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V O D
Podnít k napsání tohoto memoranda dala Evropská sít pro dialog Východ-Západ, která
hvla ustavena roku 19^4 v Perugii, aby podporovala výměnu názorů a zkušeností i společné akce ve volné spolupráci mezi skupinami mírového hnutí na Západě a nezávislými skupinami, iniciativami a jednotlivci na východě.
Závadní' impuls k tomuto společnému dokumentu vyšel z Pražské výzvy, vydané v roce
lQPS čs.iniciativou pro lidská práva Chartou 77. Pražská výzva, adresovaná 4.konventu
za evropské i a d e m é odzbrojení v Amsterodamu, zdůrazňuje důležitost procesu KBSE pro
překonání rozdílení Evropy^
Téměř celoroční práce na textu, který předkládáme, se zučastnily^skupiny a jednotlivci ze zpruha patnácti zemí Východu i Západu. V průběhu dlouhých a někdy obtížných diskusí mezi lidmi s podstatně rozdílnými názory a prioritami bylo nakonec dosaženo dohody
o určitém počtu společných myšlenek a požadavku; tento proces přinesl sblížení stanovisek a vzájemná poučení.
Memorandum není a nechce být úplném programem společné strategie, nýbrž se snaží
prohloubit a rozvířit celoevropskou debatu a navrhnout některé praktické kroky k obsáhlejšímu uvolnění. V tomto smvslu by měl tento text vyvolat podněty k novému kolu diskuse v rámci dialogu Východ-Západ.
Te samozřejmé, že podpora tohoto dokumentu neznamená nutně souhlas s každou podrobností
textu, ale že má být považována za podporu jeho obecného zaměření a hlavních požadavků.
Evropská sít pro dialog Východ-Západ
******

******

******

Závěrečný dokument Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byl podepsán
v Helsinkách před jedenácti letv^ avšak náš kontinent není dnes bezpečnější než v roce
1975 a spolupráce je nadále ohromena politikou konfrontace. Mnohé ze závazků, jež vlády v Helsinkách převzaly, zůstaly na papíře. Militarizace společnosti pokračuje. Komunikaci mezi východem a Západem ge nadále staví do^cesty mnoho překážek. Východ i Západ
se stále ještě navzáiem vypodobňují jako nepřátelé, coz také ohrožuje mír. V mnoha
zemích KBSE dodnes neexistují základní lidská práva.
Lidé v rozdělené Evropě mají Jrivotní zájem na rom, aby helsinský proces přinesl
hmatatelné výsledkv. Jako občané zemí KBSE předkládáme v tomto memorandu některé vlastní
myšlenky a návrhy, a to jak veřejnosti, tak i zástupcům vlád, kteří se v listopadu
19*16 sejdou ve Vídni na následném setkání KBSE ve Vídni, činíme tak jako lidé oprávnění
iednat ve smvslu helsinských dohody které výslovně označují spolupráci mezi jednotlivci,
skupinami a společenstvími za důležitý příspěvek k dosažení cílů,vyhlášených v Helsinkách.
Považujeme všechny tři "koše" helsinského Závěrečného aktu za vzájemně závislé.
Rozhodně odmítáme jakoukoli snahu stavět mír do protikladu ke svobodě a naopak. Trvalé
uvolnění nelze vykoupit snižováním významu otázky občanských svobod a lidských [politických i sociálních! práv. Míru a bezpečnosti, uvolnění a spolupráce, základních práv
a sebeurčení národů je nutno dosáhnout v celku. Nezdar ve kterékoli z těchto oblastí
působí záporně na všechny ostatní.
Uvědomujeme si; že helsinské dohody neposkytují uspokojivou odpověď na některé nejnal^havější prohlimv dneška, jako je stále se prohlubující propast mezi bohatými průmyslověni státy a většinou zemí třetího světa, jako je hrozící destrukce našich přírodních zdrojů nebo zhoubné důsledky některých ^orem průmyslového a technického pokroku.
Přestože zde nemůžeme o těchto otázkách pojednat dopodrobna, jsou pro nás nezoytnným
východiskem k úvahám i k politické činnosti v rámci procesu KBSE.
Uplynulá léta rozvíjejících se styků mezi nezávislými a autonomními skupinami a
iednotlivci na východě i Západě - tato naše společná zkušenost v rozvíjení dialogu
zdola nás posílila v přesvědčení, že k oživení procesu KBSE je třeba více iniciativ,
návrhů a tlaku ze strany občanů a nevládních organizací.
Podle našeho názoru musíme vytvořit nové pojetí politiky uvolnění, do něhož by patřily tyto nrvky:
? národy a vlády všech zemí KBSE mus% uzpat svou,odpovědnost za řegení nejna^havějsich problémů našeho světadílu. Evropana ji? nesmějí spoléhat na to^ ze za ne vse vyřeší supervelmoci a vyjednávání mezi bloky; mís^o toho by se měly snažit vyvíjet vlastní iniciativy a posilovat existující snahy o pluralitu ve vztazích mezi státy na Východě i 7ápadě.
*! Aby politika uvolnění dosáhla trvalých výsledků, musí mít pevnou základnu nejen
na vládní úrovni, ale i uvnitř společnosti. Kontakty na základní úrovni a společne
akce skupin a jednotlivců na obou stranách hranic mohou rozložit vazby studené války
a připravit půdu pro "horký mír". Oficiální politika uvolnění by mohla a měla vytvořit mocnosti podporující takový proces "uvolnění zdola".
Stabilita v mezinárodních vztazích závisí rovněž na nezávislém a demokratickém rozvoji společnosti a takový rozvoj je nutný a naléhavý. Mír na našem koninentě může být
zaiišten jen tehdy, bude-li to mír demokratický^ opírající se o občanské svobody,a
společenskou spravedlnost, a budou-li ho upřímné podporovat a hájit občané v celé Evropě.
Podle našeho názoru tvoří dodržování základních občanských práv [jako jsou svoboda
myčlení a svědomí, svoboda shromažďování a sdružování, svoboda informací] trvalou podmínku k tomu,
7 aby mohla společnost reagovat na životně důležité problémy a vykonávat demokratickou
kontrolu nad vládou^
V aby komunikováni, SDolupráce a všechny formy výměny mezi Východem a Západem se
staly účinnější:
^ aby se přiblížila reálná naděje na odzbrojení a na trvalý a demokratický mír na
našem kontinentě.

uuvrácaní válny v kvropé Jt M A M ^ ř u j M C nutua podmiuka pokroku v kterekoli oblaati.

Odmítáme používání vojenské ntUo poiovojensk^ aíly ¿i akce tajných aiuíeb k odvrácení apolačenazych amen v zemi, stejná jako zasahovaní tahových ail anebo hrozbu takového
zzeabov^aí do vnitřních záležitostí jinoch zemí. Zároveň ae silně přimlouvána za solidaritu pťakmčující hranice, vzájemnou podporu a spolupráci mezi lidmi a akupinami usilujícími o mír, občansko avobody, odborová práva, sociální sprav^dinoat. emancipaci ¿on
ci ekologická cíla. Pudla nás jsou taM.ov^ formy Činnusti podstatným prínos*^a a aašeou
apolečuamu ¿silí o vybudování novu mírovc a demokratickc zvropy.
O V O L M K H f

Z D O L A

Vzájemnou d&věru nelze nastolit pouhou činnoatí vlád. Musí byt rovnín vytvořana
mezi občany. Proto by aa měli všichni, ^do chtějí zaatávat zásady vyhlášont v Helsinkách,
nejenom anaži^ aktivně púaobit na veřejuč níněnt, aby činilo nátlak ua zva vlády; měli
by rovněž uvalovat, co motíou sami učinit pro rozvoj uvolnění zdola a jak mohou aami
atavět moaty přaa příkop, Jenz dělí náa světadíl.
Čtyřicetiletá oddělaní a život ve zcela rozdílné realitě způsobily mazi Evropany
na obou stranách příkopu hluboké vzájem^Á odcizení. Dokonce i zemepisná pojmy jako
by Sibyly jiného významu. Lidě aa Západě čaato mluví o "Evropě , kdyš ve akutečnosti
mini Členská státy Kvropakehp hospodářaktho společenství. Ha druhé střena ae používá
pojmů Jako "Východ" a "Západ" doati volně a pouze v politickém smyslu. íamě, jez zeměpisné j podle avých politických a kulturních tradic patří spí* do střední Evropy aaz
ao východní, abledávají, ie jaou povazovány za souČáat "Východu".
Aby lidá ae všech čáatí tohoto kontinentu opět aaleali společnou půdu a obnovili
tl celoevropaký kontext akuseností a výhledů, měli by ae co nejčastěji acháaat a í<o\,ořic
aoolu. Je moho tpuaobů, jak prohlubovat kontakty, jakmile jaou už navázány) individuální popzváaí * vaajemná koreapondencet vyměuy žáků a atudentů. jekz i vymět^y vědecká,
kulturní a ap^rtovní$ vaájemní) návštěvy organizací mládežnických, proteaioaálníah, odborářských. církevních a aajrůznejŠích aouborů yopuiataí hudby) a také družba mezi
mšety. Mnoíio a toho ae dá uspořádat mimo oficiální programy nebo navíc k nim. Předatavltelě politických atran. od!oA, církví a jiných iaatitucí na
by <aěli
vyučiv t p^ílsáitoati aávttěv ve východní Evropě h setkáním nejan ae aáatn,j.i oficiálních Čí poloofieiálnícb organiaací a Institucí, ale i a aktiviaty aaaávialých skupin.
( Éaai aeaávislýtzi a aatouotuními skupinaati aa jeda^ straaě a vŠazti organizacemi a iastitueeed, která nejí ne Východě oficiální či polooiiciální ráz, je ověam aáaadaí roadíl.
M<hma seto, ze roaěiřovat s prohlubovst dielog a spolupráci mezi neaávial^mi * autonomními skupin**! a* Východě i Zapadl, pracujícími pro mír. v oblaati lidakých práv a ekologie aá mimořádný význam. Existence a činnost těchto skupin tvoří nezbytný příapčvek km
spolupráci adala.
Žádána, aby ae věa* takovým skupinám ve věech zemích KAMK doptala práva na narušenou
Činaozt. ta zahraníš i právo vymaňovat ai zkuaenoatl s obdobnými skupinami sa kterýmikoli hreaicead, právo áčaatait ae mezinárodních sch&zek a konferencí a mo^ nst pořádat
i ^ťea braeica aaaa ve ptotpěch míru a ochranu životního prostředí. Necht lid^, kteří
se věnují aajťAxnijaím tormám Činnoati na základní úrovni, vadí, za mohou počítat s
aaěí tinama podporou a aalidaritou, kdykoli jsou vystaveni tepreai.
Jako koakrátaí kyoky k podpoře uvolnění zdola doporučujeme)
t Zřídit fond aalozaa^ a aaravovaav nevládními skupinami á organiaacami. kterým^
by se podporovaly vych^uotds.Muuí prá4daiuovc tábory pro mlada lidi aa apolečny*i zájmy,
jako jsou hudba, epott, ekologie, studium stejnďho jazyka spod.
! Iřídit aavládmí hontml^í agenturu (anal."monitoring ag^acy" - poan.eřskí.), iak
ji def' ru4Mla K B M , jea"by trvala analyzovala čiunost a prěbah ptocesa Kf SH a ^řadklAda^a
g m a k a e w S^Vrby. Taková ágaatura by se měla ukládaL a přadstavltala národních i meat^ ¡ B ^ u í u h JatavA aro mírovyv/zkam a jinoch uřialusuíka vědaukÝLh inatitaaí, a dala,
ae a«*tnpo4 Aizáí!)u souboru akupin, angažujících se pťo mír, obganaká práva i jinydh
obč*
skulin na Východě i Mnadě. a mela by být achopoa opřít aa o ěiruky aktiv
adboruíkA aa věech příaluánycb oblasti.
Mír ja via naí ta, aa není válka. Trvalého míru m&ía být dosaženo jen tehdy, budeu-li
př^^^iny
politíehá, haapodářské a spoi^čeaská příčiny agrea^ a^náailí V mezinárodních vataaích i ve vnitřních poměrech státA. Přad^uklady k dosa ^aí tohoto cíle ,
by vytvořila
damokratiaece státA i spoleČuosti. Patří k ní existence kritického
vařeju^ho mínění způsobilého vykonávat účinnou kontrolu nad věemi oblaausi vojeaake
a heapečaaataí politiky.
Všechny země KB8B mají apolečny zájem na bezpačnostií tento zájem bude proeezován
tím více. čím více budou obepnu věec!; Částí nsaeho kontinentu povazovat mír aa svou
oaobaí vac a anazit sa ovlivňovat vlády, instituce a politicko atrany. když je oaud
ealá Hvropy a dokonce viaho lidstva v sázce, mají národy a vlády zemí ohromených jadernou skáaou morální právo i povinnost vyvrnout vaechno myalitelnc politické uailí, aby
aaaáhly do roahodování v teto oblaati.
Přibližovat ae atabilnímu mírovému pořádku předpokládá qdmítnout nlavaí teae nynějěích beapcčru^tních doktrín. Hnoht vlády a mnozí politikovu tvrdí, ze jadernou válku
m&zame odvrátit jen tak, za sa na ni připravujeme. Domníváme se, ze to je nezodpovědná
argumentace. Duktríua jadamt^o zastrašení, vyznávaná aa obou stranách, Je hybnou ailou
probíhajících aávodA ve zbrojení. Trvalý mír nem&is byt aaloceu na hrozbě vzájemného
zničení.
K odstranění váznaho nebezpečí daucho aoučaárou situací neatsčí pouhá opatření ke
kontrole zbrojení. Má-li bezpečnost v Kvrope zpcČÍvat na pevne základna. Je třeba dtaatic
ky zatančit a!OQ<:atví zbrauí všech Jruhd aouatředěnych u^ naa^m zontineutč. K tonu ja
nutno především podstatně zmenšit arzeadly zupervelmoJi, ala takta* Francie a Británie

sjelich jaderným potenciálem; vůbec každá země KBSE musí být ochotna přispět: ke všeobec
Mému pfOcesu odzbrojení) Rozhodně odmítáme jakoukoli představu o Vutvorehí západní
Hvropv^jdko třetí vojenské a dokonce iademe supcrvelmoci. To by jen zvědšilo nebezpečí, jez hrozí našemu světadílu, a prohloubilo by příkop, který ho dělí.
Podle našeho názoru může bezpečnost Vyplynout jedině z uznání, že zajistit mír je
společtiv úkol. na němž Musí vlády a národy všech zemí,KBSE spolupracovat^jakd rovnoprávní partneři. Aby tento úkol zvládly, je zapotřebí celého souDord vzájemdě propojených
bpatření n^ politické,a vojenské úrovni^ .opQtření.k podpoře uvplnění shdra.i zdola, ^
k nastoteni vzaiemne důvěry a k zastaveni vvvoje k militarizaci společnosti; opatřeni
k zab^anení závodům v kosmickém zbrojení a ke šni?ování výzbroje na veškerých úrovních
zbrani jáderných, chemických, biologických i konvenčních^ dohoa o snížehí átavů vojsk
a o drastickém zmenšení vývozu zbraní. Je mimořádně důležité, aby byla UstáVena spolehli
vá a demokratická kontrola a inspekce všech těchto opatření.
Aby lidé na Východě i Západě, chtějící Vystupovat ve prospěch míru, si vse lépe
ujasnili a přestali myslet jen v pojmech rovnováhy vojenské síly, doporučujeme^ aby
Uvazovali o možnostech přesně zvázeňých a omezených jednostranných odzbrójovacích kroků
a o moynoatech různých opatření k nastolení důvěry. Zároveň by bylo třeba zkoumat možnosti různých forem rvze obranných vojenských strategií.
Uvádíme nyní některé kroky mírové politiky v naději, že vlády a politici je uznají
t*o počátek za schůdné a že jo -jakož i oalší podohne kroky ve stejném duchu- uskuteční,
akove uskutečnění bude Ve značné míře záviset na angažovanosti a mobilizaci občanů
na Východě a i Západě:
9 Stažení a demontáž všech raket středního doletu a všech systémů jaderných zbraní
o kratke době varování, instalovaných v Evropě nebo zamířených na evropské cíle.
T Obsáhlá smlouva o zákazu jaderných zkoušek podepsaná všemi zeměmi KBSE.
T Úplný zákaz výroby a skladování chemických, biologických a ekologických zbťání
v Evropě a kdekoliv jinde na světě.
9 zřízení pásem hez jaderných zbraní, á to bez náhrady zbraněmi konvenčními.
, 7 Dohoda všech zemí KBSE, že proporcionálně sníží své vojenské výdaje. Takto ušetře
n<? prostredky hv mely plynout do společneho fondu KBSE na financování projektů, týkajících se zejmena zemí třetího světa.
Oficiální zveřeilívání vojenských rozpočtů, úplnc a pravidelně infornMM^ o veškerém vojenském plánování, iakož i o výdajích východních i západních zemí v rámci obot*syatémů vojenských paktů.
,
,
„ ,
1 Kampaně na Vvchodě i Západě proti všem formám militarizace vlastních zemi. Zrušeni
voienské přípravy na středních a w s o k ý c h školách
i polovojenské výchovy. Iniciativy
k všeobecné výchově k míru a k nezávislému výzkumu o míru.
7 Zkrocení povinné vojenské služby na nanejvýše^ieden rok ve všech zemích KBSE.
Uznání práva odmítnout vojenskou služou z důvodů svědomí,ve všech zemích KBSE jako
základního lidského práva. Zavedení alternativní občanské služby.
Činnost usilující o prosazení kteréhokoli z těchto požavků musí být ve všech zemích
KBSE uznána jako základní demokratické právo.
L I D S K Á
P R Á V A
Občanské svobody a základní politická práva jako svoboda myšlení a svědomí, svoboda
shrĎmažďovací a sdružovací i svoboda informací jsou zaručeny v ústavách vš^ch zemí
KBSE a byly potvrzeny v helsinrkých dohodách. Presto se tato práva v konkrétní praxi
mnoha zemí KBSE často plní jen ve velmi omezeném rozsahu anebo se neplní vůbec.
,V parlamentních demokraciích západní Evropy se občanské sovobody a základní politická
práva zpravidla respektují. Přesto dochází v radě těchto zemí k opětovným pqktsum tato
práva porušovat a demokracii odbourávat. Projevují se snahy o přechod ke státu "všeobecného dozoru" (angl."gurveillance State" - pozn.prekl.). Z rádného,procesu demokratického rozhodování 1e vyňato mnoho důležitých politick-ch, hospodářských a hlavně vojenských otázek. 0'tcialní instituce i značná část obyvatelstva často diskriminuje cizince,
kteří v těchto ¿emích žijí a pracují. Stále větší počet lidí i skupin je vytlačován
na okraj společnosti.
Ve východní polovině Evropy lidé zpravidla nemaií možnost čelit tĎmu, že se základní
práVa, která,jim jsou formálně přiznána, dodržují jen nedostatečně anebo s^ nedodržují
vubec{ tím meně pak disponují oficiálně uznanými prostředky k vyjádřeni svých nevlastnějších požadavků, zájlnQ a cílA, aneho k Vykonávání demokratické kontroly had těmi,
kdo jabd U moci. Tento staV veoc ke stálé ftpspokolcnosti s poměry a vytváří uvnitř
společnosti trvalý zdroj napětí, které půáobí nepříznivě na yztahv mezi Východem á
Západelh. To vše představuje překážku v procesu ú c i r m h o uvolntivánl*
Podle našeho názoru je úsilí o občanské svobody a apolečetiaká práva nejen morálním
závazkem pro každého, kdo si cení lidskou důstojnost a démokratické ideály^ ale tovněž
politickou nutností, chceme-li vytvořit podmínky pro skutečně stahilňí, trValý á demokratický mír.
V uplatňování základních práv odmítáme jakoukoli dvojí míru pro Východ a Západ a
požadujeme^ aby byl ve všech zemích,KBSE důsledně dodržován celý soubor lidských práv,
vyjmenovaných v helsinském Z4věrečném aktu a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech jakož i v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturnícn
právech. To zahmuje^i práva ustavovat nezávislé odborové organizace a svobodně vyznávat nábožensko přesvědčení. Navíc považuieme za účei.né vvslovit požadavky pro nejoližší budoucnost, jež by měly být splněny jako první a naléhavé; patří k nim:
T Svoboda cestovat do všech zemí KBSE bez víz a bez nutnosti opatřovat si zvláštní
povolení výjezdu z vlastní země, včetně práva vrátit se. žádné omezení styku s cizinci.
^ Svoboda pohybu ve vlastni zemi.
9 Právo všech občanů všech zemí 1'BSE na emigraci, beze ztráty osobního majetku a ,
bez diskriminace či povinnosti zaplatit vysok^ výkupné pod záminkou náhrady za školní
výchovu nebo odbornou průpravu.
*!! Připuštění existence nezávislého vydavatelského a publikačního sektoru.

S Zádu*. omazeui přepravovaní knih, zvukových zAznamu, vidaozazuamu, čaaopiaů atd.
přán h^auice, pokud laou oaubním mjjetiem ceatujicího.
^ Právo t<atooni*-h a etnickycá. met ^in na vlastni akoly, autonomni kultu*ni činnoet
a apravedlivc taatoupuui ve váéch veřejných íunkcít.ii.
! Přiznáni ztatuau politického vězné oeuLAm odsouzeným za v kon jejich politických
práv nebo za projav jejich poUtickcho přesvědčení.
^ úa*aazitts propuneni vacch poln.ick/ch vcxňú, ^Lcri v pulic^t-k^ Čiunoati neu-tli
ani ueproyagovali jakoukoli formu nAaili.
t Zruaeni jakýchkoli zai^zú zaMaatnaní_t"daruiavmbote"j, tu- plat-i v muoUa zemích
Východu 1 Záttaau, a zaatavanl praxe, uplatňovaná na Vychodá, kdv za puuhou nazaméantauoat,
způaobeuou ruzu/mi pollLickymi i nepolitickými přlciuami, jzou lidu vězněni.
^ Zru&ení treatu znrti ve všech zemích kBSh.
Mavic doporučujaMa uzLav^ni ceiocvtop^k^. koíaiac pro i^daka pravá, k ní^ c-y rn^l^
právo ae odvolat občane vaech zemi KiUJÍ i lid.- z jiných světadílů v zemích KBSL. bijící,
jeztiize by usoudili, ¿a jejich základních práv nebylo dbáno.
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Zemi na Východě i na Západě bez rozdílu apolcČenakeho zřízeni uailují dnea o deflrencovany, kvantitativní hozpudařaky růat. Je t.o jakoby všechny ztácy mály vmontovány
mechanizmy, jei napomáhají bezuzdu^mu plýtváni jan přírodními tak technickými a vedecKými
zdroji. Jeden a hlavních faktorů plytváítí !<motuymi zdroji i vědeckotechnickými znaloztmi jzou pokračující závody ve zbrojení. PřiLUznX polovina v/zkumne práce na Záoadě,
Východě i Jihu ze vynakládá na ryze destruktivní účely. Vojenzkoprůatyzlove komplezy
na Východě i na Západě vykonávali ziluy nátlak na udržováni a zrychlováni závodů
ve zbrojení a ztávAji ae čím dál tím více převládajícími faktory hozpodářzkeho zivotA.
Bvětovo nvolněni a odzbrojení by pomohlo zlepšit hozpodářzkc vztahy mozi Východem
a nápadem v tradičním zmyziu. Avjak nejeu to. Vytvořilo by zároveň předpoklady k hozpodAřzk<- politice potřebné k řazeni zociAinich a ekologických probl^A v zemích KBHK
a k poazytování Akutačne a ¿Činné pomoci rozvojovými zemím.
M á l i hoajpodářzká činnozt zlouzit biznobytu lidi a zlepšovat kvalitu naáaho ¿ivota,
maaí ai JAK Východ tak
ztanovit nov*: priority. To vyžaduje nová úaili, zaměřena
k tomu, abychom našli znrávnou rovnováhu mazi hoapodářekým růztem. zájmem Aocialni
rovnozti a pěotřobami ekologie. Hozpoaářaká čiunuzL mnzí ve zv^ denní prázl brAt v
uv.<m a..u .¿tú^t, zo ^rirodni zdroje jzou omezeni, e muaima ave nřirodni proatředi
patřičně <.bránit, a ne je třeba nově definovat budoucí poetaveui lidzke práte v kontextu
tachaic^eh* vývoje. Pokuá ja uám
nedoveal doaud ani jeden ze zoupeřících ayan^ed
v Evropě uavrtammt achůdná řazeni věech těchto vážných probiemd.
hoapodařaks zouatavy na Východě i Západě nutně potřebuji demokratizaci, řř* určování hoepodářahých priotit aa mmaí vica proaadit zo^iálai potřeby jako ja bydlení a hazpačnoat práce, vykomivaná aa li4<kých podmínek. Ma Západě ja prvořadým úhotem zajiat.it,
aby lide ul namnaali kýt vytlačováni na okra! anol^Čnozti mazovou nazaměatmaaoaci.
Ma Východe ja životně důležitým úkolem decentralizovat ekonomiku tak, aby ae atala
vykomaějáí a zct.^puéjěí reagovat na potřeby lidi.
Jame apiě* nanuvěřiví vůči auaae. duea vaudo ve zvěté převládající, zeuzředit ze
z mimořádnou energií ma trozzěnlě, okaaal^ a drahc jrúmvalov^ a technická projekty,
a to aa aituaae, kdy je e^telay naJoztatak t<mota/ch a lidzkých zdrojů, jez by utso^niiy
uplatnili vadackotacbaickcho pokroku při aejnalthavějáich úkolech jako jzou odztraniai
kladu a řaěoní áalííck najpalčivějíích zociiluích a ekologických problémů Západu, Východu i Jiha.
Uomnívámo ao, zo ja nazno přahoduotis jadernou teetmiku a uvězit váe to, co vyplývá
z čem<jLylzkě kataatroiy, jakoi i přihiJdnout k problematice ouáiřeai jaderných zbrani.
Jzma pro to, aby aa do provozu aauvádtly daláí jaderna elektrárny z aby byly zaetaveny
konkrétní a termínovaná plěny poatupu^ho, ale urychleného vyřazení jedeme enwrgie.
Zájmena neamí dojít h rozvoji plutoniovc ekonomiky, tj.ke atavbě rychl)*:h množících
reaktorů, ani ke komerčnímu zpracováni vyhořelého paliva. Zádáa*. aby bylo vyvinuto
Avyěane úžili ke anizaní jakakekoiiv plýtváni euergii a aby byl Štědře financován výzkum
aittraativaítk tdrojů energie.
Jame anaf*kojeni aoučaaaym vývojem, který aměřuje ke ztale vět^í nerovnozti v obchodních vatezich a^ezi Východem z Západam. Průmyeiove výrobky z Východu a rtUnych přišla
ztála ztráaojí mdíl na trzích ^á^adu. Va východním v/voau Čím dál tím vice převa-uji
zuroviny, energie a levné pracovní žíly. technologická propazt mezi Západem a Vychocem
ae uztiviguě prohlubuje. Podle naieho názoru nemh.e takový vývoj eloujclt dlouhodobý
zájmům iádná země KUSÍ. Proto bv měly dohody o epoluprAci mazi ĚdN, M V O ÍBvropaky^
zdru^unLtí volného obchodu], RÝUP a USA pomahat ke zmanžování, a nikoliv ke zvatěovaní
ztrukturaiňích problémů ve východozápadních hoepodářakych vztazích.
V zájmm rozšiřováni hoapodářzkc a ekologicko epolupráce mazi Východem a Západam
doporučujezía uvážit tyto kroky!
1 Zalomení rozvojového fondu KRSE nz pouporu proztamů zlaeaovAni hoapodařítt<.e auruktury průayalu, zamědělztví a doprzvy v hoapodářaky alabych oblaztech a na opatření
k ochraně životního proatředi.
1 Urychlaoe uzkutečnění mazinárodni apoluprace v otázkách ochrany životního nroztredi, zejmenz ve znahách o prudké znívaní znečizté**í vzduchu a vod jak uvnitř atátů
tak i v mezinárodním měřítku.
! Rozšiřováni apolupráce mezi Vychouam a Zapatina} na projektech hozpodáratt^ a technická pomoci zemím třetího zvěta, z t.o jak v culota-it-uit-h, taL i dílčích mčřitcich.
S Svolání fJr KBáR o hozpodářek*. zpoluprá^i a akologick/ch prohl<jr.tach za áčaatl
jak oficiálních předatavitelů, tak naťAVi*l,ch expa*tú, včetně expertů z občanakych
akupin a odborových a apotřebitelakych organizaci.
S Uataveni atále nezávizlt komiau -pod nÁ^'.it.ou KRSR- in- by zt<ounala rozsah a
důaladky ekologických Žkod a navrhovala cíle nt-jdúíe^icěj^ich akci. VÁe^nuy ^daje,
informace a návrhy teto komi-e by ae <iiily bez jakéhokoliv cenzurováni uveřejňovat ve
vaech zemích HttiH.
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Evropská identita je zalomen; na <ole!tiv!-.ír' povědomí společných evropských dějin
a kultury. Kořeny této identity sahři.; mnohem hlouběji než ke kontextu eejinny^h události posledních čtyřiceti let či ^ohoto století. Evropa znamená tudíž více nex západoevropské společenství; více než západní či východní blok.
Evropská civilizace byla zbudov^m na pluralitě kultur vnitroevropských i nomoevropských. A přesto Evropa část? neprojevila ^ct - k jir/m kulturám a násilné vnutila jiným
castem světa svou vlastní civij.ize.i. Dnes mají Evropané povinnost se výlučnému a egocentrickému pojetí identity vyh".o'j':.
K četným prvkům, z nichž se ¿k-.^dá kulturní dědictví sdílené všemi Evropany, p^tří
antická a židovsko-krestanská trau*^-, římsk: právo, ideje osvícenství i liberální,
demokratické a socialistické mvSiřií. .Ivropská kult 'ra je nedílně spjatá s pojmem svobody jednotlivce a občanské
o z d í l m ot státu. Tento pojem je důležitou
podmínkou, aby se mohli občam
^íga *.cvat a hlásit k odpovědnosti za vývoj cele
společnost i.
Součást společné historie evropských národu a t
i jejich kolektivního povědomí
jsou také zkušenosti spojené s útlakem, válkami a zkázou. Výsledkem teto sdílenu historie je odpor k další válce na evrofs'^ půdě, touha po soužití na tomto kontinentě ve
spolupráci a rovněž vzrůstající
í ne taková spolupráce nutně vyžaduje úctu k Jidským právům, jak občanským, tak srci^lně-ekon:<mickym.
Evropská kultura je výrazem spclečn.ct <^ěiin probitých národy tohoto světadílu,
zklamaných nadějí a mnoha nesplnen*ct sl bů. Kulturní činnost mu^e připravit duchovní
a intelektuální půdu '< tomu, abv
konironatce Evropanů s jejich historií vzešlo spojení,
hledající společnou budoucnost.
linozí Západoevropant- mají sklon t.ítif se i v kulturní oblasti především příslušníky
atlantického společenství. V posiedních oesetkletích reagovali na ssj:.sravn. pokucv
izolovat národy ve vvebodní polovině kon.inentu od kulturního ¿ivota druhj poioviny
ouhým mlčením. Jelihoz se na společném dědictví podílejí všichni Evropan^., mel^ bý
ápaáoevropan- překonat svůj lhosejn. poscoj, odstranit vše, co brání poznání
kultury jejich Spoluevropanu a oofi.ythouř jim plnor podporu.
Helsinsko dohody a pozdější cohody KBME vytvořil' určitý uzicečn
ámec pro kulturní
výměnu mezi Východem a Západem, kt.er" je řeua rozvíjet dál. Je mimořádně dule^itú
vytvářet prostor pro nezávislou kulturní a věd^-kou činnost. Všichni, kdo t.^acují
v títo oblasti, by se měli snaži** ^o^víic sarnostaTŠ svoje vztahy a formy epolup^áre
uvnitř svých zemí i přes hranice
Jako účelná kroky pro nejbl<yjí budoucnost doporučujeme:
i Zřízení celoevropsko kul-u^t.' nadatLe k podpore kulturní výměny na všech úrovních
a k organizování spolecných akcí jťko jsou v stavy
filmovc a dívaťelní festivaly a
literární kolokvia. A; Ti"ní účasr Hůělču a spisová ciů v rámci takov^ ^ul^urní nadace
by mela byt zaručena.
*í Dvojstranný í) mnohost.r?rín^ dohodv k usnadnění studia evropských ja?yků a literatur.
Poskytnuti prostředků na překlady a síření literatur menších evropských národů. Zalo-eni Evropské knihovny, je<. by pravené- rě vydávala, současně na Východe i ra Západě,
v/znamná díla všech evropských It.i^r.-tu^.
^ ? Zrušení jakýchkoli forem cerzu"' tam, kde jscu, a to zejména u vědec!",ch a kulturnich del. Volny přístup k zahraniční vědeck<= literatuře i beletrii ve všec-i knihovnách.
^ T Výměna televizních a rozhlasových pořadů a svobodná výměna knih a časopisů mezi
všemi zeměmi KBSE.
T Společná vědec!-- a publicisticko projekty pomáhající studovat a pře^onáva^ předsudky a pojmy nepřátelství; mimo jin
'a^ší č'nno3' j: existujícím* společných komisí
pro ucebnice a jin- učební pomúrky a ustavování dalších takov\<*h komisí.
^ Výměnní.- programy KBSE pro Vr-dck^ a ?eo?gogir!;, pracovníky. Dru ební svazky nezi
vědeckými a kulturními institucem
s/ycho ní a záoaríní Evropy, pričemu by něly byt nejen
dovoleny, ale i podporovány neoficiální 6 autonomní iniciativy.
E V R 0 P A, J A K 0 U
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Přestože se o helsinských dohodách č^stc tvrdí, ze potvrzují status quo v Evropě.,
nezvěčňují ve svém znění nebo duchu dvoupólový mcael ani strukturu mocenských bloků
Tyto dohody sice potvrzují územní status quo v Evropě a zavrhují užití síl^ v mezinárodních vztazích, avsek ponecháva jí c-:e"řerni dvaře k mírovým * postupným změnám smerenk pluralitní Evropě^ jež by překonala blokovou strukturu. Ma e s t e ven z ť.runýře bipolarity mohou neutrální a nezúčastněné zeTiě, je^.chž návrhy a poduěty podstatně narcmonly
procesu KBSE, sehrát mimořádně významnou úionu.
Zda zůstane budoucnost Evropy uzavřena dp bipolární svěrací kazajky nebo zda ne
našemu světadílu podaří postupné se <.<d těchto omezení oprostit, to závisí ve značíc
míře na vůli a schopnosti Evropanů z *ýchodu i Západu jasně vyjádřit sve zájmy vůči
supervelmocem i zájmy na politických a společníky'
změnách uvnitř samotrýčh supervelmocí. Uvědomujeme si, že Evropu, o kterou nám jde, .elze vybudovat^v konfrontaci,s
USA nebo s SSSR a nelze ji vyoudovat ani s jejich vyloučením, nýbrž jedinýn úsilím
všech zemí KBSE. Márodv a vlády cohoto ko:iti.i?ntu můseií hledat schůár - kompromisy
s oběma vedoucími mocnostmi.
Má-li se takový dlouhodobý záměr stát reálno*! alternativou !*e stát!*, quo, máme-li
radikalizovat helsinský proces t*k, aby .33 stal součástí obsáhlého demokratického
programu, pak jsme nuceni se postavit proti těm prvkům supervelmocenské politiky,
které jsou v rozporu ^ právem zemí na sebeurčení. Všechny demokratické organizace jakož
i nezávislá hnutí, cbčanské
a skupiny na Východě i Západě b** mely záměrně
podrobit supervelmoci tlaku, aby sx přestaly chovat hegemonisticř.y .1 začaly jednat
jako demokratičtí partneři.

Evropp, iakou si představuieme, by se skládala, z národů a států ochotných žít
gpolu jako doh^i sousede. Byla by to Evropa, kde by všechny národy mely rpozqost usporadat svoje vzajemne vztahy i sve vnitropolitické, hospodářské a kulturní zalezitosti
demokraticky a podle vlastní volby. V průběhu takovéo vývoje by měly oba německe státy
poskytnout podněty, podporující jak všeobecný proces uvolnění tak i pozitivní změny
ve svých vzájemných vztazích^ Mělo by být jasné, že německá otázka je otázkou evropskou
a žc tudíž jakákoli snaha řešit ji by mela být součástí demokratického programu překonání bloková struktury v Evropě.
Evropa, jakou si představujeme, bude čerpat sílu ze své vnitřní demokracie a měla
by být schopna sehrát důležitou úlohu v mezináťodní politice. Zejména potřebuje najít
způsob, jak změnit vztahy mezi Severem a Jihem a udávat krok na cestě K politické rovnosti a ekonomické spravedlnosti v jednání s třetím světem. Taková Evropa by odmítala
jakoukoli formu vojenské intervence, jako jsou například nynější akce UŠA ve Střední
Americe nebo sovětský vpád do Afghánistánu.
Přejeme si, aby politici i veřejnost zkoumaly veškere možnosti, jak připravit půdu
pro pluralitní^ demokratické
a mírové společenství evropských států, jednajících jako rovnoprávní partneři) a zejména
aby uvážily následující soubor myšlenek a opatření:
! Podporovat a rozšiřovat soustavný a rozsáhlý politický dialog mezi Východem a
Západem na všech úrovních, který ve svém prvním stadiu pomůže překonat krizi helsinského
procesu.
? Věnovat plnou podporu všem opatřením, jejichž účelem je snížit napětí mezi supervolmocemi a posžílit uvolnění a vzájemnou důvěru mezi nimi; pomoci zmařit účinek jakýchkoli agresivních postojů supervelmocí, a zejména podporovat všude tam, kde je toho
třeba, demokratizaci všech forem jejich politiky.
? Vytvořit systém politické, hospodářské a kulturní spolupráce všech zemí KBSE
daleko překračující nynější ekonomicko-politická společenství na Východě i Západě.
T Podstatně omezit a nakonec úplně^stáhnout veškerou cizí vojenskou výzbroj a cizí
vojska ze všech evropských zemí, včetně zrušení všech cizích vojenských základen a
zařízení.
T Rozpustit NATO a Varšavskou smlouvu a zrušit všechny ostatní dvojstranné a vícestranné vojenske smliuvy mezi zeměmi KBSE. To může být podstatným krokem na cestě k
společnému bezpečnostnímu systému a přispěje k překonání rozdělení Evropy.
T Dát Evropě mírovou ústavu zalezenou na plném respektování práva všech národů
na sebeurčení a učinit z deseti základních zásad vyhlášených v helsinských dohodách
politickou realitu, zaručenou mezinárodně právně platnou smlouvou.
+[Pozn.red.: Proti této formulaci se ozvaly v Československu námitky; bylo navrženo
doplnit text o větu: "Této formulace však nesmí být použito jako argumentu pro faktické
prodloužení základní vojenske služby absolventů vysokých škol."
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
[Překlad VT, Londýn; revidováno]
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Text memoranda "Uvést helsinske dohody v život" byl připravován různými mírovými skupinami,občanskžmi inciativami, hnutími i jednotlivci z Východu i Západu.^Diskuse se zúčastnili i lidé v československu, především v prostředí Charty 77. Připomeňme v teto souvislosti dokument Charty 77 č.13 z letošního roku [viz Info o Ch 77-6-86], který obsahuje
vyjádření mluvčích Cnarty 77^ přílohou tohoto dokumentu je potom skupinová vyjádření
^
více než 40 čs.občanů (prevázne signatářů Charty 77), jímž se reaguje na první návrh
memoranda. Čs.signatáři pozdějšího vídeňského memoranda přispěli rovněž k úpravám
textu v dalších tázích diskuse. (Srvn.např.informaci o třetí verzi memoranda v ínfo
o Ch 77-9-86.)
Dne 1.listopadu 1986 bylo memorandum předloženo na tiskové konferenci ve Vídni,k(ná
né v předvečet zahájení následné schůzky delegací států - účastníků KBSE. Na konferenci,
o niž byl mezi novináři mimořádný zájem, promluvili o významu celé iniciativy Johanno
Strasser, poslanec SPD ve Spolkovém sněmu NSR, který je členem programové komise SPD,
a poslanec parlamentu Evropských společenství [ve Štrasburku] Jiří Pelikán, zvolený
za^Italskou socialistickou stranu. Konferenci uvedl za pořádající organizace 'Evropská
sít pro dialog Východ-Západ" její představitel Dieteť Eache [Niebuhrstrasse 61,1000 Berlin 12],za organizování memoranda na Západě promluvil představitel nizozetnske Mezicírkevní
mírové rady IKV Mient Jan Faber a za organizování memoranda na Východě a v USA a Kanadě
Jan Kavan z Palach Prossu a East European Cultufal Foundation.K 3.11. memorandum podepsalo
406 osob z Východu a Západu a kromě toho deset otrganitňcí (skupin), a co jmetiovitc:
sovětská [moskevská] skupina pro posílení dů^Čry tnezi USA a SSSR, která poslala
svůj souhlas s připojením se k memorandu z„SSSR;
T polská skupina Svoboda a mír [Wolhsc i Pokoj];
T Komitét Obrony Spoiečnej [KOS - Výbor spoieČenáku obrany];
T Polski Komitét Helsinki [Polský helsinský výbor]{
T Zespói Oswiaty Niezaloinej [ZOH - Výbor pro nezávislou osvětu];
[Pozn.red.: 0 hnutí Svoboda mír viz Info o Ch 77-4-86 a jinde, dopisy Výboru nezávisle
osvěty a polského Helsinského výboru Cartě 77 víz Itifo o Ch 77-9-H6.J
T polský Robotnik [Dělník], redakce časopisu i politická skupina;
1 americká skupina Míroví aktivisté Východ-Západ [Massachussetts];
[Pozn.red.: viz zvl.Info_o Ch 77-7-86.]
T Mladí socialista ("Švýcarsko);
T švýcarský mírový výbor;
T Zeny pro mír (Basilej, švýcarsko).

Čs.signatáři vídeňského memoranda jsou:
Luboš Ba-ant^ Václav Benda, Irena Borůvková^,Jiří Dienstbier, Miklcs Duray (člen,Výboru
na obranu práv maďarské menšiny v ČSSR), Jiří Hájek, Václav Havel, Ladislav Heidánek.,
Eva K^ntůrková, Jindřich Kopáček, Jan Kozlík, Miroslav Kusý, Ladislav Lis, Václav Malv,
Lenk? Marečková-Míillerová, Anna Marvanová, Dana Němcová, Martin Palouš, Radim Palouš,
Miloš Rejchrt, Jiří Ruml, Václav Slavík, Jaromír Stibic, Jarmila Stibicová, Jan Sabata,
Jaroslav Sabata, Anna Šabatová, Milan Šimečka, Jan Simsa, Jan Stern, Jakub Trojan,
Petr Hhl a Josef Zvěřina.
Mezi signatáři z jednotlivvch zemí byli uvedena jména i některých čs.exulantu, jmenovitě
to jsou: Milan Horáček, Adolf MŮller a Michal Reiman z NSR, Karel Bartoněk a A.J.Lichm
z Francie, Jiří Pelikán z Itálie, Zdeněk Hejzlar ze Švédska, Jan Kavan z V.Británie.
Některé osobnosti, které se k vídeňskému memorandu přippojily, jsou známy i v Československu, zvi.v prostředí Charty 77. Uvectme proto„několik jmen: Profesorka Erika Weinzierlová
z Rakouska, ekonom Ernest Manuel z Belgie,, kodaňský.biskup Ole Berthelsen, dále z
NSR ie to Petr Brandt (historik, syn WIlYýho Brandtá), Daniel Cohn-Bcndit. Petra Kellyová, Lov Kopelev, Heidemarie Wieczorková-Zeulová z předsednictva SPD, poslankyně ve
Spolkovém sněmu NSR. Johanno Strasser, poslanec téhož,sněmu, člen programové komise
SPD a redaktor časopisu L 80. Ve Francii připojili sve podpisy otec Christian Mellon,
člen Tovarvšstva Ježíšova a představitel mírového výboru CODENE^ jakož i mezinárodní
tajemnice téhož vvboru Silvie Mantrantová. Podpisu z NDR bylo pres čtyřicet, podepsali
mnozí přátelé ze skupiny Mír a lidská práva a z iniciativ evangelické církve, jmenovitě
Peter Grimm, Ralf Hirscn, Wolfgang Templin (tři stávající mluvci hnutí). Dále podepsali
evangelickv duchovní Rainer Eppelmann, feministické aktivistky BHrbel Hohlevová a
Ulrike Poppová a rovněž prezident evangelické akademie v Magdeburku Jan Jochcn Tschiche.
Z,Maďarska bylo zatím oznámeno jen deset podpisů; jde o známé intelektuály: GyMrgy
Dalos, Gábor Demsky, Miklós Haraszti, Jánoš Kis, Ferenc KHszeg, GyBr^y Konrád, Laszlo
Rajk^ Míhaly Vajda, GyHrgy Petři a Andreas HegedUs. Mezi italskými signatáři je i generální tajemník odborově organizace UIL Giorgio Benvenuto, předseda politického výboru
evropského parlamentu Roberto Formiioni (to je politicky "nejvýše" postavená osobnost
mezi všemi signatáři) a dva poslanci za Italskou komunistickou,stranu, oba členovo
UV IKS, Valdo Spigni a Sergio Sogre, který je i předsedou jedné komise italského parlamentu.,Mezi podpisy z Nizozemí je Jan Mient Faber. V Polsku je 39 signatářů^ kromc
již uváděnýcn skupin. Mezi nimi ie několik sociologů, psychologů atd., kteří působí
v oficiálních strukturách (Akademie věd, varšavská univerzita). Memorandum podepsal
i Dawid Warszawski (známv komentátor KOS, vystupující pod tímto pseudonymem), dál^
lide z organizace Svoboda mír, mezi nimi i Jacek Czaputowicz a Piotr Nicmczyk, dále
spoluzakladatel KOR, poradce Solidirity a spisovatel Jan Józef Lipski; dále mluvčí
manovskn Solidarity Janusz Onyszkievicz a rovněž další spoluzakladatel KOR Zbigniew
Romaszewski. Z funkcionáčů Solidaritv připojil svůi podpis Andrzej Gwiazda, dále podepsala Anna Valentynowiczová a filmová režisérka Agnieika Hollandová, která stjdovala na
pražské FAMU. Mezi španělsk^i podpisy ^e i spisovatel Fernando Claudin. Z SSSR individuální Do^nisy nedošTy (o skupirě důvěry viz výše). Mezi podpisy jednotlivců ve Švýcarsku je neiznámější jméno dramatika Maxe Frische. Jugoslávie má -spolu,s NDR- nejvíce
podpisů, více než čtyřicet. Memorandum tam podepsali četní sociologové^ historici,
spisovatelé, megi nimi politik a historik Vladimír Dedier, dále četní cleqpvé Ijubljanske skupiny Lide pro Mírovou kulturu, ktprá se ustavila pod dojmem Pražské výzvy. Mezi
jugoslávskými signatáři je i římsko-katolický biskup lublaňský Alojzij Suškar. Mezi
jednotlivci z USA ie bvválá zpěvačka a současná aktivistka hnutí Humanitas International
Joan Baezová a zakladatelka první mírové americké organizace "Za,zmrazení jaderných
zbrani Randall Forshergová. Mezi signatáři z Velke Británie nalezame dramatika Harolda
Pintera, dále lidi z END, z organizace War Resistence International a několik poslanců
Dolní sněmovný 23 Labouristickou stranu. Jedním z kanadských signatářů je prof.John
Polanyi, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1986, z univerzity v Torontu.
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