
ISTY

Roóník XIII.

Prosinec 1983, ó" 6

Casopis ó,eskosloaenské soeíalístieké opozíce

ZTT S RAKETAI\fi?
nÈ.Í ppuKAN

Pétek,28. iijna 1983, éedesóté póté vjroèí vyhlóóení samostatné èeskoslovenské republiky: zasta-
r-uji se v budovè Evropského parlamentu ve Strasbutku pÍed velkou tabulí, na kterou zÈízenci pÍipi
chuji nejnovéjSí depeÉe tiskovjch agentur z celého svéta. Poslanci rùznjch zemí pÍelétají pohledem
depe.ie - o masakru v Bejrútu se stovkami mrtvjch, o arnerieké vojenské invazi na ostrov Grenadu, o
demonstracich v Chile, o novfch stróikóch mezi Írónem a Irókem, o inflaci, nezamèstnanosti a ekono-
mické krizi - s ustaranfm, ale resignovanjm vfrazetn, kterf jako by chtèl Ííci udnes tedy nic nové-
ho, to vSe ui znómeu. Ale jedna zpríva pÍece vyvolóvó Èivou pozornost, a brzy se pied ní vytvoií
hlasitè diskutujíci kruh poslancù a novinóÍú: agentura CTK oznamuje, Èe statisíce obèanú demon-
strotalo v rùznfch místech Ceskoslovenska na podporu rozhodnutí vlódy SSSR umístit na území és.
republi\' noré nukleórní rakety stÍedního doletu a Íe souéasné odsoudilo americkou _agresi proti
Grenadè a iÉdalo okamÈitf odchod okupaéních vojsk. Zpr6va Ííkó zcela jasnè, ie obèané Ceskosloven-
ska maaifestu!íza to, aby sovétské jaderné rakety, které jsou umístèny dosud jen na sovétském území,
by'lf insulovény také v jejich zeni, a souéasné protestují proti úmyslu umístit americké nukleórní
raket;- na území nèkolika stótú zéryadní Evropy, kde zatím Zódné nejsou.

Kolegor'é se na mne obracejí s uiaslj'm oblièejem a otózkou, zda je to moàné èi zda jde jen o
norinàiského Èotka. Nemohou tomu vèíit, protoÈe na Zípadé se manifestuje jen proti raketóm (ame-
ric$-.m i sovètskÍm), Ta éóst veÍejnosti, kteró rozhodnutí o rozmísténí americkjch raket v Evropé
povaiuje za nutné zlo jako odpovéd na sovètskf pokus získat vojenskou pievahu, nejde do ulic demon.
sùovat:c rakety. Ceskoslovensko tak získalo aspoú v nééem svètovf primót. Bylo mi z ného spíóe
smutro, z,r'lóòtè v ten den 28. Ííjna, den pÍipomínající splnèní snu mnoha generací o obnovení samo-
statnosti Òechú a Slovókú.

56aiil jsem se vècné vysvètlit svfm kolegùm.europoslancúmo, àe zpríva je sice autentickó, ale
uvedenà òisla manifestujících je tieba brót s rezervou, a s jeètè vèt5í nedúvèrou pak tvrzení, ie se naSi
obèané piimo domóhají lnstalace sovétskfch raket na území svého stótu. vyjódÌil jsem své pÍesvédèe-
ní, ie kd1'b-v mohli opravdu svobodnè manifestovat, jistè by demonstrovali proti víem jadernfm rake-
tóm, na I'j'chodè iZ6padé, a také proti pÍítomnostl cizích vojsk, kteró pÍed 15 lety piióla "doèasnè".Poslanci to zaznamenall s s nékolika sarkastickj'mi poznímkami a odbéhli do zasedaeí sínè hlaso-
tat o rozpoètu Evropského spoleèenství na rok 1984. Ale jó jsem jeité dlouho stól pÍed neuvèÍitelnou
zprévou a r-rîala mné hlavou oténka: jak budou naéi obèané àít s jadernjmi raketami, a jaké dúsledky
bude rrrit toto rozhodnutí pro daléí vfvoj u nós a v Evropè?

Nejde o obranu

Nepoch-vbuji, ie drtivó vèt5ina naiich obèanù - a to platí pro vóechny zemè - si pÍeje mír a bojí
se vóll+', a proto je pro odzbrojení a proti zdvodúm ve zbrojení. A zejména proti nukleàrním zbraním,
které piemèiují vólku, uà tak stra5nou, v katastrofu pro lidstvo. OvSem oficiólní informace reiimu
mluví jen o zbrojení na Z6padé, uvódí dokonce sumy penè2, které se tam na zbrojení vydóvají a kdo
véechno to v parlamentech téchto zemí kritizuje. Ale vùbec neinformuje naÈi veÍejnost, kolik se u nós
a v SSSR radóvó na zbrojení a nposllovóní" armód Variavského paktu a udràovóní poèetné sovètské
posódky na naèem území. Není to hlavnè vina propagandistú, ale systému, v nèmÌ ani poslanci, ba
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