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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Otázky zodpovûzené a nezodpovûzené pfii náv‰tûvû
paní ministrynû DÏamily Stehlíkové

DÏamila Stehlíková se narodila v Almû-Atû v roce 1962 a je kaza‰ské národnosti. âeskou obãankou je od roku 1992 a byl aÏ dojemn˘ její zájem o to, jak si na‰e komunita
udrÏuje ãesk˘ jazyk. V tfiiadvaceti letech ukonãila lékafiskou fakultu, obor v‰eobecné lékafiství. V roce 1988 se provdala za Ladislava Stehlíka, CSc. a poté pracovala
jako odborná lékafika (psychiatr) v Chomutovû. V koaliãní vládû je za Stranu zelen˘ch.

Setkání s paní ministryní pro lidská práva
a národnostní men‰iny, kterému jsem
byl pfiítomen se konalo na âeském
konzulátu v Torontu 18. listopadu 2008 v
18:30, tedy den po událostech v Litvínovû.
Setkání s Romy, kterému jsem nebyl
pfiítomen, se konalo asi o dvû hodiny
dfiíve na mnû neznámém místû, protoÏe
jsem nebyl pozván. Pokud ano, tak jsem
pozvání nedostal, ale byla pozvána
redaktorka z Toronto Star Lesley Taylor.
O veãerním setkání na konzulátu jsem se
snaÏil informovat Romy, protoÏe jsem
nevûdûl o odpolední separátní schÛzce.
Veãer se dostavil jeden Rom. Pfied tím
jsem hovofiil i s romsk˘m aktivistou
Ladislavem Hlaváãem a tak jsem se
dovûdûl i o odpolední schÛzce.
Nejprve tedy, co se v Litvínovû a na

sídli‰ti Janov stalo. JiÏ minule jsme o této
smutné události pfiinesli zprávu na stranû
11 pod názvem Pfied uzávûrkou: Nejvût‰í
útok rasistÛ. MoÏná trochu více by nám
napovûdûl pofiad âeského rozhlasu Nad
vûcí vysílan˘ 20. listopadu 2008 v 23:05
na stanici RadioÏurnál
 (http://www.rozhlas.cz/radionaprani/

archiv).
V nûm Nora Fridrichová uvedla svého

hosta Ondfieje Cakla, pfiedsedu
organizace Tolerance a obãanská
spoleãnost, kter˘ dvanáct let mapuje
místní neonacistickou scénu a militantní
ultrapravici, za coÏ dostal cenu Franti‰ka
Kriegla. Na dotaz, jestli byl zbit odpovûdûl,
Ïe to je po kaÏdé a Ïe práce pro organizaci
je stále nebezpeãnûj‰í. Útok na nûj byl
dokumentován. Na fotografiích útoãí muÏi
v kuklách. Za ním stojí policejní auto a
policisté, ktefií tomuto útoku pfiihlíÏejí.
TûÏkoodûnci sedí v autech. Cakl pfied tím
natáãel kamerou ãelo neonacistického
prÛvodu.
Redaktorka se pak zeptala, co vlastnû

bylo zámûrem tohoto pochodu. „Jedná
se o dosti militantní skupinu, která, kdyby
do‰la na místo, by pfii nejmen‰ím rozbila
okna. Tato skupina mûla molotov koktejly
a rÛzné rozbu‰ky, které by zfiejmû pouÏila
na místû. V dÛsledku toho pfii‰el jeden
neonacista o ruku, kdyÏ mu rozbu‰ka
vybouchla v ruce.“ Aktivista v‰ak neví,
odkud rozbu‰ka pochází.
Na místû byly zabaveny zbranû, jak

neonacistÛ, tak místních RomÛ. Policie
zkontrolovala demonstranty, jestli nemají
zbranû, na pfiíjezdov˘ch cestách do
Litvínova. Bûhem pochodu v‰ak

demonstranti odbíhali do lesa a mimo
trasu pochodu a vraceli se ozbrojení.
Jejich zámûry se objevily pfied tím na
webov˘ch stránkách Národního odporu,
kter˘ pouÏívá skrytého názvu Svobodn˘
odpor (stejn˘ název pouÏívají podobné
skupiny v Nûmecku). V doporuãeních na
webu je, aby si úãastníci pochodu nebrali
zbranû, protoÏe zbranû budou pfiipraveny
na místû, ale aby si vzali kukly a ‰átky. V
závûru je: Pamatujte, proã do Litvínova
jedete, chcete lep‰í svût, chcete o
budoucnosti rozhodovat sami za sebe.
Chcete svobodu a zem, kde bílí Ïijí
svobodnû a zdravû. Tento stát je ochotn˘
nás srazit k zemi. My jsme odhodláni
srazit k zemi tento stát. 17. listopadu se
uvidíme v Litvínovû na barikádách. Je
otázkou, proã byl povolen pochod, kter˘
byl ohlá‰en jako Pochod proti násilí a pfii
tom se na webov˘ch stránkách jasnû
napí‰e, Ïe se bude bojovat na barikádách.
Zákaz v‰ak mûla udûlat místní radnice,

nikoliv policie. K prvnímu útoku do‰lo na
redaktorku televize Nova, kterou si
dotyãní spletli s právniãkou Klárou
Kalibovou, jeÏ ãasto provádí právní
anal˘zu pro média. Celá akce mûla
podporu ãásti vefiejnosti, fiádovû asi
nûkolika set lidí.
Dostali jsme i obrázky ozbrojen˘ch

RomÛ s vysvûtlením, Ïe ãeské sdûlovací
prostfiedky zkreslují situaci, protoÏe
demonstranti se chovali slu‰nû a nemûli
Ïádné zbranû. Tento pohled, pokud
nevidíme pozadí, mnû pfiipadá
zjednodu‰en˘. Nikdo nepopírá, Ïe

Romové byli ozbrojení, to netvrdí ani
Ondfiej Cakl. Je nutno si uvûdomit, kdo
svolal demonstraci a za jak˘m úãelem.
Kdo se pohyboval a kam a kdo stál na
místû pfiipraven k útoku a kdo pfiipraven
se bránit.
Nyní se vraÈme k reportáÏi v Toronto

Staru (uvádíme pfieklad a komentáfi
Josefa âermáka): „V druhé polovinû
listopadu zavítala do Kanady se sv˘mi
pomocníky ministrynû âeské republiky
pro lidská práva, paní Stehlíková.
Zastavila se v Torontu, kde se se‰la s
krajany a  pozdûji - na její v˘slovné pfiání
- s Romy, ktefií z âeské republiky pfiesídlili
do Kanady. A nedopadlo to zrovna slavnû,
jak jiÏ napovídá titulek v Toronto Star Tz
19. listopadu 2008):
Czech Minister blasted by Roma - âeská

ministrynû to od RomÛ schytala
Úvodní paragraf ãlánku (velk˘mi

písmeny) není o nic slibnûj‰í (hodnû voln˘
ãesk˘ pfieklad anglického originálu v
torontském deníku): Rozzlobené
publikum Ïádá konec pronásledování ve
své vlasti, z které utekli za torontsk˘m
multikulturalizmem. âlánek, jehoÏ
autorkou je imigraãní reportérka Staru,
Lesley Taylor, pokraãuje:
Obklopená diplomaty a pomocníky,

ãeská ministrynû pro lidská práva sedûla
vãera ve vefiejném centru na King Street
a Jameson Avenue a snaÏila se poznat,
jak kanadsk˘ multikulturalizmus pracuje.
Uãitelé Jamily Stehlíkové, mladí i stafií

ãe‰tí Romové, ktefií utekli pfied perzekucí
a násilím ve své vlasti, jí opakovali otázku,

která uÏ dlouho mate ãeskou vládu i
sdûlovací prostfiedky v âeské republice:
proã jsou Romové jiní v Kanadû neÏ v
âeské republice, kde jsou povaÏováni za
zloãince.
“Zloãinnost mezi ãesk˘mi Romy v

Kanadû není,“ vysvûtlila Karolina
Banomová, která do Kanady pfii‰la pfied
11 lety. Pfii vysvûtlování kanadské
multikulturální politiky a ‰kolního systému
v Kanadû, úãastníci kritizovali ãeskou
vládu pro neãinnost v otázce etnického
pronásledování a men‰inov˘ch práv.
„Promrhali jste dvû generace,“ fiekla
Banomová. „Vytvofiit multikulturní
generaci jako v Kanadû trvá dlouho.“
Na stole pfied Stehlíkovou leÏí tucty

fotografií z internetu z pondûlní
demonstrace neonacistické skupiny
Národní strana radikální v ãeském mûstû
Litvínov, která skonãila tím, Ïe Romové
byli zmláceni a zkrvaveni. Stehlíková
slíbila rozzlobenému publiku, Ïe ãeská
vláda se snaÏí deregistrovat tuto skupinu
jako politickou stranu.
Stehlíková je tu hlavnû proto, aby se

setkala s Jasonem Kenney, nov˘m
kanadsk˘m ministrem imigrace a
prodiskutovala s ním, jak zastavit rostoucí
poãet (RomÛ). Pfied deseti lety, poté, co
více neÏ 1000 RomÛ poÏádalo o kanadsk˘
azyl, Kanada zavedla víza pro ãeské
náv‰tûvníky a poãet (RomÛ) dramaticky
poklesl. Kanada víza zru‰ila minul˘ rok,
kdyÏ âeská republika vstoupila do EU.
Mluvãí Kenneyho, Alykhan Velski, fiekl

Staru, Ïe obnovení víz pro náv‰tûvníky z
âeské republiky se neplánuje, ale také
fiekl: „Jsme znepokojeni ãíslem zfiejmû
nepodloÏen˘ch Ïádostí z âeské
republiky.“
“âeská ministrynû argumentovala, Ïe

Romové jsou hospodáfi‰tí, nikoliv politiãtí
uprchlíci prchající pfied perzekucí. Ale
vãera, v poznámkách o systematické
diskriminaci RomÛ pfiipustila, Ïe její snaha
nebyla dost velká.
 Star obdrÏel fiadu reakcí pro i proti. Z

tûch, které ãlánek kritizovaly, uvefiejnil
pouze jednu, jejímÏ autorem je generální
konzul âeské republiky, Richard Krpaã a
poznámku Honzy, kter˘ odmítl názor
reportérky na romskou kriminalitu.
Reakce Richarda Krpaãe byla uvefiejnûná
v The Star 28. listopadu 2008. âesk˘
pfieklad (pod titulkem Romové nebyli

Český konzul v Torontu Richard Krpač a ministryně Džamila Stehlíková při

setkání v Torontu Pokračování na str. 10


