
Thursday,

January 9,

2002

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok jePfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!
J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
Záznamník: 416/530-0202
E-mail: abrezina4222@rogers.com
abe@satellite1-416.com

No. 1.

(279.)

Vol. 13.

Tato organizace mûla svoji váhu, právû proto, Ïe
nezasedá s mocn˘mi za jedním stolem, nehledí nalevo
ãi napravo. Proto se zastávala Václava Havla zrovna
tak jako chilsk˘ch vûzÀÛ za Pinocheta. Kritizovala
stejnû popravování v Texasu, kdy byl guvernérem
souãasn˘ americk˘ prezident G. W. Bush, jako v âínû.
Proto mûla tu úÏasnou dÛvûryhodnost, protoÏe nebyla
poplatná politikÛm. ByÈ se Václav Havel tváfií jako Ïe je
nepolitick˘ prezident, je to politická figura a pfiestoupil
z klubu „MOC BEZMOCN¯CH” do klubu „MOCN¯CH“.
Je pravdou, Ïe se nekamarádí s Grebeníãkovou

Komunistickou stranou âech a Moravy, která mûla v
minulosti na svûdomí potlaãování lidsk˘ch práv v
âeskoslovensku. Sládkov˘m republikánÛm byl vskutku
trnem v oku. Castrovû Kubû se Havel ani nepfiiblíÏil, jak
to uãinil Petr Pithart v dobré vÛli zachránit troseãníky
Pilipa a Bubeníka. Do âíny na Velkou zeì se nepodíval
a Vietnam je pro nûj spí‰ zemí, odkud utíkají boat
people neÏ zemû, kam mohou plynout na‰e investice,
jak to tûm blbeãkÛm novináfiÛm vysvûtlil Milo‰ Zeman
a místo s ãínsk˘mi papalá‰i se radûji schází s
Dalajlámou. Nutno fiíci, Ïe Václav Havel patfií mezi
státníky se slu‰n˘m vychováním a za to sklízí obdiv.
Ale v‰e má své hranice. Jako politik je v jednom klubu

s lidmi, kter˘m se jaksi poru‰ování lidsk˘ch práv toleruje.
Tu zasedne s Georgem W. Bushem za jeden stÛl,
aãkoliv je tato postava kritizována Amnesty International
za to, Ïe se v Texasu popravovalo a popravuje jako na
drátku. Obãas i Ïeny, nezletilí, ãi mentálnû postiÏení.
Proti v‰em mezinárodním zvyklostem jel pfied volbami
na Floridu podpofiit Bushova bratra pfii pfiedvolební
kampani. (Pr˘ tam jel pozdravit kubánské emigranty.)
Pfii kosovském konfliktu se zcela správnû zastal
albánsk˘ch uteãencÛ, ale jaksi zapomnûl na srbské
bûÏence, ktefií se narozdíl od tûch albánsk˘ch jiÏ do
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Václav Havel
a Amnesty (Inter)National
Prezidentská kariéra Václava Havla zaãala skvûl˘m

novoroãním projevem 1. ledna roku 1990 o tom, jak
na‰e zemû nevzkvétá. Jeho kariéra, která mûla trvat
pouze nûkolik mûsícÛ (do prvních svobodn˘ch voleb),
se prakticky skonãila po tfiinácti letech rovnûÏ zajímav˘m
projevem o tom, jak na‰e zemû vzkvétá. Mezi tím je
období, kdy z jedné zemû se staly zemû dvû. Pfies
problémy, které v âeské republice jsou, má Václav
Havel pravdu. Jeho vize je optimistická; demokratick˘
proces v na‰í zemi je nezvratn˘. Ve stejnou dobu jin˘
intelektuál, HavlÛv vrstevník, kter˘ se v‰ak nestal
prezidentem, Günter Grass vidí situaci ponûkud jinak.
NahlíÏí na ni z perspektivy iráckého konfliktu, o kterém
se Václav Havel, jako snad jedin˘ státník ve svém
novoroãním projevu nezmínil. Günter Grass má spí‰e
pocit, Ïe svûtov˘ mír je ohroÏen a tím, Ïe je ohroÏena
i demokracie.
Mûl jsem nedávno diskusi s ãesk˘mi senátory, ktefií

tvrdili, Ïe demokracie buì je nebo není a proto, Ïe
nemají rádi, kdyÏ Václav Havel tvrdí, Ïe demokracie je
nezralá. Namítl jsem, Ïe se jedná naopak o ‰edivou
zónu a uvedl jsem jako pfiíklady amalgamaci Toronta,
kdy se 80 procent zúãastnûn˘ch v neoficiálním referendu
vyjádfiilo proti a pfiesto se uskuteãnila, ãi poslední
americké volby, kdy o vítûzi rozhodlo v‰echno jiné neÏ
hlasy voliãÛ. Pfiesto si myslím, Ïe jak Kanada tak
Spojené státy jsou demokratické zemû. Na druhé stranû
i nûkteré totalitní systémy si ponechávají urãité
demokratické prvky, popfiípadû mohou zde vyklíãit a
nûkdy jsou tyto skuteãnosti mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ je
ochotno toto ãernobílé vidûní pfiiznat. VzpomeÀme jen
PraÏské jaro z roku 1968 a podle ãernobílého vidûní se
o nic nejednalo, protoÏe nebyly v té dobû v
âeskoslovensku svobodné volby.
Günter Grass je levicov˘ intelektuál a v osmdesát˘ch

letech kritizoval ruského spisovatele - disidenta Andreje
SiÀavského za to, Ïe publikuje v ultrapravicov˘ch
nûmeck˘ch novinách. SiÀavsk˘ se bránil, Ïe by
publikoval i tfieba v Pravdû, kdyby ta byla ochotna ho
tisknout. Bylo to období, kdy ne kaÏd˘ politik ãi podnikatel
se s disidenty z V˘chodu st˘kal a ne kaÏdé noviny je
chtûly tisknout. Málokterá  univerzita pak pfiispûchala s
udílením ãestn˘ch doktorátu nepohodln˘m lidem.
Václavu Havlovi ho, pokud vím, tehdy udûlila pouze
Yorská univerzita v Torontû spolu s jazzov˘m klavíristou
Oscarem Petersonem.
âasy se mûní a po revoluci zaãal ãesk˘ prezident

sbírat doktoráty a ocenûní jako na bûÏícím pásu a ve
sbírce cen mu snad chybí jiÏ jen Nobelovka, kterou mu
vyfoukl li‰ák Walesa.
S konãícím prezidentsk˘m obdobím ubude i jeho

kritikÛ a dokonce snad i úhlavní sok Václav Klaus ocení
jeho zásluhy. Je‰tû za tepla v závûru roku pfii‰la se
svou tro‰kou do ml˘na i Amnesty International, pfiesnûji
fieãeno ãeská odboãka ãili nûco jako Amnesty National.
Svoje první ocenûní dala tedy Václavu Havlovi za
celoÏivotní boj za lidská práva.
JenÏe celá vûc má nûkolik háãkÛ. Amnesty

International, jak název napovídá, je organizace
mezinárodní a neb˘vá zvykem, Ïe se udûluje ocenûní
uvnitfi vlastní zemû, pokud se nejedná o nûkoho, kdo je
zrovna pronásledován.

sv˘ch domovÛ nevrátili. KdyÏ jsem se ho pfii poslední
náv‰tûvû Kanady zeptal, jestli by se místo
„humanitárního bombardování“ nemûla podpofiit srbská
opozice (skupina, která nakonec sesadila Milo‰eviãe),
nechápal o co jde a fiekl, Ïe pfiece tam mohou hrát jeho
hry. Jeho pfiístup byl pfiesnû opaãn˘ neÏ pfiístup právû
Amnesty International v dobû kosovského konfliktu.
Václav Havel po dobu prezidentského období byl

politikem a i jeho vztah k lidsk˘m právÛm byl bohuÏel
politick˘. Na tom není nic ‰patného, jenÏe proto jsou
zde nevládní organizace právû jako Amnesty
International, které tyto politiky kontrolují, aby lidská
práva dodrÏovali i tam, kde se jim to nehodí do krámu.
Pokud tedy chtûla ãeská Amnesty International udûlit
nûkomu cenu, tak to mohli b˘t lidé vûznûni reÏimem,
ktefií nebyli rehabilitováni. Myslím tím tfieba „v˘trÏníky“
z roku 1956 pfii maìarsk˘ch událostech - jednalo se
skuteãnû o politické vûznû a nikoliv v˘trÏníky. Mám na
mysli svûdky Jehovovy, ktefií si odsedûli léta v kriminálu
za své pfiesvûdãení. Mám na mysli ãínské ãi kubánské
disidenty. âleny opozice v Íránu. KfiesÈany v islámském
svûtû… MoÏná i amerického televizního komika, kter˘
pfii‰el o zamûstnání díky tomu, Ïe se vyjádfiil podle
svého svûdomí.
Mocní nebudou mít radost z toho, Ïe ãeská Amnesty

International chce rozjet kampaÀ za svobodu slova v
Rusku. Je to správné, ale nejen v Rusku je svoboda
slova ohroÏena a ãernobílé vidûní, Ïe demokracie buì
je nebo není nás mÛÏe pfiivést jednoho krásného dne k
rozpoznání, Ïe uÏ tu demokracie není. Pak najednou
zjistíme, Ïe uÏ není také Amnesty International nebo Ïe
je tu od toho, aby udûlovala rÛzn˘m potentátÛm medaile
za zásluhy. I kdyÏ to zaãalo právû cenou nûkomu, kdo
se o lidská práva skuteãnû zaslouÏil.

Ale‰ Bfiezina
***
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