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knÍ u páaortt,

.;;... nrávě jcte poéepeatí dotsuncnt, v něnž se všÍobní.rlěaat,nío!' bel-
glnskdbo prroceíu zavaaují9 že aeivyhnou Jakénrr}ol1 ěírru, 'ktel5t není

.:.. 1.'"soutaau rd ugtanovenínl' &ávlrcěnáho a&tu 
" 

e"LĚích itoBrlentŮ trrcDn
i." la *ur{{va$í,žc 

{olflolí t.tovf.čÍn by poěko il jejtob izáJenné
. vatet.ry a ltrdé pŤelížkorr rozvcjc.ppolupráoe nÍezi niuiti
l:.. . T ntd.:Ll; l''olq{pp rogb{l$ uqrÍynÍ políoeJreÍ 6boty Ý balc aa po-

. .noej obrnět\Ích tranepontérrl1vo{lrríoh děl,sl.aného ply.arr a gsú poEoJnou
darrJ aitaoi ěeskoslovens$Íoh oběa'ul'tto'Í ohtěll rrgtít pauáth* Etuťlen.
tf .' oa Palaoba, $onž se pňed dvaceti lety upálil na Yáclavskén ná..nfloi' 

' afui varova"l pť'ed pokr'aěuJÍoí {leno:nlllaoí lpolcěaÓ'tl po ín-
vaa; {'o'3!'TsÍ'avgté an].ouvy do čegkualovcncLa+ sLrrpÍna aástuporl
noue.is{ob tníciativ,kt,eŤí chtělt na níetě Jeho ěinu položit Lvě.
llay'byla gadlržena políaiír ívláĚt,rrí polieejnÍ Jednot\y a liilové ni.
t{ee pak do veěeraích lrodln roaháněly' bíly a kropily vodrrín{ itěly

;P{ oelén gtĎeéu aěEta ticÍoe obÚanú, ktcŤí ge elrt'ětí zrÍěaetnit piot*
aÍbo attq Policie zraa'ila nnoho tl'.ií, některé válnĚe Y poadtlÍ

' }6'.1edaa pak policední Jeťlnotly avorr akoí zopaLovalyr Jeatliže v|ak..Ý 
neašri nobl;r aleepoí pŤeiletÍnatrĚ.l uzavŤe\r YáeiavoEé náněstí,auy

pfÍpailpĚ zabránillr na$lnění anoo5r4ní hrozby,' p:lavděpodobně fiEttrníj
!c ne. Váalavrkén rráněstí opět zapla.rre lídská pochopei, v pondčtí av j
!áBďr fiiněrrŮ vyprovokovel3ro' fi!5lŽ. několil záctupcú nizáviclJÍob ínicí.
.rttv pololilo květily u ponnítrr srU*''{áclaYan aniž by L tonu pŤizvati
dexrí oWanvl polloie Je ola4íitě carlrěela, uzavňela stÍedl D6gta a
rroaMďla, opět ponocí vodnícb éěI,oIaného plynu a obrrrěr5toh trang.
portár{l tisíoe oběanrt, kteŤ{ Jíu v té ťlo5ě prrocbilaelll teprve pol1.
ceJní brutal'ita pŤiněla nnobé, aby }rlasitě proteetovali. Su:r.ovosti
.rrúči pokoJnéuu obyvatelstvu a uvěznění .ětrnácti záetupoů' nezávislfoh
lnic1atív a dalších oběanrl je tedy clgnonstraoí síly a rlěelovfu poli-
ttetSa akteur

. $sloslovenské orgárqr stái,ní rnoci byly síee v5Ívojen nezinárodní
oítiiracg. pŤinucer1y podepsat vÍoeřsrf dokunelt, ale snažÍ ge ve gkuteěrrog.
nootl nabránit, $ak6nuko1í vfvo$í k d,enokrracíi, rozvoJi nezávislého a
gvobodr.rého nyšlení a oběano$|otr ioicíativr V poalqdníeh tŤeoh něsícíob
ptloto vygtupnovaly záea$t pro'ti nsaévielfn skupinám a' uvěuníly napŤ.
nladá aktivigty Nglcvisl{bo uí!.ovdho sdruáenÍ, a nichž dloErrťl zrlEtáva.
Jí ve vazb| loaáš DvoĎák a }tann {arvariová; ve vagbě jaou :l.ovrrěž Petr
sÍ'b{tbr' Ltcídnu irroaí aa ěÍ}errÍ nogávig].é kultrrry,až ileaet let věze-
${i sva Yt,{llaŤován ktel,á vyotuporala na Jcho obranu, a xvaa rlirous,
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který je Ea pétici'poukazující, na. oilpovědnost 'tétnÍch crgáEů za
snrt politigkého vězroě' Pavia 1enFrl ve vězení, ěetá t*egi áo, přti Lct.
Y poychi*nlcké léěeboě je ůooud {rrgustín savrátíll autor petí.on ag
náboženské svobofur a otll"uhr cír'kÝe od státu, ktorou po{op :á1e qíc
rtež půl ni]i6mr lídíl

. 
T'tonto přínénr útoku na he1stno}5Í proe€s není $eatos1c*,:noko aanoe

Úřady i{DB systsnaticišy kri írralizují r: rril ií t q.aiětrováď i*tíqícty
nezávi slýoh oběanakýcb init'Íatlr1 když n.př* -u přÍležitoe .,i Í€..ýý106í
Eosy 'Iugenbur6ové u Eg'.1g j,ieblneahta zdŮ'r.aattrrjír že 'qvcllo{6 

J3
vády *vobočlou pro ji'nak eq.šle J{eíi a proteetujÍ-prgti z'J ;agu BoYřt.
sbýcb ťi].&ů a Ěaegpíadq .Ťěrlaá. 

břgd poopÍaen vÍíeňoké.ho oo :uncetb ,
uv6ant1y r ld.pqkrr &9a6!i E1trvly tiůJ, z nžch* oe&.lůstdvd '+ vědgď l
g gbnínBaínr pťó potskozován:{ o!átndiro pořéi'lku, gr. cg' IE*,1 ; rýt ottjou.
zorri až na pĚt t.etg. Y týdni. př9ú podpiaeir: víďeř*kéip dol.; ,-.etu avlp*
nily bultrarckó rlřaily oado l'ktivígtů Nezávíalé sJ'o!.ečnos1'. ,io ll.ť!r}tá
p:náve' oJ*aa poe$rtorásd rr .*hoťgttl pro zclpadní rosblJagsvi *taoíee|..
o siiuacl' v &nunEku není :.řeba hovoŤito

E těchto postupů lze ugi zovat' že se $,./tváří faktícké :lekrrponÍ
několika vlád, zaněřené jai: prgti pozítivníur zrněnón Ýe Ý.ý''+odní ěóetí
jlYropy' tak protí oeloe'vro1 stsé4u .cilLižovánÍ* jeb'ožvyanana,a ct.!{'d&
prvken je helsine$ pýoceo'',' Hú*li oozítiv'ní vývoj potraěo.lt3 aetŤ'
přehlížet a to].erovat1když některÉ vlády :hápou dokrrnenty. kt€sr6 óo.
krytecky poďepísujÍ l 7& cá:i papínr1;

Íeprrre iias. rrkáže, zdas$oípíc rlád pětatňícetÍ ěagt,nicr;Jic& .*tctc
pod Óolťueontem, jeho'ž EnluvrÍ' gÉtau&y ěágt rÍěast6ít&.n9p1$í a de$!ň
plnit aatío nehoéllá, stane pŤese'Jea ínpul.ooo pre zI.epšerrJ cntl*a* '
1' obIastí lídskJÍ'eh t}ráv g ?,da po'6tup vlád,ktené Ve TÍdní ualy
uaav}ení nÉstedaé schrlzky a{rěře$1Íry ilo&unentom p$eé Jo${n 1'1rys*o'te*
nín, bucle dodateěaě ospraved}něnc K tonu je tňeba nejen trpělirootig
n$brž í rCIahodností.c

FĎi posuzovánť sítuace v &ig&oe1oven6ku si prosím uvědonté,6te
policejn{ sbfiry by}y násazegp 'ni'kol.i protl rrozvášněr.q.in davlln1. $blĚ
proti ríěastníkrln pietního'shrornáĚdění, e že Stanisl.av Peao n1.'1
dana Petrová' Saša Vonri:ra, .Jana] sternová,Davod Něneo, ogna ,fiunoovár
cjta Ýeverko a 8etr Flacák jsqu spol.u a Josefen žáčkeanuarte'.}t,ádkĚb,
Václavem Kratochvílen,.Iitkou YalĎíkovoun.ÍiŤírn Fiatrorl a Vce.lavEu davl.o

vězněai níkoli proto' že }'y klqdjlÍ botlby, ale za t'b'že r1ad1t.'ihvět.tay
r H . _ . ť  !tonráš l.Íraď.Ílgk
ill'uvěí Char't.y. IT

a.$9ša Tonij.ra jsou ve Yěr.on{.n/

it Prage }T*leďna }$$9

/enuvěí 0harty ?? frana $ěnr* s$á
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