 1 1 . ,
JALA i j V A

"io0 00

5tí OC

v současné dooř v domácnosti

, Křovická 511» ¿obruška

51ti 0>

narozena 1 o.9.1^-36 , važačka knih

JAKA PETROVA byle 19*0.1939 propuštěna z výkonu trestu
/lednové dny 1
po iplvnutí ¿eho poloviny, zbytek trstu , tj.^ mísíce jí byl odložen podmíněn? na 15 :r j síců.
HAKA iíQL^KESOYA se zúčastnila jedn: rí přípravného^výboru
evropského sdruženi pr mlr a demokracii.
Jednaní
mj . zúčastni'. i .ary Jeldorová předsedkyň* SIQ,Joan - tndv - předsedkyně
¿ampaně rro mír a der . <racii U3A,Jan Kavan
- lalacn press.} eter ach*» - ^inlog východ
- západ.Jacek Czaputovicz - W1V*,I"• J.raber
- l*Vt účastníci se
-dbč^n* dohodli
prvni zasedání evroosk'ho sdruženi pro
iír ^ demokracii bude *>řiští r k v braze.

f

jnformace o případ ech Vladana _Kočlho _a _Jana_š u n rta
¥ladan Kočí narozený 7.8.1963 v Prešově, je abaolvent Hudební fakulty Akademie
muzičicych umění v Praze v oboru violoncello. Je držitelem několika cen a čestných uznáni
z národních interpretačních soutěžía během avtho studia byl několikrát vybrán k účasti n
mezinárodních soutěžích a na zahraničních zájezdech AMU. Po skončení studia v roce
1987 ae stal koncertním mistrem orchestru Koncrní opery v Praze. V dubnu roku
1980 odmítl pro své hluboké přesvědčení křešínrské nastoupit základní vojenské
služby. V červenci téhož roku byl vzat do vázly a bylo proti němu vzneseno obviněni
pro nenastoupení služby v ozbrojených silách ¿edle §269 odst. 1 tr. z* Pro tentc
trestný čin byl v záři pravomocně odsouzen k 15 měsícům nepodmíněného odnětí svobody v I.NVS. Ve své obhajobě před soudem mj. uvedl, že se nepokusil vyhnout se
vojenské službě zveličováním svých zdravotníci, problémů (tupozraké levé oko)),
protože takový postup by byl v rozporu s jeho avcdomím podobně, jako by bylo
nastoupeni základní vojenské služby. Rovněž uvedl, ze "jeho vztah k socialistické
společnosti není nikterak odmítavý" a že je připraven této společnosti sloužit
jakýmkoli způsobem., který nebude v rozporu a jeho křestanakýra svědomím. Dále
uvedl, že jak je ujištěn od Boha, jeho postoj K nastoupení vojenské služby se
vězenímnezmění, ba právě naopak, a trest tedy v jeho případě ztrácí jakýkoli
výchovný smysl. Zdá se mu nesprávné, že má být pro odmítáni podílů na přípravě
k násilí opakovaně vězněn až do svých 30-ti lei j když by přitom mohlv této době
sloužit společnosti jiným způsobem a žít zároveň se svou rodinou. Vladan Kočí
byl emneatovám 27.10.1988 rozhodnut iip prezidexw;a prezident« republiky, nicméně
v březnu 1989 byl znovu povolán k výkonu zákle-ini vojenské služby a po odmítnutí
nastoupit byl dne 5.6.1989 opět vzatdo vazby a obvin n z téhož trestného činu
V současné době je ve věznici v Praze - Pankríci. Vladan Kočí je ženatý a má
čtyřletého syna.
Adresa jeho manželky» Hana Kočí, Jánský vršek

118 00 Praha i

Jan Subrt, narozený 3.8.1968, bytem Horní Sytcf* 20, Vichová nad Jizerou, okres
Semily, zanechal v srpnu 1988 étudia na elektxctechnickc fakultě ČVUT v Praze.
Vzáří 1988 začal pracovat jako horník na dole ^rezident v Havířově, čímž chtěl
využít možnosti(zákonem neustanovené} pracovat 10 let v dolech místo základní
vojenské služby. Okr esní vojenská správa v
nilech věak v jeho případě tuto
možnost neužne la a poslala mu povolávací rozkei k nastoupení základní vojenské
služby v Prešově. Dne 4.10.1986 se Jan Subrt l vojenskému útvaru dostavil a
oznámil, že pro své náboženské přesvědčení službu nenastoupí. Dne 29.11. 1986
byl předvolán k výslechu na Obvodovou vojenskou prokuraturu v Hradci Králové
a na místě vzat do vazbyf Dne 3.1.1989 byl odsouzen obvodovým vojenským souden
v Hradci Králové za nenastoupení služby v ozbrojených silách podle odst.l tr.z.
k nepodmíněnému trestu odnětí avobody v trvání 16-ti měsíců. Během soudního 1
líčeni vyšlo najevo, že Okresní vojenská správa v Semilech nepovažovala Subrtovo
zaměstnání v dole Prezident Gottwald ze jeho ji/ní pracovní poměr, a proto ho
údagně povolala. Předseda senátu nepřipustil projednání otázky vznesené obhájcem
Jan« šubrta, zda by tedy bylo k soudu vůbec dc. io, kdyby se byla vojenskáspráva
nedopustila zmíněného omylu, Jan šubrt se prot:. rozsudku odvolal a v následujících
dnech se narvově zhroutil. Lékaři y namocnici ioporučili zdravotní posudek z
oboru psychiatris, což soud zanítí. Dne 2.2.19 .i) sekonalo u vyššího vojenského
soudu v Táboře odvolací řízení. Soud zrušil rc: sudek první instance a věc vrátil
k doěetření, aby byl zjištěn zdravotní stav ot klovaného• Po formálním vyšetření byl
Jan Šubrt uznán schopným výkonu vojenské služte. Dne 29.3.1989 obvodový vojenský
soud v Hr«dci Králové opět odsoudil Jana šubrt i k^lô-ti měsícům odnětí svobody
v I.NVS. V současné době je ve výkonu trestu v 'íVU v Oráčově. Jeho psychický
stav není dobrý.
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Branna služba,její odepření a možnost nahradní služby v zemích EG
zené

BELGIE

délka voj•
služby

10 měsíců
(8 měsíců
v případě
služby v NSR)

DÁNSKO

NSR

uznávané důvody
pro odepření
voj.služby

časová hranice
odmíznutí

trvání náhr.
voj.služby

způsob náhradní vojenské služby
uvnitř

odepření z důvodu
svědomí

mimo armádu

10 - 24 měsíců
podle druhu
práce

ano,
10 měaíců

ano,civilní obrana,nemocniční pomocná služba,zdravotnická zařízení,zařízení
pro přestárlé a nezaopatřené : 15 měsíců; sociální,
kulturní a religiósní org. :
20 měsíců; práce v třetím
světě : 24 měsíců

9 měsíců

z důvodu svědomí,
také z religiózních
filosofických a
politických důvodů

před povoláním
a do ukončení
základního výcviku

8 - 2 4 měsíců
podle druhu
práce

možno

ano,civilní obrana : 8 měaíců ;civilní služba : 11
měsíců; práce v aoc. pomocných zařízeních pro děti»
staré a nezaopatřené lidi,
muzea a pod.kulturní instituce včetně mírových orga/
»
. < f » •nu»podářství,práce ve výzkum*
mných institucích a ve
třetím světě :
minimálně 2 roky

15 měsíců
(od 1.6.89
18 měsíců)

z důvodu avědoaí

kdykoli,také
v průběho zákl.
vojenské služby

20 měsíců
(od 1.6.89 x
24 měsíců)

možno

ano,civilní alužba v nemocnicích,v domech pro nezaopatřené a v dobročinných
organiaacích,možné rozšíření na práce na ochranu přírody a životního proatředí.
Oaoby,které pracují 10 let
v civilní obraně nebo 2 rcfcy
ve vývojových institucích,
nebo 3 roky u policie nebo
pohraničníků jsou osvobozeny

z ©ně

délka voj,
služby

uznávané důvody
pro odepření
voj.služby

časová hranice
odmítnutí

do povolání do
zákl. voj. služby

trvání náhr.

způsob náhradní vojenské služby
uvnitř

ITÁLIE

1 2 - 1 8 měsíců

odmítnutí z důvodu
svědomí,také z religiózní oh,filosoíiských nebo morálních důvodů

LUXEMBURK

není branmá
povinnost,
pouze dobrovolnicí ,min.3 roky

každý voják může bý na svou žádost
propuětěn z voj.slu bytpokud v něm
narostl v průběhu J ijího vykonávání
vůči ní odpor*

mimo armádu

20 měsíoů

možno

ano,práce v civilní
obraně,v lesních,výchovných, nebo sociálních
institucích

není

naní

není

V
i
"'mrtv»•

PORTUGALgiře

18 měsíců

odepření z důvodu
svědaaí,Je také
možno odepřít
službu u atomových
zbrmáí

kdykoli,po i před
povoláním na
zákl.voj.službu

18 měsíců

ne

ano,civilní .'.služba v
institucích veřejného
zájmu,které určuje ministr
pro soc.věci a zaměstnání
(práce v sociálních,zdravotních a Jiných institucích)

odepření z důvodu
svědomí

kdykoli,po i před
povoláním na
zákl.voj.službu

18 měsíců

možno

ano,práce v sociálních a —
hummitárních institucích,
také na vývojových projektech a v k zemi příslušejících koloniích

t

f

Vóžení spoluobčané,
jménem nezávislé skupiny,zabývající se průzkumem veřejného mínění,se na Vós obracíme £ ¿ádostí o spolupráci.
Tento dotazník je anonymní a prosím Vás v něm o vyjádření
Vašeho skutečného názoru svobodného člověka.
Do pravého dolního rohu napiš ;e prosím na první místo
číslici 1,jste-li muž,číslici 2,jst*-li žena.Na druhé a třetí místo Váš věk. Na další místa pa : postupně tak,jak jsou
kladeny otázky,číslo Vaší odpovědi * to tak,že Váš naprostý
souhlas /ANO/ č.1,/SNAD ANO/ č.2,/N£VÍM/ č.3,/SNAD NE/ č.4,
/NAPROSTO NE/ č.5. Vaší odpovědí bude tedy 13 místné číslo,
které může být snadno vyhodnoceno. lVoto prosíme,aby jste již
jiné nepsali.
Pomožte nám,opište tento list 20 x,jeden z nich vyplňte a zašlete jej kanceláři Federálního shromáždění,Vinohradské 1,Praha 1,110 00. Zbylých 19 kus^i pak zašlete na náhodně vybrané adresy /např.z telefonního seznamu/.v
Tento list,který jste obdržel,rovněž vyplňte a zašlete
na adresu velvyslanectví USA,Tržiátž 15,110 00,Praha 1,a to
z důvodu objektivity hodnocení.Poku: oburžíte dotazník z
jiné strany,pouze jej rozmnožte a nevyplněné listy zašlete
na jiné adresy,než jste již posílali*
Děkujem

Zw. Vaáe upřímné odpovědi

Myslíte si,že
1/ je současné čs.vláda schopna )Odstatně zlepšit čs.
hospodářskou situaci ?
2/ by měli dnešní představitelé <SČ nadále setrvávat
ve svých funkcích ?
3/ na základě výsledků 40 let veóení společnosti mé
KSČ právo tuto společnost dál» vést ?
4/ jste doétatečně a pravdivě informováni čs.sdělovacími prostředky ?
5/ jsou v ČSSB zaručena a be.ze zbytku plněna a dodržována ta lidská práva, k jejic v* dodržování se čs.
stát zavázal mezinárodními ám.uvami ?
6/ zásahy bezpečnostních orgánů ,? dnech ¿8.10 88 a
15 - 21.1 89 byly úměrné situ- :i a oprávněné ?
7/ máte možnost řízení veřejných /ěcí ovlivnit ?

>
MÍROVÝ KLUB JOHNA LI-NNONA
V prosinci 1988 byl v Praze založen Mírový klub Johna
Lennona / NKJL /. Jeho základní protjášení hovoří m.j.
o věznění čs.mírových aktivistů a o vývozu čs.zbraní
do mnoha zemí světa a pokračuje : "Cfw vláda žije v
trvalém rozporu slov a činu. Vědomi f*i těchto rozporů,
rozhodli jsme se dne 8. prosince 1. ;38 založit MKJL.
Cílem klubu je usilovat o mír všemi dostupnými humanitárními prostředky. Členem klubu se může stát každý
člověk bez ohledu na státní přísluš r ost,národnost,sociální postavení,vyznání»přesvědčení
barvu pleti.
Jména členů klubu budou zveřejňována pouze na jejich
přání. Klub nemá stanovy 8 organisa'ní řád,jeho členové berou za své tyto základní myšlenky :
1. Mír ve světě je základním mezníkem na cestě k všeobecnému gorozunmění.
2. Mír uvnitř států a národů je nezbytným předpokladem
k tomu,aby mohl existovat i mezi rdmi.
Mír a lidská práva jsou neoddělitelná.
Klub chce vyvíjet činnost v oblast kultury a duchovního uplatnění. Chce pořádat koncerty představení výstavy, přednášky a provozovat publikační a vydavatelskou
činnost. C své činnosti chce informe vat v časopise
Jazztop,kde mají být otištěny i nej.» apší práce účastníků soutě/.e Nír a lidská práva , kterou KKJL vyhlásil.
Klub zastupují na veřejnosti Ota Ve- ;rka,Jtanislav
1enc a Heřman Chromý.První dva byli ;polu s dalšími
nezávislými aktivisty zatčeni při v jomínkovém aktu
na Václavskék náměstí v Praze v led . a tohoto roku.
Ota Veverka je od té doby vězněn; v ínoru byl odsouzen na jeden rok vězení.
MKJL má v současné době asm 120 čle: ů.
Kontaktní adresy v

Stanislav Penc
Vycpálkova 9?2»traha 4

149 00

/

Heřman Chromý
Podolí 2762 , Milník

27o 01

STANISLAV PITAŠ, který byl za tr.č. noku na veřejného
činitele odsouzen ) 10 měsícům nepodmíněného odnětí sv oody v Il.flVS měl
12.7. 1959 v Hradci Árálové odvolací
soud. Zde mu byl t ?st snížen na 6
měsíců nepodmíněné' o odnětí svobody
do 1I.NVS.
VLAJAN KOČI

byl již podruhé od
nAstupu základní v
rbvl odsouzen k 1b
ti svobody do I. V

ouzen za odepření
j.sl. . 1^.7.i19B9
něsícům nepod.odně
o.

Jl3í FAJKQK byl dne 11.7.1989 obvil to podle § 6 gísmene c
/přečin proti veř.pořá< cu/. Je obviněn,že na
svém pracovišti dával ! přečtení a k p o d D i s u
petici "Několik vět".
Jak již jsme informova i v minulém čísle našeho bulletinu,Jiří Fa.mon byl podle stejného paragrafu odsouzen }• nepodmíněnému trestu
odnětí svobody pro účart na manifestaci věřících v březnu 1968 v Biatislavě.

Kěkolik/ adres na konec,po,jedete-li 1o :
MLR

Julians Katrai
Pasareti utca o5/b
BUDAPEST
Svaz mladých demokratů

r\ JESZ

Olga Dioszegi
b.p. i30sz0ményi }ó/b
BUDAPEST
Klub odpiračů voj.služby
PLH

Pavel Kocieba
ul.Stefczyka 69
WROCLAW
česko-polské solidarita
Miroslav Jasiňski
ul.Kozanowska 73/11
WROCLAW
česko-polská solidarita

NSR

Verband der Pazifisten unc Krie^dienstverwelcer
c/o Herman Rosendahl
Lupusstr.23
53CO Köln
Svaz pacifistů a odpiračů voj.služby

en
Federation ¿ewaltfreier /. ? fcionsgrupp
Schwanhorst str.o
5000 Köln
Selbstorganisation der Zivildienste
Vogelbergstr.17
6000 Frankfurt A«K. .1
Liberce: Martin Vlasák
Báns-^obystrická 216/2?
LIBEREC 8
46008
NI-.S
Leoš • Michaela Kayerovi
řlaplického 364
LIBEREC 25
46000

Ch 77,H.S, NřS
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N ě k o l i k

v ě t

První měsíce roku 1989 znovu a ja6'í ukázaly,že i když se souča
né československé vedení velmi Často ?iklíná slovy "přestavba" a
"demokracie"j ye skutečnosti 3e dost z jfale vzpírá všemu,co demokracii vytváří nebo co ji alespoň vzd leně připomíná.Petive a iniciativy občanů,které samo neorganizovalo,odmítá jako "nátlakové
akce"i^odlišné politické názory odsuzuje jako "antisocialistické"
a "nepřátelské"; pokojná lidová shromážděna rozhání; do přípravy
nových zákonů nedovoluje veřejnosti ralavit.
Tytéž měsíce vsak ukázaly,že obSarsxá veřejnost se už vymaňuje
z letargie a že stále víc lidí má odvaiu veřejně projevit svou
touhu po společenských změnách.
Pohyb ve společnosti se tak začíná jtále povážlivěji srážet s
nehybností moci,roste společenské nap'*:í a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize.
Takovou krizi si nikdo z nás nepře¿a.
Proto vyzýváme vedení naší země,abj pochopilo,že nadešel čas ke
skutečným a důsledným systémovým změnén a že tyto změny jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy,bude-:i jim předcházet vskutku
svobodná a demokratická diskuse. Prvnín krokem k jakýmkoli' smysluplným změnám,novou ústavou počínaje & »konomickou reformou konče,
musí být tedy zásadní změna společensl: :ho klimatu v naší semi,do
kterého se musí vrátit duch svobody,důvěry,tolerance a plurality.
Podle našeho názoru je k tomu třeba :
1/ Aby byli okamžitě propuštěni vár.chni političtí vězni.
2/ Aby přestala být omezována svoboda shromaždovací.
5/ Ady přestaly být kriminalizovýr./ a pronásledovány různé nezávislé aktivity a začaly být konečně chápány i vládou jako to,
čím v očích veřejnosti už dávno ^sou,totiž jako přirozená spučást
veřejného života a legitimní výraz jílto různotvárnosti.Zároveň
by neměly být kladeny překážky vznik íní novvch občanských hnutí,
včetně nezávislých odborů,svazků a spolků.
4/ Aby byly sdělovací prostředky
/eškerá kulturní činnost
zbaveny všech forem politické manipul ice a předběžné i následné
názorů a aby byly lejaliskryté* cenzury a otevřeny svodné výmt
zavány sdělovací prostředky,působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách.
5/ Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících
občanu.
6/ Aby byly chystané i uskutečnovg. 19 projekty,kter^ mají r.atvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život
budoucích generací»neodkladně předloženy k nestrannému posouzení
odborníkům i veřejnosti.
9/ Aby byla zahájena svobodná d i s K s e nejen o padesátých letech
ale i p Pražském iaru, invazi p&ti st lit"- Varšavské smlouvy 8 náe
sledné "normalizaci". Je smutné,že z-tímco v některých zemích,
jejichž armády tehdy do če skosí o ven.- kého vývoje zasáhly, se dnes y
už o tomto tématu začíná věcně diskutovat,u nás je to stále ještě
velké tabu, a to jen proto.aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedeni,kteří jsou zodpovědní za dvacetileté upadání všech oblastí spol-Čens! ho života u nás.
Každý,kdo souhlasí s tímto stanov :.rkem,může jej podpořit svým
podpisem.
Vládu vyzýváme,aby s ním nenaloži.s tak,jak je dosud zvyklé s
nepohodlnými nézorv nakládat. Za sad i 1 by xk tím osudnou ránu
nad*jím,jiniž jsrnd vedeni,totiž nadějím na skutečný společenský
dialog jako jediné možné východisko ¿f slepé uličky,v níž se
dnes československo nalézá.
:.o?né podpisy posílejte prosírr ns t y - adresy :
H.ÍADlL^h Vomá*,Zahradní
92,LipnxV n.^ečvou, 75 l y,
luŽhCOVÁ J a n a Ječná ?,Pr^ha 2,12CCC

