
NĚKOLIK 
První měs.lcé ro'k'l!i, 198:9 :2:novu a jasně •Ukázaly„ ie i když 81e SOUČ8Sné 
č0skos.loven s'ké vedení velmi · . často �skliná s.lovy ••p ř-cst:avba" a 
'"de Tnok 1re.tj2e.ce'11 

• • ve sk u:tečn.oertl se dost zouť'&le vzpi:rá v ě.eirnu • oo
dentokr.Ó.cli vytváří nebo co ji espoň v-z déle.ně -p ffpominá. PeUce a ini ciadvy 
občanu• kter-6 samo nezorganizovalo. odmitá jako uná-tlakové a'kce". odH:šné 
politické názory od su �ujie· jako ,�,Ei.ntjaoci,f,lllst:k:kě •• � 1•n0p,foát.elsk.é" • pokojná 
Udová. sh:romá�děn!l :rozh.ánl, do p ňp,ravy nov·ých zákon·ů nedov,oluj e 
ve ř-ojnosti mluvit . 

Tytéž rně:s:loe však z.iiroveň ukázruy ., že občanská veřej1nost se už 
vy monuj-0 z le-targie a :že stále víc lid( méi odvahu veřejnč pro,jievi t sv·ou 
touh:u po spo�e6ensk.ý,ch z měnách . 

Pohyb ve společnosti se tak :začiná ,s.t,,:Ue, pověižtlvějl sráž.at s nobybnost:C 
moci. ·ros.te -t;,polieč,enské napěU a. :z:očlr.ui hrozit :nebezpeč:i otevřené 'kriz,e„ 

Takovou krld sl nik.do, z nás ncp reje . 
P ll"Oto vyzýváme veden:i naší zer.aě • aby pochopilo„ ic nadešel čas ke 

skutečným a. dtlkladn ým systémovým �iněnám a že tyto z.rn�ny jsou možné 
a moho:u mU: ú a,pěcl'i Jen tebd y • bude-n }Ira p rodchá-z,ct vskutku svo·bodné 
s. demokratická. diskuse. J?rvnirn krokem 'k jakýmko_µ. smy,sJJuplným zmčnán ,,
nov-ou. ú 1;;,t.a, vou �o�h�aj,e a. ekonomickou reformou konče„ mus( b j-t. tedy
z.ásadni z.měna společenského klimatu v :,m,aš( zemi• do kterého se musí
V:l"á:ti:t. d.ucb svobody. dťivěr-y. tolerance a plurá.llty.

'P odle oa�ho ná,zoru le k tomu t fi,,e,be .:-
1 )- Ab}.. byli -oknm i.ité propu šit éni v šJichni političtí věznov'é: .. 
2. ► A by pi-e:et� být ome-zována svobode :sh,rorn o.žČlovacl .
3 ) Aby p:t-<:ffit.al.y být kriminf'tli zovány a p'l'OnáslJedovóiny ril:zné ncz.ávis1é
inici,a,ti vy a ze.čly být konoéně chápány i v1ádou, j3,ko to„ č!fn 'V oNch 
ve rejnosti u z dávno jsou • tot.1:! jako p Mroz.ená. :součást veřejného ž.ivota 
a legidmní vý-raz J chQ ril.znotvárnoB,ti. Zároveň. by n,ern,ěJ:y být kladeny 
pi"C'kážky vznikání nových občanských. hnuti , včetně neazávislých odborů„ 
svaz(i 81 spolk�-- - · 

4-) Aby· byly sd,ě.lov aci p:rOElU'e dky -i. veškeTá k uUurni činnost ,zb1e1.veny 
vš�,c,h forem po!I.Uick.é ma.oipullac-c o p.řeďbě.žně i n á.sled.né :s.'kry1'.ó co,nz.u ry
o otevřen-:, svobodné v:S,měi'l.4} názorťl n aby by1y legalhovány a,dělovacf
pro&t f-edky • pťisobfoi dosud ne z á:vis!le na oficiálokh st.r11,2.kturách·.
5), Alby byly respekt.ov ány op rév .něné požadavky vš.cch veřicich ob-ča-
n ů.

. 

6) A by by!Ly všechny éh'?(r;;;t aoé i u:�fk uteč-iiova.nó p rojekty •
nat·ll"v31o z měnit život nl prost fi,cdl v na.si zem:ii a p ředl!l.rčit 
bu.doucíc.h -generoc:li. neodkladně př-edlože.ny k všestroinnému 
oďborn:iil<:i\.m i -ve l"é-Jnosti -� 

které mají 
tak ::l!.lvot 
po.souzeni 

7) A by byl,a, z a.hájena svobodná. diak.use nejen ó pe:i.de e.á.t ýeh lleteeh �
ale 1 o Pit"S.ŽSkém jaru• invazfi wpětJ st,á.tQ Verš.av:sk@ :smloUV"f a násled
né 11 normalizaci•• . ,J c :smutně„ -ze zatim co v některých .z,em:lich • j ej:i:chž 
ormády tehdy do ěe$ko-slovenslt.ého vývoje ·za.sáhly„ se dnes už o toPJ t,o 
tárnatu -zaéiná věcně diskutovat • u DÍJ'8 je to stá.Je ještě velké tab-u ., 
a to jen pr-oto • :t1by nernu'Se'll odstoup:lt t:� Hdlě :z poilitick�bo e. státnlho 
veden:li. kteM jsou odpovčdn:ii za dvacetileté upadání všech oblá:s
U společenskébe života q n b. 

K tl:ždý „ kdo souhll!lisi s Hmto stnnoviskcm • m�že je podpořit a;vým 
podpisem. 

Vlli.du vy-z tv 6roc. aby s nf.m ncna!lož:ila tak„ jak je dosud -zvyklá s 
nepohod.lnýr:rl ná:zor:,r nakládat • Zasadila iby t:lim a.kut�čnou ránu nod�j:lim • 
jimU. jamo ved,enl,. totiž n.adltjim na skutečný společenský dlialo!:r jako 
jcdii.né možné vých.odls,ko z;e slepé uličky- .. v niž se dnes t:eskoslov,e.nsl<..o 
nalézá. 

Pod.pi s.y je IDOžno p� aá·,.. e či. 2;,.,_ o .i l t do-�A'4'Aciln :1:1!:'1 � :Lgr.i.a eái'-wn .p,:ne:bo na t;y eo 
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