
Socialistické hnutí  s. ob an  

Ob ané  eskoslovenska! 

V t chto^ cínech se sešli v Praze zástupci 
ob an  z  ech a Moravy. Shrnuli a znovu 
vyjád ili pocity a názory širokého linuti, které 
se tak jednozna n  manifest a valo v pr b hu 
let 1968 a 1969 a které dodnes trvá v po-
zm n ných podobá cli bez ohledu na oficiální 
propagandu, bez ohledu na to, jak se ten  i 
onen  lov k tvá í na svém pracovišti. 

Rozhodující v tšina ob an  v roce 1968 
uvítala,  e naše spole nost za íná napl ovat 
smysl socialismu: svobodu a demokracii, 
p evyšující jejich burzo as ní pojetí i jejich 
pojetí stalinské, rozvoj ob anských práv, za-
kotvení právní jistoty ob an , tvorbu tako-
vého politického a spole enského systému, 
v n m  ka dý nalezne místo a mo nost napl-
 ovat  ivotní tu by a vlastní p edstavu 
š astného  ivota. Odmítli jsme socialismus 
vlády byrokratických aparát  i socialismus 
gulášový, z nich  ani jeden neosvobozuje 
 lov ka z odcizení, jím  ti*pí lidé na východ  
i ii n. z ci t3 ci( 

d . Sou asná moc svými skutky 
socialistické ideály znovu odhazuje, i kdy  
socialistickou terminologií maskuje byrokra-
tickou diktaturu. 

Hnutí proti této krizi není t eba vytvá et. 
Existovalo a existuje, jak je z ejmé ka dému, 
kdo vidí a slyší. Podporují je mnozí d lníci, 
zem d lci i inteligence, mnozí bývalí i ny-
n jší  lenové komunistické strany a jiných 
stran Národní fronty i ob ané bez politické 
p íslušnosti, pracující v továrnách, v dec-
kých ústavech, státním aparátu, v aparátech 
politických stran, odbor  a mláde e, v ko-
munika ních prost edcích, ob ané svobod-
ných povolání, vojáci, pracovníci bezpe nosti 
i ti, které sou asná moc velni ala po deseti-
tisících ze zam stnání. 

Sou ástí tohoto linuti jsou i ob ané, kte í 
neopustili naše spole né ideály, i kdy  po 
srpnu 1968 emigrovali do zahrani í at u  
z existen ních  i jiných obav nebo proto, 
aby pokra ovali v jiném prost edí v boji za 
ideje polednového vývoje. Odmítáme jejich 
ozna ování za zrádce. Šli cestou, kterou p ed 
nimi musely putovat po staletí desetitisíce 
j iných. 

* * * 

Skute ný stav naší zem  je z ejmý: poli-
tická, hospodá ská, ideová a mravní krize, 
jakou st  í kdo pamatuje. 

Politicky jsme zcela nesvéprávní. Závislá 
politika nyn jšího vedení státu ohro uje další 
rozvoj našeho státního celku i našich národ . 
P es opa ná tvrzení-a snad i snahy-n kterých 
nejvyššícli funkcioná i! odevšad odcházejí 
nejlepší lidé. Moc ni í celá odv tví v dy. 
Uml uje kulturu. Spoutala odbory, organizace 
mláde e,  en atd. Zlikvidovala rady pracu-
jících. Vrací národní hospodá ství k centra-
lismu, který ji  nejednou ztroskotal. Nedispo-
nuje nadšením v tší  ásti obyvatelstva a in-

telektuálním potenciálem, které v padesátých 
letech do zna né míry nahrazovaly a korigo-
valy nedostatky plánu, neschopnost pláno-
va   a  ídicích orgán . Moc hovo í o v -
decko-teclmické revoluci v dob , kdy vyhání 
z hospodá ství i v dy kvalifikované odbor-
níky. 

 o funkcí ve stát , ve spole enských or-
ganizacích i v hospodá ských institucích se 
nez ídka dostávají lidé, kte í nebyli pou i-
telní nikdy k ni emu jinému ne  k destrukci 
a udava ství. Tato slabá skupina aktivních 
stoupenc  sou asné moci se p itom pova uje 
za elitu, která jediná zná  ešení, jak vyvést 
stát z krize; nastoluje p itom nejprimitivn jší 
politickou, hospodá skou, ideovou a Iviiltn nií 
diktaturu. 

Tento vývoj neohro uje pouze obyvatele 
 SSR. Nyn jší politika vedeni KS  a státu 
brzdí postupujíc! progresivní vývoj v celém 
východním bloku. Primitivní diktaturu nám 
vnucují v dob , kdy ve všech p ti zemích, 
které k nám poslaly svá vojska, se v té  i 
oné mí e hledají cesty, jak posunout vývo; 
dop edu nebo alespo  jak zbrzdit rostouc 
hospodá skou a politickou krizi. Nemluv  u  
v bec o boji progresivních skupin v socia-
listických zemích, které  ádají strukturální 
reformy a p edevším reformu demokratickou, 
která by vedla k p ekonání stalinského mo-
delu socialismu. 

* * * 

Socialist i cké hnutí  eskoslovenských ob án  
vede politick}^ boj za socialistické, demokra-
tické, nezávislé a svobodné  eskoslovensko, 
suverenuí ve vnit ní i zahrani ní politice, 
v hledání cest vlastního rozvoje a uspo-
kojování  ivotních tu eb a pot eb svých 
ob anu. 

Ne nadarmo jsme zvolili za den vystoupení 
28.  íjen. Je sou asn  a postupn  symbolem 
obnovení  eské a slovenské státnosti, zná-
rodn ní velkokapitáiu a státoprávního uspo-
 ádání mezi dv ma rovnoprávnými národy: 
 echy a Slováky. 

 eskoslovenská státnost byla v dy t sn  
spojena se vztahy  eskoslovenska ke stát m 
jiným, projevovala se výrazn  v zahrani ní 
politice. 

Samotná existence našich národ  a ll o 
státu je podmín na úsilím o zmír ování a 
p ekonáváni nap tí ve sv t  a zejména v 
Evrop , o spolupráci r zných stát  p í plném 
respektování suverenity. 

Hlavním evropským problémem je N -
mecko. M  e být  ešen pouze plným uznáním 
obou n meckých stát , p i em  jejich vzá-
jemné vztahy jsou p edevším v ci dohody 
mezi nimi. Poslední vývoj-zvlášt  sov tsko-
západon mecká smlouva potvrdil,  e naše 
zahrani n politické postoje v roce 1968 byly 
správné. Jsme i nadále p esv d eni,  e v zá-
padním N mecku nejsou jen revanšisté,  e 



dohoda o  eskoslovensko- z ápadon ineckých 
vztazích je mo ná, ani  bychom se vzdávali 
jakýchkoli princip . Porozum ní a navázání 
diplomatických vztah  mezi  SSR a NSR, 
jejich  hranice jsou sou asn  hranicemi dvou 
vojensko-politických blok , by zna n  uklid-
nilo evropskou hladinu a bylo by d le itým 
krokem na cest  k evropskému míru. 

Klí ový je pro nás pom r k Sov tskému 
svazu, našemu nejv tšímu sousedu a velmoci 
prvního  ádu. Bude nutné p ekonat nechá-
pavý, záporný a  nenávistný vztah, který 
anes z pochopitelných d vod  k Sov tskému 
svazu chová velká v tšina  eskoslovenského 
obyvatelstva.  eskoslovensko neokupoval so-
v tský lid nebo národy Sov tského svazu. 
Sou asnou situaci jsme však nezp sobili my 
a také ji sami nezm níme. Zm nit ji m  e 
p edevším nyn jší nebo budoucí vedení 
SSSR, kdy  pochopí,  e 21. srpen 1968 a jeho 
d sledky je nutné napravit, kdy  si uv do-
mí,  e cenný je jen takový soused a spojenec, 
který ve spojenectví se Sov tským svazem 
necítí ohro ení vlastní suverenity, ale naopak 
její respektování, p ípadn  i záštitu. Budeme 
dávat Sov tskému svazu stále na v domí,  e 
p átelství a dobré sousedské styky mu ne-
zajistí vojenské posádky a hrstka málo schop-
ných a minulostí poznámenanýcli lidi, ale 
pouze stát svobodných ob an , kte í  ádný 
jiný zájem, ne  dobré sousedetvi a rovno-
právné spojenectví mít nemohou. Interna-
cionalismus neznamená posílání vojsk jedné 
nebo n kolika zemí do zem  druhé. Interna-
cionalismus znamená ušili o rovnoprávné 
spojenectví a sjednocování pokrokových a so-
cialistických stát , hnutí, stran a to všech 
bez výjimky. Nemá-li pokra ovat t íšt ní 

okrokových sil ve sv t , je nutné p ejít 
novému pojetí internacionalismu, k jednot  

v r znosti. Nenese pokrok ten, kdo Pucuje 
jiným své názory a postoje silou. 

Politický obraz Evropy je dodnes dán 
povále ným rozd lením ve dva vojensko-poli-
tické bloky, které respektují status quo. Ne-
p irozenou a škodlivou blokovou politiku lze 
odstranit jen dohodou všech stát  Varšavské 
smlouvy, Atlantického paktu a neutrálních 
zemí.  eskoslovenská zahrani ní politika by 
m la podporovat všechny kroky k tomuto 
cíli: dvoustranné i vícestranné pakty o ne -
to ení a z eknutí se násilí, dohody o bezato-
mových pásmech a pásmech omezeného 
zbrojení (p ípadn  beze zbraní v bec) zejmé-
na na hranicích obou blok , dohody o odcho-
du vojsk z cizích územi. Pokud zatím nedojde 
k dohod  o rozpušt ní blok ,  eskoslovensko 
bude respektovat status quo. V této situaci, 
která vy aduje aktivní a iniciativní ú ast 
všech zainteresovaných zemí,  eskoslovenská 
zahrani ní politika neexistuje. 

Všechny l i, které se sna í dokázat,  e 
naším cílem v roce 1968 byl návrat ke ka-
pitalismu  i zapojení  SSR do západního 
voj enského bloku, usv  d uj í r j e j i ch autory 
bud ze zlé v le nebo z neschopnosti pochopit, 
 e neexistuje jen alternativa kapitalismus-
byrokratický socialismus, ale také jiné mo né 
modely socialismu. Ostatn  ani  ádná 

z hlavních komunistických stran západní 
Evropy dnes nepo ítá s monolitním, nýbr  
s pluralitním ob anským socialismem, s part-
nerstvím politických, a zájmových skupin, 
fungujících autonomn  a bez poru nikování. 

Znárodn ni bylo významným osvobozo-
vacím  inem. Pozd ji se však ukázalo,  e 
šlo nikoli o znárodn ní, ale o zestátn ní. 
Zestátn ný pr mysl nebyl p edán pracujícím, 
ale úst ední byrokracii. Nestal se východiskem 
vlády pracující cli, ale baštou byrokratické 
moci. Naším cílem je usilovat o p edání pod-
nik  do správy podnikových rad pracujících, 
 ádn  volených zam stnanci, p i em  stát 
jako representativní a ze skute né v le lidu 
existující  ídící orgán bude uplat ovat ce-
lospole enský zájem p ísnou cenovou kon-
trolou, investi ní, úv rovou, da ovou a so-
ciální politikou. 

Rovnoprávnost  ech  a Slovák  ve spo-
le ném stát  byla zakotvena 28.  íjna 1968. 
 ech m i Slovák m mohlo nové státoprávní 
uspo ádání p inést mnoho cenného. Federa-
tivní systém a zejména jeho smysl je sou-
 asnou politikou ohro en. Stalinský model 
p ímo p edpokládá  ízení z jednoho centra. 
Centralistické tendence, které se znovu pro-
jevuji od pléna ÚV KS  z ledna 1970 nevy-
stupují zatím tak jasn  na sv tlo hlavn  
proto,  e v  ele ICS  je Slovák a  lov k 
známý dlouholetým bojem za rovnoprávnost 
slovenského národa. Federace je navíc zba-
vována smyslu u  tím,  e  eskoslovenská po-
litika se neur uje ani v Praze, ani v Brati-
slav . 

* * * 

Náš boj je boj politický a pozitivní. Jeho 
prost edkem nejsou teroristické násilné akce 
nebo sabotá e. Nejsme zastánci hesla: "  ím 
h  e, tím lépe," jak nám to propaganda pod-
souvá. V tšina z nás pracuje s takovou chutí, 
iniciativou a úsilím, jak mu to velí, jeho 
profesionální  est a lidské sv domí, v nepos-
lední  ad  i hmotný zájem. Z dnešní situace 
nás nevyvede um lé brzd ní a sabotování 
hospodá ského  ivota, ale ani k e ovit  vy-
mýšlené kampan , jimi  mají být  ešeny 
hospodá ské potí e. V sou asném hospo-
dá ském systému nejde  el ani tak o to, 
jak pracujeme, ale o to, co se d je s výsledky 
naší práce, pro  jsou promrhány. Hospo-
dá ská reforma je nezbytná u  deset let. 
V roce 1968 nám nebyl dán  as pro její 
uskute n ní a od té doby její naléhavost 
ješt  vzrostla. 

Usilujeme nikoli o rozd lení, ale o sjedno-
cení ob an . Jednota osmaŠesátého roku 
p esv d iv  dokázala,  e celonárodní smír 
je mo ný,  e nás všechny mnohem více v cí 
spojuje ne  rozd luje. Nejde o mstu, ale 
o vytvo ení podmínek, v nich  se vyplatí 
být slušným a pracovitým  lov kem. Lidí, 
s nimi  se nem  eme nikdy sjednotit je 
hrstka. Budeme usilovat o ka dého  lov ka, 
který si p eje slušný a svobodný  ivot v této 
zemi. Jsou lidé, kte í se nevzdali a setrvali 
v odmítání nepravd (mezi nimi ti, kte í 
p ipravili toto vystoupení). Mnozí jiní se 
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navenek p izp sobili, aby zachovali mo nost 
ob ivy pro sebe a své rodiny. Jiní jsou una-
veni dlouhou krizí a cynismem dnešní poli-
tiky, sna í se ukrýt ve svých domovech, 
pracují pouze pro sebe a pro svou rodinu, 
poslední hodnoty, které kolem sebe vidí. 
I oni však cítí,  e malomyslnost, lhostejnost, 
cynismus, út k do privátní ohrádky je ne-
bezpe ný. Cítí,  e demoralizuje nep i tou most 
byt i skromného cíle, myšlenkový zmatek 
hospodského politika ení  i nezávazných iu-
telektuálských spekulací, v št ni z mapy so-
v  ts ko- inskýcli hranic, sbírání a ší eni drbu 
z kuloáru politických špi ek. Existuje-li pou-
 ení z našich moderních d jin, pak je snad 
takové:  ím více jsme se v t  kvch dobách 

V mf 

trpn  spoléhali na to,  e se naše problémy 
samy vy eší v d sledku  ešení velkých 
evropských  i sv tových problém , tím více 
jsme pak byli pouze pasivními obtisky nov  
vznikajících mocenských konstelací. Budou-
cnost  eskoslovenska je neodd litelná od 
sv tového vývoje, ale budeme to my, na 
kterých bude zále et, jak té  i oné situace 
vyu ijeme, jakými konkrétním obsahem se 
naplili ta  i ona p íští šance. 

Ka dý ob an m  e jednat. Ne ekejme na 
vedení a v dce, iiechceme-Ji, abychom museli 
v dy znovu podléhat st ídajícím se mocen-
ským skupinám. 

Budme tolerantní, pomáhejme pronásle-
dovaným, nep it  ujme t m, ktere nem -
 eme zachránit. Solidarita byla v dy naší 
nejsiln jší zbraní. Bojujme o ka dou mali-
 kost. V tomto boji se sejdeme v rodinách, 
na pracovištích, kdekoli. 

Víme, co chceme: politický systém socia-
listický, v n m  si budou politické i nepoli-
tické organizace partnery, samosprávu ve-
 ejnou i podnikovou, institucionáln  zakotve-
nou kontrolu moci, základní svobody — 
v etn  svobody vyznání — formulované mi-
mo jiné i v Deklaraci lidských práv, rati-
fikované i tímto státem. 

Dnešní provolání m  e v tomto boji po-
moci. Rozši ujme je všemi prost edky. Pra-
cujeme na p íprav  nového komplexního pro-
gramu. Minimálním v východiskem jsou nám 
Ak ní program KS  z dubna 1968, mate-
riály 14. sjezdu, diskuse o politickém systému, 
o hospodá ské reform , podnikových radách 
pracujících v novinách a  asopisech, v nich  
i)yla mezi námi shoda. Tyto myšlenky je 
t eba neustále studovat, srovnávat je s m -
nící se politickou situací, p ipomínat je v 
soukromých rozhovorech, ale také prosazovat 
v existujících institucích. Sou asná moc ne-
m  e zrušit své stranické organizace, odbory 
atd. Pot ebuje kolem sebe fasádu souhlasu. 
Sama však ví,  e víc ne  fasáda tu není 
a kdy  vym  uje funkcioná e, nem  e zrušit 
 leny. Moc také nem  e nep etr it  vést 
destruktivní válku s obyvatelstvem. Nemá-li 
zni it sama sebe, musí postupn  p echázet 
k formulování rádoby pozitivního programu 
a nem  e donekone na pokra ovat v perma-
nentních masových  istkách a vým nách 
osob. To otevírá p íle itost pro všechny, aby 

za ali znovu v organizacích prosazovat ideje, 
které nelze zni it. 

Sou asná moc m  e být i krutá, ale je 
vratká a nejistá. Zatýká" náhodn  a nezá-
konn  lidi, hledá pak dodate n  zoufale d -
kazy jejich viny a dr í je ve v zeni p es 
všechnv zákonné lh t v. Sou asná moc nemá 
argumenty. Musí vycházet z frází, vydáva-
ných za v  né pravdy. 

Proto e v roce 1967 zkrachovaly všechny 
vazby mezi systémem a spole ností, nem  e 
se ani nyn jší moc ve ein  vrátit k p ecllecliio-
vému období. Pozitivní ideje a hodnoty roku 
1968 moc sice rozbila, ale musí tvrdit,  e 
na n  navazuje. Nem  e dát sama lepší návod 
k jednání. O tom, co je pozitivní a negativní 
nerozhoduje moc sama, ale p edevším ka dý 
z nás, kdo bude po adavek uskute  ování 
pozitivních hodnot ledna prosazovat ve 
svých rodinách, mezi p áteli a známými, ve 
spole nosti, na pracovištích, v organizacích 
všeho druhu i v aparátech. 

* * * 

Jednou z nej ast jších otázek, kterou m -
 eme slyšet je zda jsme optimisté  i pesimisté. 
Gramsci napsal,  e optimismus vyplývá z 
viile. Chceme-li  ít v socialistickém, demo-
kratickém, nezávislém a svobodném stát , 
chceme-li uplat ovat právo na vlastní ur-
 ování a hledání toho, co je pro nás š astným 
 ivotem a chceme-li v  it,  e se toho do-
 ijeme, musíme jednat. Proto jsme dnes 
vystoupili. Vývoj u nás, v socialistickém tá-
bo e v etn  Sov tského svazu, v Evrop  i ve 
sv t  poskytuje šanci, jí  m  eme vyu it 
pom rn  brzy. 

28.  íjna 1970 

Socialistické hnutí  eskosloven-
ský ch ob an . 

 tete, p emýšlejte a rozši ujte. U  
tím jednáte. 


