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Starost o Zemi
o ni starat. Obec potrebuje
1(10
má zahradu,
musí se
tarostu,
firma reditele
a stát prezidenta.
ejen proto, aby
rozhodovali a vládli, ale predevším proto, aby se o ne starali. Jal,
se clovek v poslední dobe víc a víc
zmocnuje sveta, jak pribývá firem,
které hospodarí po celém svete,
zacínáme si uvedomovat, že bychom se o nej meli zacít také starat: myslet na nej vcelku, hovorit
o jeho budoucnosti. Jenže zatím
není kde.
Dva lidé, kterí se touto obavou
zabývají už radu let, Václav Havel
a Elie Wiesel, se proto rozhodli takovou príležitost vytvorit. Pripravit
místo pro setkání a rozhovor, agoru cili fórum, ne však pro verejnost jedné obce ci státu, ale celé
Zeme. Konec tisíciletí je k tomu
dobrou záminkou: nekdy se zacít
musí a cím drív, tím lépe.
Výrazem toho, jak se náš svet
v tomto století zmenšil, jsou média. Práve ona nám denne predstavují svet jako celek - sice všelijak rozbitý a roztríštený, ale prece
svázaný tisíci souvislostmi. Proto
musela i konference dostat "mediální" ráz, stát se jednou z událostí
sveta. Muže nás jen tešit, že se stala v Praze.
Na konferenci se sešlo šedesát
významných lidí ze všech koncu

sveta a ze všech možných oblastí
lidské cinnosti. Takových, o nichž
víme, že si s budoucností Zeme lámou hlavu, a pritom nemají žádnou bezprostrední politickou moc
a odpovednost, která by jim svazovala ruce. Takových, kterí mohou
otevrene mluvit o svých starostech
a nadejích a kterí mají druhým co
ríci. Vedcu, umelcu, nábožensll:ýchmyslitelu i bývalých politiku.
A ti, kdo prijeli, skutecne mluvili
otevrene. Nesnažili se strhnout pozornost ke svým osobám, ale obrátili ji k problémum své cásti sveta,
svého prostredí. Protože se sešli
poprvé a na pár dní, vynikla zejména rozmanitost pohledu a názoru. Jedny nejvíc pálí skupinové
diskriminace, jiné stav prírody,
jedny pravidla pro jednání mezi
státy a jiné proste bída a hlad.
Mnozí hovorili o duchovní prázdnote a mnozí o potrebe hlubší výchovy. Ale všichni se s temito bremeny obraceli k ostatním, snažili
se uprímne získat jejich porozumení a hledat v nich nejen radu,
ale i možnou pomoc.
Skeptici se ptají, co vlastne konference prinesla. Ti, kdo cekali
nejaké spásné gesto nebo aspon
plamennou proklamaci, pocitují
jisté zklamání. Organizátori konference si však kladli cíle mnohem skromnejší: vytvorit fórum

k rozhovoru a zacít mluvit. Mluvit
spolecne a spolu. Zacít vytváret
svetové verejné mínení, hledat
spolecné zájmy všech lidí. Konference názorne predvedla, že cesta
ke spolecnému mínení nebude
krátká. Až príliš casto kroutili jedni nechápave hlavou nad tím, co
trápí ty druhé.
Ten první krol, se podaril, ale
zustat by pri nem nemelo. Proto
by se konference mela po pár príštích let opakovat v trochu jiné,
prohloubené podobe. Na krátké
a nezbytne mediální zahájení by
mely navázat klidnejší, sevrenejší
diskuse, kde by se mela zacít pripravovat spolecná stanoviska a casem snad i spolecné kroky. ic
z toho nepujde snadno. Jako jsme
si všichni za staletí zvykli, že nejsme suverénní jedinci, kterí si
mohou delat, co je napadne, a naucili se žít ve spolecnostech, budou si muset i státy a národy zvykat žít ve spolecenství Zeme, kde
žádný z nich už dnes nemuže být
plne "suverénní". Protože i lidstvo
jako celek se musí naucit se svou
zemi hospodarit, a to vždycky také
znamená omezovat se s ohledem
na druhé i na ty, kdo prijdou po
nás.

JAN SOKOL
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Václav Havel

Nedostatek odpovednosti ke svetu
Z úvodního projevu prezidenta Ceské republiky
o pestrém spektru hrozeb, kteDnešní
lidstvo
dobreVíme
ví
ré se nad
nímvelmi
vznášejí.
prece o tom, jak závratnou rychlostí
roste pocet obyvatel naší planety a že
v relativne brzké dobe nás tu muže být
nekolik desítek miliard. Víme, že bude
témer nemožné, aby se takové množství lidí uživílo, víme, jak nebezpecne
muže takto rychlý rust populace prohloubit propasti mezi chudými a bohatými, propasti už dnes velmi hluboké, víme, jak težko budou lidé ruzných
národu a kultur, takto dramaticky stlaceni k sobe, spolu sou žít a kolik konfliktu taková situace muže vyvolávat.
Obecne známo je také, jak dnešní lidstvo nicí životní prostredí, na nemž je
existencne závíslé, jak stále rychleji vycerpává neobnovítelné zdroje energie
a další poklady této planety, jak prispívá svou cinností k oteplování zeme,
k tvorbe skleníkového efektu i ozónových der, jak rozrušuje celkovou rovnováhu všech ekosystému. Všichni rovnež víme, do jakého nebezpecí moderní lidstvo samo sebe uvrhuje
rozvojem, výrobou a šírením nukleárních zbraní a vubec zbraní hromadného nicení. Všichni posléze víme, jak
rostou a dál porostou sociální problémy, kriminalita, narkomanie a ruzné
typy lidského odcizení a frustrace,
když bude pokracovat koncentrace lidí
ve velkých aglomeracích nicících prirozená lidská spolecenství a prirozené
lidské vazby.

Spatruji
veliký, valetom,
pro že
naši
éru soutypiel')' paradox
ackoli
dobý clovek tolik o techto nebezpecích
ví, nedelá témer nic pro to, aby jim celil nebo aby je odvrátil. Je vskutku fascinující, s jakým zaujetím dnešní lidé
sledují všechny katastrofické prognózy
- vždyt knihy presvedcive prokazující,
do jal')'ch neštestí se rítíme, jsou vesmes bestsellery! - a jak pramálo k nim
ve svém konání prihlížejí. Kolik let se
pritom o vetšine varovných faktu prednáší na školách a jak nepatrný vliv toto vedení má na lidské chování! Vždyt
dnes už snad každý školák ví, že zdroje
této planety jsou omezené a že vycerpáváme-li je rychleji, než jak rychle
jsou schopny se obnovít, nemuže to
s námi dopadnout dobre. A presto to
deláme a vubec, zdá se, nejsme neklidní. Naopak: neustálý rust výroby

a tím i spotreby je pocitován jako
hlavní znak úspešnosti státu, a to nejen tech chudých, u nichž by takový
pocit byl na míste, ale i tech bohatých, které svou ideologií tupe nekonecného a rozumný smysl postrádajícího rustu si samy pod sebou podrezávají vetev.

Bylo
by samozrejme
kdybych
popíral, ženespravedlivé,
existuje bezpocet projektu, jak tomu ci onomu nebezpecí celit nebo jak ho omezovat,
a že bylo už vykonáno leccos pro jejich
uskutecnení. Všechny pokusy tohoto
druhu mají však spolecné jedno: vubec se nedoty'kají základních vývojových trendu, z nichž hrozby, o nichž
tu mluvím, vyrustají, ale pouze technicky ci administrativne regulují jejich neblahý dopad. Typickým príkladem této cesty je zákon, vyhláška ci
mezinárodní smlouva o tom, kolik
smí být v tom ci onom výrobku jedu
nebo kolik jedu smí ta ci ona továrna
šírit do svého okolí. Nekritizuji tento
druh norem ci pojistek proti tem ci
onem hrozbám, naopak: raduji se z toho, že vubec neco takového existuje.
Tvrdím pouze, že jde o technické triky
omezující nedobrý dopad jiných technik, aniž se taková regulacní cinnost
doty'kápodstaty veci.
V cem je však podstata veci? Co
vlastne muže zmenit samo smerování

dnešní civilizace? Co vubec muže zastavit onen samopohyb, který zatím
zastavit neumíme?
Podle mého hlubokého presvedcení
jedinou možností je, že se neco zmení
ve sfére ducha, v oblasti lidského vedomí, v samotném postoji cloveka ke svetu a v samotném jeho porozumení sobe samému a svému místu v celkovém
rádu bytí. Nestací vymýšlet nové stroje,
nové predpisy, nové instituce. Je treba
jinak a lépe chápat sám smysl našeho
pozemského bytí a pocínání. Ateprve
toto nové pochopení muže vytvorit nové modely chování, nové stupnice hodnot a životních cílu, a skrze to posléze
dát i nového ducha a nový smysl všem
príslušným predpisum, smlouvám
a institucím.

Jedním
si myslím,
skutecnáz duvodu,
a zásadníproc
zmena
k lepší-že
mu se muže odvíjet jedine od zmen ve
sfére ducha, je jedno mé pozorování:
at jsem kdekoli na svete narazil na jakýkoli hlubší civilizacní problém a mohlo jít stejne dobre o kácení deštných pralesu, etnickou ci náboženskou nesnášenlivost nebo o brutální
nicení kulturní krajiny, jak po staletí
vznikala - vždy jsem kdesi na konci celého retezu duvodu, které daly dotycnému problému vzniknout, nalezl duvod týž a jediný: nedostatek odpovednosti ke svetu a za svet.

Dnešnímu
svetu dominujesystému,
nekolik
velikých náboženských
jejichž rozdíly se zdají stále zretelneji
vystupovat do popredí a být dokonce
v pozadí mnoha skutecných ci potenciálních politických i ozbrojených konfliktu soucasnosti i budoucnosti. Tento fakt, kterého si pochopitelne všichni pozorovatelé zneklidnene všímají,
podle mého názoru trochu zastírá
okolnost nepomerne podstatnejší, totiž že soudobá globální civilizace, v jejímž rámci se napetí ruzných náboženských okruhu odehrává, je civilizací svou podstatou hluboce ateistickou.
Je to dokonce první ateistická civilizace v celých dosavadních dejinách lidského rodu. Zároven to je první civilizace, která obepíná celou planetu.
Duvod, proc to práve v tomto okamžiku zduraznuji, je snad zrejmý: ateisticnost této civilizace s hypertrofii
partikulárních zájmu a partikulár-
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ým úkolem bude
otevrít jakési okénko, které by nám
ukázalo, co se ukazuje na obzoru vedy a techniky
v príštím tisíciletí. Jestliže vezmeme
v úvahu, že výkony vedy se jednou za
dvanáct let zdvojnásobují, tak když se
nyní pokusíme nahlédnout padesát
let dopredu do príštího století, je skoro nemožné odhadnout, co nás ceká.
Presto zkusím predpovedet další vývoj,
i když to bude znít ponekud fantasticky.

Myslím, že v oblasti zdravotnictví
mužeme ocekávat nové revolucní
zmeny. Už v tomto století nastaly hluboké zmeny samotné povahy lidského
života. Drí ve byla prumerná délka života ctyricet let, v soucasné dobe je to
témer osmdesát. S prudkým poklesem
detské úmrtnosti souvisí celkové stárnutí obyvatelstva. Je tu celá rada
zmen, ke kterým v dusledku vývoje lékarské vedy došlo. Nemohu probrat
všechny, a tak mi dovolte, abych se zameril na epidemie a nakažlivé choroby.

ních odpovedností a s krizí globální
odpovednosti totiž podle mne hluboce
souvisí.
Anebo není snad fakt, že clovek myslí jen v hranicích dohlédnutelného
a není schopen pamatovat i na to, co
je za nimi, at už ve smyslu casovém
nebo prostorovém, dusledkem ztráty
metafYzických jistot, úbežníku a horizontu? Není snad celá povaha soucasné civilizace, s její krátkozrakostí, s jejím pyšným durazem na lidského jedince jako na vrchol stvorení a jeho
pána a s její neomezenou duverou ve
schopnost cloveka pojmout všeho mír
nástroji svého racionálního poznání,
není snad to všechno jen prirozeným
projevem úkazu tak prostého, jakým
je ztráta Boha? Anebo presneji: ztráta
respektu k rádu bytí, jehož nejsme
tvurci, ale jen soucástmi, k tajemnému vnitrnímu smyslu ci duchu, který
tentoi'ád má, k jeho pameti, schopné
registrovat nejen to z našich cinu, na
co jiní nevidí, ale registrovat to navždy, cili zhodnocovat naše pocínání
tak ríkajíc z hlediska vecnosti? ejde
tu v podstate o krizi respektu k mravnímu rádu pricházejícímu k nám
sh ury nebo proste o krizi úcty k jakékoli vyšší autorite, než jakou je naše
vlastní pozemské já a jeho materiální
a veskrze pomíjivé pozemské zájmy?
Zkrátka a dobre: není krize odpovednosti za svet jako celek a k nemu, jakož i za jeho budoucnost, vlastne jen
logickým dusledkem novovekého pojetí sveta jakožto souboru úkazu Í'Ízené-

ho urcitými vedecky poznatelnými
a buhví proc vzniklými zákonitostmi,
tedy pojetí neznajícího otázku po
smyslu bytí a zríkajícího se jakékoli
metafYziky ci jakéhokoli svého metafyzického zakotvení?

Zatím
se zdá,kulturní
že cím víc
jsou ruzné
civilizacní,
a náboženské
okruhy svazovány pouty jediné globální civilizace, která má nutne unifikující dopad, tím víc se snaží tomuto sevrení celit durazem na svou svébytnost, nezamenitelnou identitu,
zvláštnost, proste na to, cím se liší od
okruhu ostatních. Jako bychom žili
v epoše durazu na duchovní, náboženskou a kulturní "jinakost". Tento rostoucí duraz znamená skutecne další
velikou hrozbu tomuto svetu.

Možná
nejduležitejší
otázka,jekterou bych
vám rád položil,
otázka, zda cestou ze soucasné neradostné
situace není práve hledání toho, co
ruzná náboženství a ruzné kultury
spojuje, Wedání jejich spolecných východisek, principu, jistot, nadejí a imperativu, to všechno cílevedome
a zpusoby odpovídajícími naší dobe
kultivovat a duchem tohoto - dovolíteli to tak nazvat - spolecného duchovního a mravního minima se pak pokoušet prodchnout všechny zpusoby
lidského soužití a snažení, jakož i zacházení s planetou, na níž je nám dáno žít.
(Redakcne kráceno)

Vevyspelých zemích nejsou infekcní
choroby hlavní prícinou úmrtnosti nebo nemocnosti, ale celosvetove tomu
tak je. a malárii a tuberkuJózu a další prenosné choroby umírá daleko víc
lidí než na nemoci obvyklé v rozvinutých zemích, jako je rakovina nebo infarkt, srdecní choroby apod. Vevyspelých zemích je hlavním problémem životní styl, v jehož dusledku vzrustá
míra srdecních chorob. Rakovína je sice podmínena spíše geneticky, životní
styl však ji muže též ovlivnit. Napríklad civílizacní okolnost, že ženyodkládají tehotenství, se projevuje vyšším
výskytem rakoviny prsu.
Infekcní choroby jsou zajímavé práve proto, že se prenášejí z jednoho cloveka na druhého, a to pochopitelne
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Platíme za falešné
sebeuspokojení

z projevu nositele Nobelovy ceny za lékarství z roku 1958
i pres hranice státu. S tím souvisí
i další jev, totiž naprostý rozpad tradicních geografických predstav. V soucasné dobe prekracuje každý den hranice
pouze leteckyvice než milion lidí!
K tomu si predstavte obrovské presuny
uprchlíku pred krveprolitím nebo
pred hladomorem, nemluve o bežné
mezinárodní doprave neletecké. To
vše má samozrejme ohromný vliv na
rychlost šírení infekcních nemocí.
AIDS je dnes pandemií a v nekterých cástech sveta dnes predstavuje
vlastne chronickou situaci. Problém,
který se zdál pred nejakou dobou ješte
omezený na urcité skupiny, postihuje
nyní obrovské množství lidí, protože
existují ruzné typy HlYviru. Možná, že
v príštím století se nám podarí nejaký
lék najít, ale vážne pochybuji, jestli se
nám tuto hrozbu nekdy podarí úplne
zlikvidovat.
Ješte nedávno jsme byli uspokojeni
tím, že máme celou radu antibiotik
a dalších léku, které nás zbavily obrny
i jiných chorob, a mysleli jsme si, že
tyto nemoci predstavují riziko už jen
pro chudé nevyvinuté zeme. Dnes za
toto sebeuspokojení platíme. Množí se
zprávy o ebole, meningitide, o streptokoku, o rozsáhlých epidemiích E. coli
a cholery ... Pod jejich náporem mizí
iluze, že tyto problémy již bylyvyrešeny. Ani antibiotika nejsou všemocná,
protože bakterie se stále vyvíjejí, musí
reagovat na tlak, jemuž bylyvystaveny.
Ukazuje se proste, že antibiotika nejsou schopna urcité epidemie zvládat.
Takže i v dobrých nemocnicích
v New Yorku umírají lidé na bakteriální infekci E. coli, a totéž se bohužel
deje i v prípadech infekce stafylokokové. Pritom každá nemocnice se muže
stát velice nebezpezpecným místem,
protože koncentrace infekcí v nich nabývají enormních hodnot.
Opakuji, léta jsme se domnívali, že
se nás problémy druhých netyKají,
a ted za svuj nesmírne omezený pohled na svet zacínáme platit.
Budu ted zcela konkrétní. Zmíním
se o velice hmatatelném riziku,
o chripce. Možná, že pro vás chripka
je jen neco jako horší rýma. Protože
na této konferenci už asi nejsou pametníci pandemie chripky z roku
1918, dovolte, abych vám pripomnel,
že to byla jedna z nejvetších demogra-

fických událostí tohoto století, pri níž
behem jediného roku umrelo 25 milionu lidí, což odpovídá všem padlým
z 1. svetové války. A presto si na to dnes
již nikdo nevzpomíná.
Vznikají nové kmeny bakterií a je
zcela jasné, že proces, na jehož konci
byl kmen chripky z roku 1918, se opet
vrátí a že na to jsme jen velmi málo
pripraveni. Zlepšila se podpurná nemocnicní péce, to ano, takže úmrtnost nemusí být príšte tak vysoká, pokud ovšem pujde o stejný kmen bakterií. Rychlost presunu lidí po planete
a gigantické koncentrace obyvatelstva
ve zcela nevyhovujících podmínkách
však nebezpecí nové epidemie chripky
naopak zvyšují. Jinými slovy,máme
pred sebou neprítele, který stojí pred
celým lidstvem, a nemužeme hovorit
o nicem jiném než o spolecném zájmu.
Kdybysnad ani to, co jsem dosud rekl, nestacilo, dovolte, abych zduraznil,
že infekcní choroby jsou hrozbou pro

všechny živocišné druhy. A navíc, stále
jsou tu lidé, kterí se nevzdali úmyslu
zneužít infekcních látek jako zbrane.
Dosavadní zákazy vývoje,vlastnení
a používání biologických zbraní jsou
stále porušovány. Bylijsme toho svedky ze strany Iráku v prubehu války
v Perském zálivu, ale deje se tak nejen
v této oblasti. Nejde jen o státy, které
jsou ochotny chovat se takto nezodpovedne; delám si starost i o jednotlivce,
kterí jsou schopni se zmocnit takových zbraní.
Dovolte proto, abych vás všechny vyzval k zamyšlení nad tím, jak by naše
odsouzení veškerých pokusu vzývat tyto temné síly mohlo prispet k celosvetovému dodržování základních morálních norem, aby nikdo nemohlo použití takových zbraní ani uvažovat.
A kdyby se o to prece jen pokusil, aby
nenašel nikde na svete zastánce, bez
ohledu na to, jaká krivda ci jaký jiný
motiv ho k tomu vedl.
(Redakcne kráceno)
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Frederik Willem De Klerk

Afrika zustává pozadu
Z vystoupení bývalého prezidenta
Jihoafrické republiky a nositele Nobelovy ceny míru,
a následující diskuse
chtel bych uvést nekolik perspekJižní Afriky,
tiv, jimižpocházím
mužeme z nahlížet
na
prítomnost,
kterou "muj" kontinent
zdedil. V posledních triceti letech svet
dosáhl velkého pokroku v preklenování mezery mezi vyvinutými a málo vyvinutými zememi. Jedna zeme za druhou se vydávaly na cestu k prosperite.
Zacaly se úcastnit aktivit globalizované ekonomiky. Zavádely politiku spocívající na volném trhu a nezávislých institucích. V letech 1960 až 1992 se index rozvoje lidských zdroju v celém
rozvojovém svete vice než zdvojnásobil, z 0,26 na 0,54. Avšak v subsaharské Africe se zvetšil pouze z 0,2 na
0,36 a dnes smutne zaostává nejen za
zbytkem sveta jako celku, ale také za
zbytkem rozvojového sveta. Mezi lety
1980 až 1992 poklesl hrubý národní
duchod v subsaharské Africe prumerne o 0,8 procenta rocne ve srovnání
s prumerným
celosvetovým rustem
1,2 procenta za stejné období.

Protože

Co to znamená? Afrika stále více
a více zaostává. Nejenže zaostává za
svetem jakožto takovým, ale zaostává
i za dalšími rozvijejícími se regiony.
Jedním z velkých úkolu nového tisíciletí bude zvrátit tento trend a zajistit,
aby lidé našeho kontinentu dohonili
zbytek sveta, co nejrychleji to bude
možné. Jinak dojde k další marginalizaci Afriky, a to neni prijatelné rešení.
Ve stále se zmenšujícím
svete se problémy jedné oblasti nevyhnutelne stávají problémy jiných oblastí a nakonec
i celého sveta.
Nemoci nedodržují státní hranice:
nestabilita v jednom regionu vede
k nestabilite v jiném. Poškozeni životního prostredí v oblasti tak velké jako
Afrika bude mít škodlivý úcinek na celou globální ekonomiku. Co je však
nejduležitejší,
obyvatelstvo rozvinutých spolecností nedovolí, aby jejich
vlády necinne prihlížely tomu, jak
stovky milionu lidí žijí v bíde a uprostred válecných konfliktu. Zásadní

zmena situace, nemuže být ponechána na starost rodicum, jejichž díte
umírá hlady pokryto mouchami.
Behem dalšího tisíciletí bude svet muset
podat Africe pomocnou ruku, a zajistit, aby Afrika našla své místo mezi úspešnými regiony sveta.
Nikolaus lobkowicz: Pane De Klerku,
vy jste správne poukázal na to, že jeden z nejduležitejších
problému príštího století bude Afrika. Ale mnohé z
nás v soucasné dobe trápí, že velké
množství penez se posílá do Afriky
a tam se vyparí. Jsou tam zkorumpované vlády, zkorumpované
úrady,
a když tam prijde nejaký investor, tak
je obvinován z vykoristování. Pokud
jsou nabízené peníze spojovány s nejakými podmínkami,
tak je to považováno za ponižování. Práve pokud jde o
investice, ve svete sílí jistý pocit frustrace. Vedel byste o nejaké strategii?
De Klerk: Dekuji vám za tuto otázku.
Jsem si vedom techto pocitu frustrace. Vím, že v minulosti si mnozí spálili
prsty, když peníze venované pro urcité
úcely nebyly pro ony úcely použity. Domnívám se, že v posledních letech, asi
od roku 1990, došlo v Africe k velké
zmene. Vetšina vlád se odchyluje od
bývalých centralistických
praktik
a chápe, že pokud nevytvorí klima prívetivé k investorum, tak niceho nedosáhne.
Já osobne se domnívám, že investori a investující vlády by se mely zamerit na konkrétní projekty. Aby našly
projekty, které vytvorí pracovní místa,
které zároven pomohou vybudovat nezbytnou infrastrukturu
a které v príslušných zemích posílí hospodárský
rust. Musejí pri tom trvat na urcitých
podmínkách.
Domnívám se, že zeme
jako Jižní Afrika by mohly sehrát úlohu zprostredkujícího
partnera. My
v Jižní Africe nemáme peníze a máme
problémy s chudobou, ale máme také
co nabídnout. Mužeme prispet do
strategického
partnerství s cílem rozvoje jiných subsaharských
zemí. Náš
soukromý sektor se rozširuje do jiných
afrických zemi velice úspešne.
Mela by být prijata taková strategie,
aby mezinárodní
úrady jako napríklad
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Mezinárodní menový fond, Svetová
banka nebo Spojené národy vytvorily
prostr'ednictvím
svých agentur jakési
rámce, které budou investori podporovat. Podle toho by mely uzavírat dohody s africkými vládami. Domnívám se,
že Afrika, která se mení v mnoha ohledech, potrebuje v tomto stadiu povzbuzení.
John C. Polanyi: Mám velice jednoduchou otázku, která je trošicku stará.
Jestliže si mezinárodní
komunita uvedomuje, že dochází k porušování lidských práv - kdy je vlastne moudré,
abychom zacali vynakládat urcitý tlak,
napríklad omezovali obchod ci cestování do takovéto zeme, a kdy je naopak dobré se zachovat jinak? Já pocházím z Kanady, takže velmi dobre vím,
že napríklad v prípade Kuby se Spojené státy rozhodly prerušit veškeré spojení, zatímco myv Kanade v našich
spolecných akcích s Kubou dále pokracujeme.
De Klerk: U nás takové sankce existovaly po dlouhou dobu. Pochopitelne to
melo negativní dopad na naši ekonomiku. Donutilo nás to delat celou radu vecí, aby naše továrny byly méne
závislé na dovozu. Možná ty investice,
které jsme museli venovat do techto
továren, by bývaly mohly být lépe využity jinde. Jestliže neco v urcité zemi
omezíte, vedou sankce k obrovskému
nárustu antipatií vuci státum, které je
vyhlásily, a to potom vede v dané zemi
k politické mobilizaci.
Jedno z nejvetších vítezství, kterého
jsme byli svedky na naší politické scéne, bylo vlastne výsledkem této antipatie vuci Americe. Já si myslím, že je
potreba zduraznovat vzájemnou propojenost, interakci, posilování ekonomického rustu, protože to je daleko
konstruktivnejší
a úspešnejší zpusob,
jak mužeme ovlivnovat názory lidí,
než když budeme aplikovat sílu. Na
sankce nejvíce doplatí ti nejchudší,
protože vedou k nezamestnanosti.
NiI,dy to neznamená
ochuzení bohatých,
vždycky to znamená jen další chudobu
pro ty, kterí již jsou chudí. Myslím, že
sankce mohou fungovat pouze v naprosto výjimecných situacích.
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Wole Soyinka

Príští století
bude sekulární
Z vystoupení nigerijského spisovatele
a nositele Nobelovy ceny za literaturu
síciletí: neomezená moc, tetiror, obavy
tyranie.o jistoty
Hrozí príštího
vám
i mne. Doba osvobození skoncila.
Skoncila velice jasne, tak jasne, že svetu muže být odpuštena i urcitá euforie. Co se týce pádu Berlínské zdi, tak
to nebyl dusledek potycek mezi Východem a Západem, kapitalismem
a socialismem, ale znamenalo to konec
uzavrení se, vylucování, znamenalo to
zbavení se pout a znamenalo to podporu ctnosti lidského života. A také
projev zamítnutí ruzných ortodoxií.
Je jiste cas, abychom se posunuli
do území politické vule, abychom se
posunuli smerem ke konkrétním
strategiím. Potrebujeme
sterilizovat
semenište fundamentalismu,
potrebujeme mise do postižených zemí,
potrebujeme
se vyhnout diplomatickým hrátkám. Celkové celosvetové nebezpecí fanatismu je neco, co musí
Spojené národy rešit predevším, napr'íklad vyWásit Rok tolerance. Dovolte, abych zduraznil, jak nebezpecná

Moje

je arogance moci, moci sekulární
i teokratické.
Domnívám se, že potrebujeme zmenu, že potrebujeme rozvíjet obcanskou
spolecnost, které dosáhneme pouze postupným presvedcováním.
Lidskost je
vec, kterou chápeme subjektivne i objektivne. To je to, co tvorí spolecnost,
a jakýkoliv sociální projekt musí spocívat na takto chápané lidskosti. Co se týce všeho ostatního, to jsou individuální
presvedcení. Myvšichni ostatní musíme mít svobodu pripojit se k aktum,
k cinnostem, které považujeme za
správné. Ješte jednou bych chtel zduraznit význam univerzálního osvobození. 21. století nebude svetem sekuJárních národu, ale lidé budou moci spolu existovat jen prostrednictvím
sekulárních rozhodnutí. Pouze sek ulární rád jednání, protože je prístupný
všem, nám pomuže rozvíjet oblasti duchovní intuice. Pouze takový rád muže
pomoci nám všem, kterí jsme méne
privilegovaní a kterí nemáme prímý
kontakt s božskou myslí.
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Helmut Schmidt

Nejen práva,
ale i odpovednost
a povinnosti
Z projevu bývalého nemeckého kanclére

Po

kladních práv cloveka stává pripádu diktatury
se ochrananározámárním
úkolem každého
da. Bylijsme toho svedky po Mussollnim, po Hitlerovi i po pádu
komunismu ve východní cásti Evropy.
Proto Spojené národy po druhé svetové válce, po porážce krvavé nemecké
a japonské diktatury prijaly v roce
1948 Všeobecnou deklaraci lidských
práv. Až sem je všechno v porádku, bylo to naprosto nezbytné. A díky Bohu,
mnoho lidí se zásadami príslušné deklarace rídí, nekdy však nechápou, že
práva nelze užívat bez odpovednosti.
Kdybykaždý sledoval pouze svá vlastní
práva a neprijal povinnosti a odpovednost, pak by spolecnost, státy a lidstvo
bylyuvrženy do konfliktu, do chaosu.
Bez odpovednosti se svoboda mení ve
vládu silných a mocných, v nespravedlnost, a možná i v nové diktatury. Je
proto stálou úlohou státníku, zákon 0-

dárcu i všech obcanu udržovat práva
a odpovednost v rovnováze.
Od prijetí Všeobecné deklarace lidských práv uplynulo pul století a nyní

se zdá, že lidstvo je ohroženo dvema
navzájem propojenými faktory. Na jedné strane tu máme módní slovo lidská
práva, termín, který je užíván selektivne, jakožto nástroj zahranicní politiky
nekterých vlád i jako nástroj politikarení nekterých politiku. Na druhé
strane muslimové a Asiaté, zvlášte ti,
kterí se rídí konfuciánskými tradicemi, nejenže považují pojem lidských
práv za západní ideologii, ale zároven
vidí v lidských právech západní nadvládu a staví se proti nim.
ekterí lidé v západním svete, ale
i v Asii, varují pred blížícím se stretem
civilizací. K takové konfrontaci skutecne dochází ve svete, jehož spolecnosti,
hospodárství i celé národy prožívají velice rychlý proces globalizace. ejen
všechny národy Evropy a obou Amerik,
ale také národy témer celé Asie vcetne
Stredního východu se totiž poprvé
v historii plne zapojují do svetového
hospodárství. Vzhledem k obrovskému
pokroku v technologii a k rostoucí liberalizaci obchodu a financnictví na
prahu nového století je osud národu
na celém svete daleko více než kdykoliv dríve vzájemne propojen. Mír mezi
nimi však bude porušen a jejich sociálne ekonomicl<ý blahobyt bude ohrožen, pokud se nenaucí vzájemne respektovat svá náboženství, svá civili-
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zacní dedictví, a pokud jejich obcané
nebudou hledat rovnováhu mezi svobodou a odpovedností.
Spolecné etické minimum, jakožto
základ, který nám pomuže žít pospolu, se dnes stává imperativem nejen
pro chování jednotlivcu, ale i pro náboženské a politické autority, národy
a také pro velké spolecnosti, zabývající
se výrobou, financováním, obchodem
v mezinárodním i státním rámci. Imperativem se stává i pro média, a predevším televizi. Obrovské úkoly, které
se objevily v dusledku globální populacní exploze (na zacátku 20. století
nás bylo 1,6 miliard a nyní je nás vice
než 6 miliard) a které pred nás stavi
sociálne ekonomická globalizace vcetne globální intoxikace ze strany televize, od nás vyžaduje úsilí srovnatelné
se snahami v oblasti lidských práv
z roku 1948, kdy byla formuJována
Všeobecná deklarace.
Nyní musíme vytvorit všeobecnou
deklaraci lidské odpovednosti, která
doplní již existující deklaraci lidských
práv. Letos po dlouhých prípravách,
kdy jsme jednali s duchovními, politickými a hospodárskými predstaviteli
z peti kontinentu, se sešla mezinárodní skupina asi 24 bývalých státníku,
prezidentu a premiéru, a ti vytvorili
návrh takovéto deklarace, který nyní
rozesíláme svetovým vládám a také generálnímu tajemníkovi OSN.
Text návrhu všeobecné deklarace
lidské odpovednosti se skládá z 19
clánku. Dovolte, abych citoval pouze
ty hlavní. Clánek ctvrtý opakuje zlaté
pravidlo, které spojuje všechna náboženství sveta, že to, co si neprejete,
aby se stalo vám, necinte jiným.
V clánku 15 se ríká, že "náboženská
svoboda musí být zarucena". Clánek 9
pravi, že všichni lidé mají odpovednost za trvaJe udržitelný rozvoj na celém svete a za zajištení dustojnosti
svobody, bezpecnosti a spravedlnosti
pro všechny.
Záverem osobní poznámku: vetšinu
života jsem byl aktivním politikem
a výkonným pracovníkem. Hodne lidí
me považovalo za pragmatika, ale ve
skutecnosti mi vždy šlo o odpovedné
plnení povinností. Mými nejvetšími
uciteli byli Jean Monnet z Francie
a Anvar Sadat z Egypta, oba dobrí vlastenci, ale i vynikající príklady protikladu usilujících o dobré sousedské
vztahy. Je duležité, abychom se rídili
jejich príkladem, protože 21. století
s sebou prinese nová nebezpecí. A proto vás prosím, abyste se pripojili
k mým kolegum a šírili s námi nejen
principy lidských práva nároku, ale
zároven odpovednost lidstva tak, aby
blížící se 21. století bylo mírumilovnejší, pokojnejší než nejkrvavejší století,
které práve koncí.
(Redakcne

kráceno)
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Takeaki Hori

Bud'me konkrétnejší,
,
proslm
Kritický hlas profesora antropologie
na tokijské univerzite,
zástupce spoluporádající Nadace Nippon
nenavazuje na poslední príspevky. Je to spíše muj osobní názor.
poznámku,
která
Sedím
tu již druhým
dnem a vzpomínám na casy svých univerzitních studií, kdy k nám cas od casu promluvil nejaký slavný profesor,
a my meli pak všichni spoustu dobrých nápadu. Jenže po dvou týdnech
jsme se zase zacaji nudit, protože takové nadšení se nedá dlouho udržovat. A tak si myslím, že bychom pri této debate meli klást vetší duraz na realitu. Já vim, že se tady hovorilo
o etnických cistkách, ale meli bychom
mluvit také o jiných vecech odehrávajících se v naší globální vesnici. Napríklad nekteré zeme v jižním Pacifiku
se rídí úplne jinými vzory [než Západ], a nikdo o nich tady nehovoril.
Samozrejme toto je první konference

Mám

svého druhu, proto si na to nestežuji,
ale pokud máme myslet globálne, pak
musíme pomýšlet také na jiné možné
svety, protože po výmene ruzných filosofických myšlenek bude muset jednou nastoupit nejaký skutecný realizacní plán. My slyšíme o odpovednosti, o OSN, o sympatiích k menšinám,
ale jakmile odjedeme z tohoto Hradu,
možná na to zapomeneme, protože
budeme mít spoustu jiných starostí,
svou práci. Já bych byl rád, kdybychom
skutecne vice prihlíželi k nejakému
reálnému uplatnení toho, co tu ríkáme.

Toto vystoupení melo velký ohlas mezi prihlížejícími novinári a hosty ve Španelském
sále i mezi samotnými úcastníky konference. Možná totiž prišlo v pravý cas.
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1imothy Garton Ash

Napred udelej entickou cistku
a pak pockej dve generace
Britský historik a spisovatel pronesl
na Foru 2000 nekolik bysuých a zároven provokativních postrehu. Rozmlouvali jsme s ním o polední prestávce v první den konference.

podle všeho snaží co nej-

I{Enference
Forum 2000co
sese
oubeji prozkoumat,
deje se svetem jako takovým. Slovo
"svet" se dokonce objevuje v nekolika ústredních tématech konference. Muže jednotlivec, at už je
to badatel, politik ci sociální vedec, do složitosti dnešního sveta
proniknout?
e. Ale šedesát osobností z celého
sveta má jistou šanci. A to, co jsem zatím videl, na mne udelalo velký dojem.

Máte nejaký osohní prístup ke
zkoumání problému dnešního
sveta?
Myslím, že jsme už behem prvého
dopoledne této konference pojmenovali ústrední téma, jímž je novoosvícenské hledání mravního minima
v podmínkách barbarského dvacátého
století, které se chylí ke konci. To je téma, jež plénum, jako je to naše,
v nemž spolu rokují konfucianisté,
budhisté, muslimové, krestané ruzných smeru i zástupci ruzných odnoží
židovství, muže probrat velmi plodne.
A muj osobní prístup vyplývá z pocitu,
že v Evrope, západní i strední, zažíváme zvláštní, sekuJarizovaný druh milenialismu. Vzápadní Evrope znamená milénium menovou unii. Ve strední Evrope vstup do ATO,který je
chápán jako bezmála konec historie.
Obe tyto milenialistické ideologie mi
pripadají jako nebezpecné iluze.

Co z toho konkrétne yYPlývápro
roli, již bude Evropa v celosvetovém merítku hrát po roce 2000?
Myslím, že vaše otázka stojí na falešném predpokladu. Totiž že existuje
nejaká "Evropa". Slova Henryho Kissingera - "když mluvíte o Evrope, tak
mi reknete, jaké mají císlo, a já jim
zavolám" - mají svoji platnost i v roce
1997 a podle mne ji budou mít i v roce 2001. Takže otázka zní, co bude

moci delat v globalizovaném hospodárství Evropa jednotlivých státu, a ne
pouze Evropa.

Chápu správue Vášnázor, že západní Evropa pojímá konec milénia pouze jako príležitost k instalování menové unie?
Menová unie je pro západní Evropu
projekt záveru tisíciletí: nikdy predtím
jsme nezažili, že by se tak velké množství evropských vudcu soustredilo na
jediný z cílu evropského sjednocení.

Prináší toto politické soustredení prílišne ideové zúžení?
Šimon Peres dnes v odpovedi na pochvalnou pripomínku Jeana Monneta,
zaznevší z úst Helmuta Schmidta, rekl, že Monnetova velikost spocívala
v odvedení pozornosti od politiky, která je jen záležitostí politiku, k ekonomice, která se týká obycejných lidí
a jejich životní úrovne. Chybou projektu menové unie je práve smíšení ekonomiky s politikou. Domnívám se, že
toto promíchání muže být osudné a že
velkolepý plán evropské integrace se
muže kvuli tomu zadrhnout, ne-li úplne zhroutit. Proto ríkám, že jde o mileniální projekt, jehož vyhlídkyvypadají apokalypticky.

Ve svých cláncích o východní
a strední Evrope jste sice nepredpovedel presné datum pádu komunismu, ale velmi presne jste
popsal procesy, které k záJuku komunistického systému vedly. Vidíte dnes ve strední a východní Evrope nejaké príznaky procesu, které
slihují zásadní zmeny?
V polovíne osmdesátých let si mohl
clovek, pokud nebyl profesionálním
sovetologem, všimnout, že se sovetské
impérium hroutí. Že ale zkolabuje tak
rychle, to nepredvídal témer nikdo.
Dnes nejsou žádné podobné historické procesy patrné, krome predstavy,
která je stále ješte velmi rozšírená, zejména ve strední a východní Evrope,
že vstup do ATO a do Evropské unie
je svým zpusobem konec dejin. Jenže
je to jen mezník na dlouhé ceste. 1potom budete v Evrope jednotlivých státu s mnoha možnostmi konfliktu
a mnoha zásadními možnostmi volby.

Vjednom ze svých nedávných interview jste pripustil, že nejste
zrovna optimistický oWedne budoucnosti bývalého Sovetského
svazu, a nanejvýš mírne optimistický oWedne Balkánu. Odkud se
bere vaše rezervovanost?
Jeden muj polský prítel ríká, že poucení, které si mužeme vzít z relativního úspechu v Polsku a v jistém merítku i v Ceské republice pri jejich
takzvaném "návratu do Evropy", zní:
napred si udelej doma etnickou cistku, a pak pockej dve generace. Osud
tu Polsku a Ceské republice napomohl, protože za vás etnické cištení de
facto provedli Stalin s Hitlerem. Ale
toto etnické cištení už bohužel z velké
cásti také prošlo Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Pockejme jednu
generaci, a i tyto státy budou mít šanci na svuj návrat do Evropy. Bez ohledu na to, co Evropa bude. Je to horká
lekce. Vbývalém Sovetském svazu etnické cištení ješte neprobehlo.

Vypro tuto "evolucní teorii" zvedáte ruku?
Pro tu by žádná civilizovaná lidská
bytost zvednout ruku nemohla. Ale jak
rekl Voltaire: Je ne propose rien. J'ex-
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pase. Zdá se, že ve východní cásti
strední Evropy se odehrál jakýsi vzorec, který o dve generace pozdeji nalézáme v ji hovýchodní Evrope. Musíme
doufat v nemožné, totiž, že ve východní Evrope se nic takového neodehraje;
musíme prosazovat premenu multietnických a multikulturních impérii
v multietnické a multikulturní demokracie.
Na tuto konferenci se sjeli idealisté schopní doufat v nemožné.
Myslíte, že jejich Wasy po roce
2000 neco doopravdy zmohou?
Treba ve prospech multikulturních a multietnických demokracií?
Težko tvrdit, že svet práve ted ze
všeho nejvíce potrebuje další konferenci. Docela snadno by se dalo argumentovat, že svet ze všeho nejvíce potrebuje o trochu méne konferencí.
Ale, jak už jsem rekl, tato konference
je podle mne mimoi'ádne zajímavá,
protože lidé zde prítomní jsou výjimecní a navzájem si nepodobní. Je
opravdu otázka, jestli globalizace elit
a to, že porád létáme letadly z místa
na místo, abychom se setkali na konferencích, telefonujeme si ci posíláme
elektronické dopisy, opravdu pozitivním zpusobem ovlivnuje chování národu. Cinnost, která se pak vyvíjí na
domácích scénách, vcetne cinnosti
delegátu ruzných konferencí, bývávelmi odlišná a také velmi omezená.
Myslím ale, že jedna vec je jistá: nehrozí žádný neodvratitelný civilizacní
konflikt. Samuel Huntington se proste
spletl.
Kdo zformuje novou politickou
trídu v zemích, jako je Polsko ci
Ceská republika? Lidé jako Václav
Klaus? Nebo jako Aleksander
Kwasniewski?
To jsou dve velmi rozdílné postavy.
Oba jsou ve své podstate osobnostmi
minulosti. Václav Klaus je klasickým
mužem prechodného období. Clovek,
s jehož osobní minulostí se lidé mohli
ztotožnit, protože sami vetšinou žili
pred rokem 1989 nekde mezi disidentstvím a otevrenou kolaborací. Kwasniewski je mužem starého režimu:
v roce 1989 byl clenem ústredního výboru, cili nekdo zhola jiný než Klaus.
Ale ani jeden z nich nereprezentuje
novou politickou trídu. Tu musíme
hledat mezi lidmi, kterým je dnes mezi dvacítkou a ctyricítkou. Závažným
problémem postkomunistické politiky
ve strední Evrope je konsolidace stranického systému. Jak v Madarsku, tak
zejména v Polsku, a do jisté míry
i v Cechách. Tento krok k normálním
pomerum musí být teprve ucinen.
Nemela by tato konsolidace znamenat také více morálních zábran
a více slušnosti v politice?

Není asi príliš originální ríkat, že
korupce je jedním ze základních problému postkomunismu. A nejen v politice; i v hospodárském a každodenním
živote. Ale nemel jsem tolik na mysli
slušnost, jako spíše stabilitu a pruhlednost alternativ, v nichž politické
strany predstavují ruzné zájmy a ruzné programy tak, aby zájmy, jež se formují ve spolecnosti, která je - s Marxem receno - stále buržoaznejší, nalezly své zastoupení v parlamentu.
V tom je problém: velká cást populace
nenachází své rozumné, realistické
zastoupení na parlamentní pude.
S jednou cestnou výjiIDkou Sergeje Kovaljova je na této konferenci Rusko zastoupeno mizive.
Což je asi velká škoda, protože
nás všechny zajímá, co se v Rusku
bude v následujících letech dít ...
Musím opet ríci neco málo originálního. Dnešní Rusko je spíše" výmarské Rusko" než "bonnské Rusko". Tedy nestabilní, potenciálne revanšistický stát, v nemž hrají staré
elity silnou roli. Dosud nejsou rozhodnuty nekteré základní otázky tyKající se samé podstaty ruského státu.
ezapomínejme, že Rusko, podobne
jako Británie, bylo v moderních casech neustále impériem. Teprve dnes
musí Rusko prijít na to, co to znamená být ruským národním státem. Preji mu v tomto snažení mnoho úspechu, ale nemyslím si, že by se to obešlo bez velkých krecí.
Budeme svedky silnejší rusko-nemecké spolupráce?

Jak víte, napsal jsem o nemecké
ostpolitik zvláštní stud ii. Verím, že
tento vzorec moderní evropské historie se nejspíš nebude opakovat.
Proc?
Myslím, že se nebude opakovat, protože jde o jiné emecko.
Bez oWedu na silné osobní prátelství mezi Jelcinem a KoWem?
Nemecko bylo a je silným obhájcem
myšlenky rozšírení NATO.Kdybymelo
jít o rozšírení NATO,at se Helmut
s Borisem spolu saunují treba padesátkrát za sebou. Ale, abych dokoncil svoji myšlenku: za prvé, jde o jiné Nemecko, a za druhé Rusko už není
mocností, kterou bývalo dríve. Takže
neocekávám žádné nové Rapallo.
A proc jsem pesimistický ohledne Ruska? Kvuli kapitalismu.
Myslíte si, že kapitalismus se
v Rusku úspešne nerozvine?
Kapitalismus už se tam úspešne
rozvíjí. Je to gangsterský kapitalismus,
kapitalismus dravcí, nicméne je to kapitalismus, který velkému množství lidí nabízí zájem na vedeni obchodu
místo vedení války.
Takže na záver ješte jednou: muže konference, jako je tato, nejakým zpusobem povzbudit obranu
proti hrozícím nebezpecím? Napríklad zabránit nespravedlnostem spáchaným v dobe zrodu ruského kapitalismu?
Strašne rád bych si myslel, že ano.
(Otázky kladl Petr Dudek)
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Bronislaw Geremek

Máme odpovednost
za celý region
Hovoríme s polským politikem a historikem
Evropu - a uakonec
není kontinent
pro strední" ~k
ni 2000
pro celý
v žádném prípade apokalyptickým
mezníkem, prinášejícím strach
z konce sveta, jako tomu bylo pred
tisíci lety. Spíše je to duvod k zamyšlení nad riziky doby, v níž žijeme. A také impuls k ohlédnutí nad
práve vrcholících dvacátým stoletím," hodnotí vyllledy našeho spolecného regiouu Bronislaw Geremek a dodává, že toto století bylo
strašnou epochou.
Hodne se jím zabývala Hana Arendtová, tadyv Praze to pripomínal Elie Wiesel. Doba mezi lety 1914 až 1989 byla
érou totalitních režimu, casem nejhlubšího ponížení cloveka. V nadcházejícím století však na nás cíhají jiná rizika, vyplývající z konfliktu mezi clovekem a prírodou, a i v tomto kontextu je
treba posuzovat budoucnost strední Evropy, která bude celit hospodárským
a dalším nesnázím vyplývajícím z transformace. Ty se však z globálního pohledu nezdají být tak dramatické, zvlášte
když je porovnáme s ocekávanou populacní explozí a s ní spojenou starostí
o potravu pro obrovské množství lidí.
Nebude se dostávat prírodních zdroju,

voda se stane strategickou surovinou.
Na všechny tyto tíživé otázky neexistuje
regionální, natož pak lokální odpoved.
Musíme hledat celosvetové rešení
a v tomto ohledu považuji pražské Forum 2000 za dobrý impuls.

Jaká bude v budoucnosti role
politiky a jejích reprezentantu?
Politiku bych nepodcenoval,
nebot
vážná rizika se skrývají práve tady. Politika a politikové mohou velmi chytre
využívat obav z výše zmínených globálních problému, težit ze strachu lidí
z hladu, nedostatku, ztráty práce
a perspektiv. A tyto frustrace mohou
být velmi vítaným prostredkem pro
nejruznejší politické cíle. Na druhé
strane vidím urcitou nadeji v existenci
Solidarity v Polsku ci disidentu a v konecném dusledku sametové revoluce
v bývalém Ceskoslovensku. Tyto jevy
mohou být príkladem pro budoucnost. Práve ony ukázaly verejnosti, že
se nemusí smirovat s monopolem moci, že politika muže mít smysl, ovšem
za predpokladu, že se do ní zapojí samotní obcané. Za nejhorší alternativu
považuji lhostejnost a znechucení
politikou, zejména u mladé generace.
Práve toho mohou využít demagogové
nejruznejšího
ražení.

Dovedete si predstavit budoucí
sjednocenou Evropu jako výsledek
úspešných euroatlantických integracních snah?
To je pro strední Evropu zcela urcující moment. Nyní vše nasvedcuje tomu,
že v roce 1999, v dobe 50. výrocí zrodu
Severoatlantické aliance, se Varšava,
Praha a Budapešt stanou cleny této organizace. Nebude to však lehká role.
Domnívám se, že tyto tri zeme musejí
od nynejška reprezentovat zájmy celého stredoevropského regionu, snažit se
o to, aby první etapa rozširování nebyla
vlnou jedinou, a zároven nabídnout recept pro další adepty na clenství.
Ješte vetší výzvou je rozšírení Evropské unie. Krome trí zmínených zemí
jsou v první skupine jak známo také
Slovinsko a Estonsko. Ani tady nemá
ona petice lehkou pozici. Bude to neobycejne obtížné, musí se zmenit celý
hospodárský a legislativní systém, fungování státní správy a dalších institucí. Za výhodu považuji fakt, že rozširování Unie prichází po expanzi NATO,
nebot noví clenové již budou v adaptacním procesu a budou reprezentovat zájmy celého regionu, tedy i tech,
kterí zatím ke clenství prizváni nebyli.
Treba i Slovenska, jež by do evropských struktur geograficky patrilo. Za
to, že zatím prizváno nebylo, si ovšem
muže samo. V zájmu Prahy, Varšavy
a Budapešti je však to, aby Bratislava
dodržovala lidská práva, aby zde fungoval právní stát, aby tato zeme šla demokratickou cestou. A Polsko by také
nemelo zapomínat na baltické státy,
které rovnež aspirují na clenství
vUnii.

Hovoríte o našich zemích jako
o vzorných žácích euro atlantické
integrace. Co je to ale za premianty, kterí nedokážou dobre spolupracovat navzájem? Stredoevropská regionální kooperace se vyvíjí
nedostatecne, vztahy mezi Prahou
a Varšavou, které po roce 1989 velice ochladly, se oteplují až nyní.
Proc tomu tak je?
Spolupráce ve strední Evrope je zatím podle mého soudu nevalná. Ale to,
že CEFTA ani Visegrádská iniciativa
nejsou dosud príliš silné a akceschop-
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né, je naše vlastní vina. Prál bych si,
aby i naše kooperace byla modelová,
jako treba v zemích Beneluxu. A pokud jde o vztahy mezi Prahou a Varšavou, ty byly vždycky dobré, i když - a to
si nesmíme zastírat - mohly být lepší.
Vinu musíme hledat na obou stranách. Jsme zatíženi minulostí, RVHP
byla odstrašujícím
príkladem, prekážkou skutecné koexistence. Polsko je také, ve srovnání s Ceskou republikou,
príliš velkou zemí. Ceskoslovensko si
tento rozdíl príliš neuvedomovalo,
po
jeho rozpadu stigma neduvery k velkému partnerovi, který je navíc celou Evropou vnímán jako strategický stát, zesílilo. I tady však hraje velmi pozitivní
roli predpokládaný vstup do NATO. Po
madridském
summitu se prece v Krakove sešli vysocí predstavitele Madarska, Ceské republiky a Polska a slíbili
si, že budou postupovat koordinovane
a využívat navzájem svých zkušeností.

To bude prece dobrý signál i pro
okolní svet...
Bezesporu, znamenalo by to ukázkový
príklad, že umíme spolupracovat mezi
sebou a také s dalšími okolními státy.
že dokážeme být odpovední za celý region. Že máme dobré vztahy i s takovými
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zememi, jako je Ukrajina, kterou pocítám mezi velké a duležité evropské zeme. Predmetem naší spolupráce by mely být i dobré kontakty s Ruskem, které
má na stredoevropské klima nepopiratelnývliv. Nezapomínejme - tento region je velmi zajímavý hospodársky, Rusko predstavuje velký trh, jehož rozvoj
bude mít zpetný vliv na rozvoj tamní demokracie, jež je zatím slabá, nebot neexistuje žádný precedens. A pokud si to
Polsko a Ceská republika brzy uvedomí,
mohou posloužit nejen svým vlastním
zájmum, ale i prospechu celé Evropy.

Praha se doposud k regionálníIn
integracním snahám stavela s urcitou nechutí a cást ceské politická
reprezentace jakoby nechtela mít
s Moskvou nic spolecného ...
To je jen prechodné období, než
opadnou první vášne a Moskva si uvedomí, že rozšírení NATO nemá žádnou
alternativu. Vždyt Rusko predstavuje
pro ceské i polské hospodárství ohromnou príležitost, je to, jak už jsem rekl,
gigantický trh, na nemž my máme výhodu, nebot jej známe a on zná nás.
A ekonomika jde i v Rusku ruku v ruce
s politikou, jejíž demokratická tvár je
zárukou stability nejen v Evrope.
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Na konferenci zaznívají casto
velmi pesimistické prognÓzy, vaše
predstavy a predpovedi budoucího
vývoje jsou více méne optimistické. Pane Geremku, kdo bude podle vás v budoucnu neprítelem?
To je vecný problém politiky, která se
bez neprítele delá velmi težko. Neprítel
je tu i nyní, a bude nadále, jen se dnes
velmi špatne definuje. To už není jiný
stát, jiný národ. Za velké nebezpecí považuji neprítele v oblasti ideologie,
jímž je fundamentalismus,
v rovine
hospodárské a verejné pak vypjatý etatismus. To se však netýká jen našich
postkomunistických
zemí, ale celé Evropy. Spolu s Francií, Nemeckem a dalšími státy musíme spolecne zapocít
s reformou politiky. Fundamentalismus, nasazující si nyní masku etnické
nenávisti, ohrožuje nás všechny> v našich zemích vidím jeho zrudnou tvár,
agresivní nacionalismus,
který staví na
neprátelství vuci jiným odlišným skupinám, v západních státech se projevuje
jako nenávist k demokratickým strukturám. Tenhle neprítel nezná hranic
a pokud se mu spolecne nepostavime,
bude naší nejvážnejší budoucí hrozbou.
(Otázky kladla Jana Šmídová)

Mír je silnejší než vlády
Snad máme ješte šanci,
verí bývalý izraelský ministr zahranicí

Šimon Peres

vého veku, zustává stále zajat, ,A;"kOli
em práve
lidstvokoncícího
stojí na prahu
století,no"
uvedl v diskusi prvního dne jednání
Fora významný izraelský politik, bývalý
ministr zahranicí a jeden z architektu
nyní vážne ohroženého mírového procesu na Blízkém východe, Šimon Peres, kteIývšak verí, že nadcházející
epocha nebude pokracováním historie, ale naopak príležitostí se s ní rozejít. Nyní podle neho nadešla doba pro
zmenu myšlení a uvedomení si faktu,
že dríve tak duležité faktory, jako napríklad veJIkost zeme, její prírodní
zdroje ci síla armády, ztrácejí význam.
Obrazem budoucnosti je podle Perese duraz na vzdelání, vedecký pokrok
a zavádení nových technologií. Technologie nepotrebují víza, nemá smyslu stavet bariéry, zbrojit a hrozit vojenskou silou. "Stríbrná televízní obrazovka je dnes mnohem mocnejší než
komunistická železná opona," rekl Peres. V další cásti svého diskusního príspevku vyjádril presvedcení, ~e dominantním faktorem soucasnosti není

konflikt mezi svetovými náboženstvími. Skutecnou konfrontaci vidí Peres
ve vztahu každého náboženství k moderní dobe, která bohužel zrodila i fundamentalistická hnutí a proudy. Vzáveru svého vystoupení doporucil izraelský politik lidstvu, aby zmenilo své
dosavadní strategie a spojenectví, nebot pokud se tak nestane, budou nás
naši potomci považovat za bytosti doby
kamenné. "Historie si príliš nevážím, "
zduraznil v záveru svého príspevku Šimon Peres, kteIý oznacil dejiny za nepretržitý príbeh plný krveprolití,
v nemž už nelze dále pokracovat.
Ozveny tohoto krvavého príbehu bohužel dolehly bezprostredne i na jednání Fora, když Elie Wiesel prerušil
diskusi, aby oznámil, že na jeruzalémské rušné tríde Ben Jehuda opet IYbuchly bomby sebevražedných pal estinských teroristu a vyžádaly si nekolik
lidských životu. Šimon Peres na tuto
událost reagoval krátkým rozhovorem
s novinári a vyjádril názor, že pres
všechny tragické události je presvedcen o tom, že mírový proces na BJíz-

kém východe nelze zastavit. "Mírový
proces se drív nebo pozdeji vrátí do
svých kolejí, neboOeho alternativy
jsou príliš trpké, " uvedl Peres a ryzval
nynejšího izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k návratu k jednáním s palestinských predákem Jásirem Arafatem, jehož považuje za "prirozeného partnera" židovského státu.
"Mír není možno porídit levne, " zduraznil Peres a dodal, že bezpecnosti
nelze dosáhnout pred mírovým urovnáním. "Historie je silnejší než politici a mír je silnejší než jakákoli vláda, "
komentoval situaci na Blízkém východe po nejcerstvejším pumovém útoku
v Jeruzaléme jeden z klícových židovských politiku.
(Zaznamenala J.Š.)
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tknout se srdcí lidí, jejich citu a také
zduraznovat, jak krásné muže umení
být. Domnívám se, že bývá casto podcenováno, jak silne dokáže umení
ovlivnit každou lidskou bytost, která je
dostatecne citlivá.
Ted Koppel: Zdá se mi, že je tu jistý
paradox v tom smyslu, že tyranie "produkuje" velké umení, ale jen v tom
smyslu, že to velké umení se staví do
opozice k té tyranii. emohu si vzpomenout na žádné velké umelecké dílo, které byvyprodukovala tyranie samotná, nebo se my1ím?

Norský spisovatel Jostein Gaardner uprostred debaty

Role umelce
v zítrejším svete
rátor americké televizní stanice
~olnouABCTed
diskusi
ume.'lcu
rídil nektemodeKoppel.
Vybíráme
ré z myšlenek afroamerického spisovatele Cornela Westa, nigerijského spisovatele Wole Soyinky a izraelského
umelce Mishy Maiského. Jedním z neplánovaných probíraných témat se
stal sebevražedný útok palestinských
extremistu s tragickými následky v Jeruzaléme, k nemuž došlo nekolik hodin pred zahájením diskuse.
Comel West: Nejprve dovolte, abych
rekl, že jsem velice rád, že jsem tady.
Kdykoliv si vzpomenu na Prahu, tak
si vzpomenu na Kafku, kdykoliv si
vzpomenu na Katku, tak si vzpomenu
na dvacáté století, století, v nemž se
všichni umelci potyKají s tím, o cem
se zde hovorí: s bídou, smutkem
a s tím, jak tento smutek prevádíme
do urcitého stupne nadeje. A pritom
se snažíme udržet urcitou kritickou
vzdálenost od toho všeho a být velice
poctiví umelci. Myslím, že umelci by
meli být lidé, kterí ríkají pravdu,
a nejtežší je ríkat pravdu sám o sobe,
protože jestliže ríkáme pravdu o sobe, tak vlastne hovoríme o lidském
údelu jako takovém. Pro me je ume-lec clovek, který by se nemel nechat
vtáhnout do nejakých politických diskusí a nemel by hovorit o politice jako takové. Umelci mohou hovorit
o tom, v cem spocívá nadeje. Umení
je jakousi rukou, která je vztažena
v temnote a která by mela prinést jakýsi dar, dar, který by mel sloužit nám

všem. Katka o tom v tomto smyslu také hovoril.
Ted Koppel: Cornel West se zmínil
o tématu, o kterém mužeme hovorit
všichni. Je to téma, které navazuje na
to, co zde velice výmluvne naznacil
Elie Wiesel, a sice otázka utrpení. Víme, že v této chvíli mnoho lidí trpí
v Izraeli, nevíme, kolik lidí presne zabili ci zranili, neznáme presné pocty.
Chtel bych se zeptat pana Maiského:
Jak se vás dotkla tato událost osobne?
Mužete ríci neco o tom, jak utrpení
muže být transformováno do povznášejícího umení?
Misha Maiski: Sledoval jsem poslední
události v Jeruzaléme na CN . A protože jsem Izraelec a mám tam rodinu,
možná se mne toto dotklo trochu více
než jiných. Presto vei'ím, že je tu jakýsi obecnejší spolecný cíl než tragická
událost na Blízkém východe. Podobné
situace se dejí na celém svete a lidé
v dusledku nedostatku tolerance, v dusledku uzavrenosti myslí se vzájemne
zabíjejí a páchají strašné teroristické
ciny. Já sám jsem neprožil nic podobného, ale jistou zkušenost jsem získal
za svého života v bývalém Sovetském
svazu. Zkušenost, která byla také dosti
tragická. A to cloveka nutí casto prehodnocovat možnosti umelcu a umení vubec pri ovlivnování lidí, lidských
bytostí. Protože nakonec všechny politické problémy vytvárejí lidé, a myslím
si, že my jako umelci máme velikou
odpovednost a také velké možnosti do-

Wole Soyinka: Já nebudu odpovídat
na tuto otázku prímo, ale chtel bych
navázat na to, co tu bylo receno dríve,
a pak neprímo odpovedet na tuto otázku. Velice souhlasím se vším, co tady
bylo receno o umení, o rozšírení lidských horizontu, emocí a tak dále prostrednictvím umení. Ale pokud je vše
pravda, znamená to, že tu jsou dva typy nebo dve skupiny lidského druhu
a dnes je tu prítomen pouze jeden
druh, jeden typ. Myvíme, že v urcitých spolecnostech jsou umelci nejen
ponižováni, ale i ohrožováni a eliminováni ciste proto, že se vyjadrují
umelecky urcitým zpusobem, anebo
kvuli vlastní profesi umelce - tak daleko to došlo v nekterých spolecnostech.
Nemužeme se na jedné strane uklidnovat tím, že umení je tak užitecné,
aniž bychom si uvedomovali tyranii,
která v nekterých spolecnostech znemožnuje umelcum pusobit. Svet je
dnes rozdelen na zeme, jako je napríklad Alžírsko, a ty ostatní. Máme ríkat,
to je ta druhá pulka sveta? Anebo jsme
spojeni? Vytváríme organizace, jako je
mezinárodní PEN-klub, mezinárodní
Parlament spisovatelu, které se snaží
zachránit naše kolegy spisovatele, muže i ženy, ale myslím si, že by tu mel
být nejaký bod, který spojuje národní
a spolecenskou odpovednost a profesi
umelce, která je velice, velice duležitá. Jaké je rešení, nevím.
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Šance lidstva tkví
y úcte a pokore
Rozhovor s Ivanem Dejmalem:
Ekologové se shodli s duchem Fora 2000
2000 se konalo i zasedání
Vrámci
konference
FORUM
pracoYllÍ
skupiny, jež
si dala
za úkol ~ezit
ekologické problémy, které by mohly a mely príští
setkání Fora 2000 sledovat a posuzovat. Vkomisi zasedal i bývalý ministr životního prostredí prvuí polistopadové ceské vlády IVAN DEJMAL, jehož jsme se zeptali na smysl
a výsledky práce komise.
Proc se workshopu nezúcastnily
nekteré ze svetových osobností, jež
ve svých vystoupeních naléhave
zduraznovaly potrebu radikání
zmeny pohledu na stav globálního
životního prostredí?
Zmínení predstavitelé, kterí dali
prednost úcasti v hlavních diskusích,
by patrne nevymysleli nic jiného než
to, co bylo obsaženo v záverecném dokumentu pracovní skupiny. Presne
stejná konstatování zaznela i v debatách hlavního fóra. Je to tím, že špatný
stav sveta dobre známe. Víme, jaké má
príciny, dobre vime, že když pujdeme
dále stejným smerem, dožijeme se katastrofy. Scházejí nám však mechanismy, jak primet ty, kdo rozhodují, k prijetí programu, zabranujících
pokracování soucasných trendu. Jde zejména
o propojení nadnárodního
kapitálu,
který je dnes odtržen od národních
vlád, jež mají exekutivní a legislativní
pravomoce a tudíž vykonávají moc.
Autonomní monopoly nemají zájem
na tom, aby se prestalo s poškozováním životního prostredí, starají se
pouze o výdelek, a zavede-li nekterá
zeme tvrdá opatrení, pak odejdou
tam, kde nebudou mít tolik prekážek.
ekteré vlády, dodržující pravidla,
jsou však postaveny do konfliktu. Budoucnost dnešního politika, a to bylo
zdurazneno
i na konferenci, závisí na
prosperite a ve chvíli, kdy má volit mezi prijetím tvrdých opatrení a restrikcí
a donutit urcitý podnik dejme tomu
opustit zemi a slibem rustu a blahobytu, vybere si to druhé. To mu umožnuje zabehnutý systém zastupitelských
demokracií, kde volební mandát trvá
pár let, což do urcité míry znemožrmje prosazování dlouhodobejších
cílu.
Popis problému se objevuje v obsáhlém záverecném dokumentu komise

a dominoval také mnoha predneseným príspevkum, v nichž zaznely nejruznejší chmurné obavy i apokalyptické vize. Zdá se však témer nemožné
zmínené mechanismy nalézt a hlavne
prosadit.
Pokud dojde ke globálním konfliktum, budou mít zcela novou podobu napríklad boje o vodu, o prístup k surovinovým zdrojum. Ale mohou vypadat také úplne jinak. Nadnárodní kapitál se chová tak, že mu vubec nezáleží
na osudu nekterých oblastí naší planety. ení, jak jsme rekli, pod kontrolou.
Predstava, že se Sever bude prát s Jihem, je podle me obrazem starého
myšlení, kdy národní vlády mely svá
hospodárství v rukou. Dnes je možné
nekteré oblasti devastovat a opustit,
aniž by se cokoli stalo. Jasným príkladem je Mrika, kde patrne už nikdo velkým regionálním katastrofám - jako
jsou napríklad vysoušení a naprostá
devastace ohromných oblastí - nezabrání. To nám ovšem hrozí i v globálním merítku, chudé regiony nikoho
nezajímají a nikdo jim nepomuže.

Takže musí nastoupit zcela nový
pohled?
Ted jde o klícovou zmenu, nejen výrobne spotrebitelského
modelu spolecnosti, ale i o durazné zamyšlení nad
tím, proc a k cemu jsme vlastne na svete a jestli všechny naše instituce a zpusob pobývání na Zemi odpovídají jakémusi poslání ci nikoliv. ynejšímu nepríznivému stavu prispechala na
pomoc postmoderní filosofie, která ríká - "žádný rád není, nehledejte ho!".
Všechno staví na výhodnosti, kde lze lacino nakoupit a dále prodat. A to je
svet, kde degradují veškeré hodnoty,
predevším úcta k cloveku. Mereno
ovšem dle stavu lidstva, težko si cloveka vážit. A težko mužeme chtít, aby se
lidský rod, který takto zachází sám se
sebou, choval ke svému okolí jinak.
a konferenci zaznelo, že dnes clovek, jako jeden prírodní druh, spotrebovává ctyricet procent veškeré slunecní energie vázané fotosyntézou a na
všechny ostatní druhy, co jich na Zemi
je, pripadá šedesát procent. Za tuhle
do nebe volající nerovnost si mužeme
sami. A pripomenme ješte, že desetina
lidstva spotrebovává devadesát procet

veškeré energie a podílí se 80 procenty
na svetovém znecištenÍ. Nesolidárnost
a nesoumeritelnost
se potom musí
transformovat v neprátelství k prírode.

Na konferenci znely mnohé výhrady, prezident Havel varoval
pred pýchou cloveka, který ztratil
víru. Ale protivník je, jak jste sám
zduraznil, velice mocný, vytvoril si
k tomu i vlastní mosom. Je tu mbec síla, jež by vedla ke zmene tohoto stavu? Zdá se, že i ti nejváženejší máloco zmení, nikdo je nechce vyslyšet. Musí tedy prijít
nejaká katastrofa, aby lidstvo zmenilo své postoje, aby pyšný druh
zmoudrel?
Podle nekterých byl Cernobyl malou
katastrofou. Teprve kdyby znamenal
ztrátu milionu lidí, splnil by svou úlohu. Nechci šírit apokalyptické vize, ale
když vycházím ze soucasného stavu, vypadá to, že nás nic než vetší katastrofy
neprinutí, abychom jako lidstvo zacali
premýšlet jinak. Dnešní globalizace
znamená, že se zmena musí odehrát
v celosvetovém merítku. Šanci máme
i bez zmínených katastrof. Pravda, je to
šance malá. Lze pouze verit, že zámer
s clovekem je trochu jiný, než jej nechat vyhubit vlastními prostredky, a že
prozrení muže nastat
bez katastrof.

i

I nekterí diskutující hovorili
o jakési vyšší moci, o duchovuu,
které cloveku muže podat pomocnouruku ...
Ono nám asi nic jiného nezbývá,
i když se nemusíme jednoznacne
odvolávat na vyšší bytost a personifikovat ji. Je však tí'eba uznat místo nad
sebou a z tohoto poznání vyvodit pokoru. Jestliže pníve tohle dnes postrádáme, tak to není návrat k fanatismu
a pánbíckování,
je to proste konstatování faktu, ŽC nám schází hlavní spolecenskotvorný
prvel , úcta k necemu, a na této úcte budovaná spolecná aspirace. Takov~ setkání, jako bylo
to pražské, nemllže udelat nic víc,
než být prvním nakrocením
smerem,
jímž bychom se meli vydat. Jiné cesty
není a prodlužování
soucasného stavu je neprijatelné.
(Otázky kladla Jana Šmídová)
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Svet za dvermi
Španelského sálu
Jednání konference poznamenaly
i aktuální události
mu predevším diskuse a rozjímání
Forum 2000
melo vprogranad budoucím
smerováním
lidstva
v nové epoše, nemohly se jej nedotknout duležité aktuální události. Tragická smrt a pohreb britské princezny
Diany, odchod misionárky a nositelky
Nobelovy ceny za mír Matky Terezy
a další ze série sebevražedných pumových atentátu, který na nejrušnejší jeruzalémské tríde Ben Jehuda pripravil
o život nekolik lidí a zranil desítky dalších, poznamenaly jednání úcastníku
nejen symbolickými akty - jako bylo
uctení památky obou zmínených žen,
ale vyvolaly i cetné diskuse, komentáre a také neverejná diplomatická jednání.
Na atentát reagoval v Praze clovek
z nejpovolanejších, významný izraelský politik Šimon Peres, který pres tragicnost události uvedl, že jedinou cestu z bludného kruhu násilí a teroru
na Blízkém východe predstavuje pokracování mírového dialogu s Palestinci (informace o jeho referátu
a krátké tiskové konferenci prinášíme
na jiném míste prílohy).
Forum 2000 vytvorilo také rámec
pro politické rozhovory. Tesne po
atentátu se zde Šimon Peres sešel
s dalším prominentním hostem, jordánským korunním princem El Hassanem bin Talalem, který je znám
prosazováním tolerance a koexistence
islámu, judaismu a krestanství, stejne
jako demokratizace tradicního islámského sveta. Pražské rozhovory Perese
a korunního prince, jenž rovnež hraje

lkdYŽ

významnou roli v mírovém procesu na
Blízkém východe, demonstrovaly, jak
nám sdelil Šimon Peres, blízká stanoviska obou predstavitelu a spolecnou
vuli k urovnání situace v tomto senzitivním regionu. Šimon Peres se behem své pražské návštevy neoficiálne
setkal také s americkou ministryní zahranicí Madeleine Albrightovou. Ta
v rodné zemi pátrala behem soukromé dovolené po osudech svých židovských príbuzných, kterí se vetšinou
stali obetmi holocaustu, oficiálne ji
pak cekala první diplomatická mise
na Blízkém l]ichode.
lj'znamné veci se dely i v nejhlubším zákulisí fóra. Jeden z jeho nejostreji sledovaných úcastníku, tibetský
duchovní vudce a nositel Nobelovyceny za mír z roku 1989 Dalajláma, jednal v Lánech s prezidentem Havlem
a nemeckou politickou Antje Vollmerovou, jež se v Praze zastavila cestou
z Cíny, o náznacích možnosti svého
návratu do Lhasy.
Vmnoha diskusích, jež predznamenal úvodní projev prezidenta Václava
Havla a které korunovala neobycejne
pusobivá multireligiózní reflexe
v chrámu svatého Víta, zaznel duraz
na duchovní rozmer budoucího lidského snažení. Smrt sedmaosmdesátileté kalkatské misionárky Matky Terezy pripomnela úcastníkum sílu víry
a obeti a také nenahraditelnost osobností, jež temto ideálum venovaly celý
život.
a názor jsme požádali jednoho
z úcastníku fóra, francouzského kardi-

Šimon Peres a jordánský korunní princ El Hassan bin Talal
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nála Lustigera, který uvedl, že velké
spolecenské premeny se dotkly i katolické církve, když v dobe II. vatikánského koncilu "nabrala smer", abyevangelizovala tento nový svet. Kardinál
však vyjádril pochybnosti o tom, zda
v dobe zásadních promen bude dost
žen schopných zasvetit život slým bratrum a Bohu.
Vsouvislosti s tragédií lady Diany se
hodne hovorilo i o vlivu médií, jejichž
agresivním zástupcum, pracujícím
pro bulvární listy, je pricítán podíl viny na princeznine smrti.
K tématu se vyjádril i spoluorganizátor konference Elie Wiesel, který po válce, když presídlil do Francie, zacínal
svou kariéru jako žurnalista.
"Mel jsem toto povolání nesmírne
rád, i když jsem pusobil ve velmi chudých parížských jidiš novinách. Tehdy
jsem odjel pracovat do nove se formujícího státu Izrael. Bylo krásné cítit
nerv historie, setkávat se s lidmi, kterí
tuto historii tvorili. Pak jsem zacal pocitovat jisté ohrožení, interpretoval
jsem myšlenky jiných a stával se pošetilým. Lehce jsem se nechal presvedcit o tom, že tyto ideje jsou cisté a dobré. Možná, že byly, ale šlo o myšlenky
cizích lidí. Proto jsem žurnalistiku
opustil. Dnes ji shledávám príliš krutou. Noviny, rozhlas i televize, mají takovou moc, že mohou cloveka rynést
k výšinám stejne rychle, jako jej mohou znicit. To byl ostatne i prípad lady
Diany. Tahle krásná princezna se ocitla na vrcholu, pak zažila pád, aby se
znovu povznesla, a média její promenlivou dráhu bedlive a bez ustání sledovala, ale cinila tak nelidsky, bez humanity. Takolým novinárem bych být
nechtel... "
Elie Wiesel nebyl sám, kdo se na
Pražském hrade zamýšlel nad soucasném a budoucím stavem médií. Jejich
rostoucí a stále casteji zneužívaná
moc bude hrát duležitou úlohu
i v nadcházející epoše. Budou mít nezastupitelnou roli, jak to zduraznil
i prezident Václav Havel, také pri šírení myšlenek, prednesených na konferenci.
Na nedostatek novinárské pozornosti si jeho úcastníci, zejména z rad svetových celebrit, stežovat nemohli. Ceský tisk publikoval radu rozhovoru
a podrobné zpravodajství, které - až
na výjimky (napríklad Lidové noviny,
jež 5. zárí psaly o bezúcelnosti takových setkání, která podle listu mohou
být jen mlácením prázdné slámy tlachalu, kterí se rádi poslouchají) - ocenovalo závažnost diskusí a prestiž jejich úcastníku. Vhodnotících komentárích ovšem nejednou zaznela skepse
nad uskutecnitelností prednesených
idejí a návrhu, podložená zejména
faktem, že politici málokdy vyslyšeli
rady a sebelepší doporucení i tech nejrenomovanejších myslitelu.
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Elie Wiesel

Nadeje je možná
a víra nezbytná
Ze záverecného vystoupení

rence patrilo jejÚDu spoluPoslední
slovo pražské
konfeorganizátorovi
a duchovnímu otci, židovskému spisovateli
a laureátu Nobelovy ceny Elie Wieselovi, který predevšún podekoval
všem, kdo se ua organizaci a práci
Fora 2000 podíleli.
PNvedla nás sem touha pripravit
další století pro naše deti a zajistit, aby
se nestaly obetmi naší slepoty ci zapomnetlivosti. A jako vždy, když takové
setkání vrcholí, ptáme se, co jsme se
vzájemne naucili. Vyslechli jsme toJik
myšlenek, návrhu, tolik slov, která
vstoupila do našeho povedomí. Dve
slova, která si odnesu, jsou ta, jež tu
byla nejcasteji opakována - nadeje
a odpovednost.
Slyšeli jsme mnoho návrhu, zaznela
tu i nespokojenost,
ozvaly se otázky,
proc tu není více žen a mladých lidí,
proc nebylo zdurazneno
to ci ono téma. Takové otázky se kladou vždy. Ale
my nejsme dokonalí. Kdybychom byli,
tak nepotrebujeme
takovouto konferenci. Jsme tu práve proto, že nám nejde o dokonalost, my se pouze snažíme
humanizovat
osud, snažíme se vtelit
lidský prvek do historie všech spolecenství. Snažíme se vytvorit atmosféru
pro budoucí diskuse.
Na této konferenci se mi líbilo, že tu
nebyla jediná nepríjemná
chvílka. Vet-

šinou, když se sejdou akademici, politici, spisovatelé, tak se dríve nebo pozdeji stane neco, co vrhne stín na
ostatní dny a hodiny. Tady naopak
jsme všichni poslouchali a naslouchali, velice intenzívne, témer kreativne.
Když jsme odcházeli ze zasedání, meli
jsme dobrý pocit, poucili jsme se, jak
duležité je vzájemne si naslouchat.
S respektem, i tehdy, když jsme nesouhlasili. Naše spolecné otázky jsou duležitejší než vymýšlení odpovedí. Casto
jsme zjistili, že nás odpovedi rozdelují,
spolecnost však nemuže žít jen z otázek, potrebuje struktury, hodnoty,
systémy, principy. Aby mohla vzkvétat,
potrebuje duchovní cestu pripravenou
pomocí konkrétních závazku.
Potrebujeme být také naivní, ale naše naivíta by mela být naléhavá, tak
naléhavá, aby se ze zbraní nestaly nástroje rešení, ale spíše muzeální exponáty. Všichni hledáme pravdu, ale
zpusob, jak se k ní dostat, je ruzný.
azýváme to pluralismem,
ale presto
pravda je jen jedna, a tech, kdo ji hledají, je mnoho. Co je to pravda? Já nevím a kéž bych to vedel. Vím jen, že
o pravde máte právo ríci, co chcete,
a já to prijmu s úctou a nekdy i s obdivem, ale vždy velice rád, protože se od
sebe vzájemne ucíme.
Hodne toho bylo receno o detech.
To je moje dlouhodobá obsese. Videl
jsem deti bezmocné, bezbranné, izolo-
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vané, deti vyrazené a vystavené smrti,
jimž nikdo neprišel na pomoc. Casto
se ptám, zda my sami jsme nebyli
ochuzeni o jejich budoucnost a proto
zbaveni všech zázraku, které pro nás
mohly ucinit. Slyšeli jsme o nebezpecí
bakteriologických
válek, ale jedno
z tech detí, jež byly zabity, by možná
odpoved na tento problém našlo. Slyšeli jsme hovorit o válkách a dalších
špatných vecech, možná však brutálne, chladnokrevne
usmrcené díte by
mohlo, kdyby žilo, napsat velikou básen, jež by odzbrojla onoho vraha.
Myslím na dnešní deti, miluji deti.
Každou minutu, co jsme tady sedeli,
v Africe, v Asii zemi'elo díte v dusledku
choroby ci hladu, v dusledku ponižování. Nesmíme dovolit, aby naše deti
byly zahanbeny k smrti. Musíme
o tom pi'emýšlet, to je náš cíl. A také
cíl této a dalších konferencí.
Podarí se našim dedicum odstranit
utrpení a bolest? Samozrejme že ne,
i oni budou soucástí prírody. Vei'ím
však, že clovek dokáže utrpení a bolest
zmenšit. Nemužeme trpet za nemocné a sirotky, nemužeme ani predstírat, že s nimi trpíme. Ale mužeme být
s nimi v hodinách jejich strasti. Možná práve to je harmonie, o níž hovoríme. Mezi námi budou vždy obeti, obeti hladu, útisku, nespravedlnosti,
ale
musí být možné zmenšit jejich ponížení. Chce to jen o trochu víc solidarity,
chce to, abychom jim rekli, že jejich
slzy zatežují naše svedomí, že jejich
volání tíží naše srdce. A presvedcit je,
že nejsou samy.
Musí zmizet ideologické hranice
stejne, jako zmizely geografické, musí
zmizet náboženský fanatismus, musí
zmizet politictí vezni, musí zmizet násilí charakteristické
pro minulý svet.
Ve svete zítrka je nesmíme pripustit.
Tak, jako konec tohoto století prinesl
tolik pokroku v technologii, vede a lékarství, potrebujeme,
aby zacátek nadcházejícího století byl poznamenán
prohlubováním
lidského vedomí a morálního svedomí.
Chtel bych, abychom z této konference vyslali výzvu obcanum zítrka,
dnešním detem, a rekli jim, že nadeje
je možná a víra nezbytná, že lidstvo
navzdory všem zkouškám a neúspechum, jež poznamenaly jeho dejiny,
stojí za oslavu. Skoncím jedním krásným prirovnáním.
Clovek, který ztratil
cestu v lese, byl sám, prošel jeden den,
druhý den, byl sám a zoufalý. A pak
tretí den uvídel cloveka, bežel k nemu
a rekl: díky bohu, že jsi zde, ukaž mi
cestu ven. A ten clovek odpovedel: ale
já to také nevím, jsem stejne ztracený
jako ty. Ale jednu vec ti reknu: tam už
nechod, tam jsem práve byl.
Mladým lidem, mladým obcanum
zítrka bych chtel ríci: nechci, aby se
má minulost stala vaší budoucností.
A proto jsme zde.
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Na shledanou
v Praze
tových osobností - myslitelu,
Trídenní
setkání šesti
desítek
svevedcu, umelcu,
laureátu
Nobelovy ceny, náboženských autorit, bývalých hlav státu a vlád - bylo završeno
v duchu volání po odpovednosti za
osud budoucího sveta. Nic na tom nemení fakt, že nebylo prijato žádné záverecné prohlášení ci výzva. Setkání
intelektuální elity není státnická konference, od níž se cekají okamžité závery. A pak, byl tu ješte jeden duvod.
Debaty se sice odehrávaly v neobycejne prátelské a srdecné atmosfére, málokdo si však dokázal predstavit, že by
se fórum, jehož predností byla ruznorodost a originalita pohledu a pestrost
témat, dohodlo na spolecných formulacích prijatelných pro všechny. Krome toho, jak uvedli nekterí úcastníci,
záverecná prohlášení a komuniké stejne nikdo necte.
Presto se však konference na leccems shodla - i na tom, že chybely ženy, které predstavovaly pouhou desetinu úcastníku. Postrádal je i Elie Wiesel, který nám rekl, že on osobne
pozval nekolik významných príslušnic
nežného pohlavi. Ty však jsou vytíženy
mnoha povinnostmi - zejména jako
profesorky a verejné cinitelky - a jejich diáre jsou daleko dopredu nabity
k prasknutí.

U oválného stolu ve Spanelském sále nebylo také videt témer žádné mladé tváre. Jiste, celebritou se clovek stává vetšinou až na vrcholu profesní kariéry a intelektuálních sil, ale mládí
má zase dar cerstvého a nezatíženého
pohledu. Jedním ze zrejmých poselství
Fora však byly obavy o osud sveta,
v nemž má uzrát dnešní mladá generace. Její budoucnost by nemela být,
jak uvedl napríklad Elie Wiesel, stavena na chybách naší minulosti, a tak by
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Forum 2(,)00
by se melo
stát tradicí

Václav Havel a Elie Wiesel s reditelkou Nadace Bohemiae Lucií Pilipovou pri pracovní snídani s novinári

Johei Sasakawa
jiste bylo velmi zajímavé slyšet, jak si
svou perspektivu predstavují ti,
o nichž byla rec velice casto.
Tyto a další verejne ci zákulisne
prezentované nedostatky by mely být
napraveny v príštích letech. Forum sice nevyslalo do sveta žádnou deklaraci, o jednom však rozhodlo. Každý rok,
až k magické hranici prelomu milénia, by se v Praze mela uskutecnovat
podobná setkání, zamerená na konkrétní problémy, o nichž se budou radit odborníci a zainteresovaní lidé.
A snad i ženy a mladí. Ozvaly se i návrhy, aby se na páté výrocní setkání sjeli
do Prahy hlavy státu a významní politictí predstavitelé.
A že nešlo jen o plané sliby, potvrdil
v rozhovoru pan Johei Sasakawa, slavný japonský filantrop a prezident Nadace Nippon Foundation, jež se mimo
jiné intenzívne podílí na programech

lékarské pomoci po cernobylské katastrofe, aktivne se angažuje v projektu boje proti malomocenství a pri
mnoha dalších humanitárních a osvetových akcích na celé planete. Nippon
Foundation byla také hlavním sponzorem pražské konferene Forum 2000.
"VáclavHavel se nezajímá jen
o svou vlastní zemi. Zabývá se budoucností celého sveta. Zajímá ho, v jakém
stavu prenecháme svet našim detem,
které ponesou bremeno 21. století.
Proto jsme spolecne s panem Havlem
prišli s návrhem pozvat vudcí osobnosti z ruzných cástí sveta do Prahy, abychom si promluvili o tom, co je treba
udelat pro to, abychom predali svet
dalším generacím patricným zpusobem. Václav Havel má jako vudce velký
vliv a Praha jako mesto uprostred Evropy dodává konferenci jiný zvuk, než
kdybychom ji porádali v Paríži, Londý-
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Dalajláma, paslo.· Jonas Jonson, rabín
AJberl F"iecUander a prolesor islámu
Mohanuned Amine Smaili v Chrámu
sv. Víla

Elie Wiesel a Dalajláma,
dve osobnosti ruzných osudu,
ale podobného zaujetí

Forum 2000 se lešiJo znacné pozornosti svelových médií
ne ci Washingtonu.
Proto jsem za Nadaci
ippon pHslíbil podporu pro další konání na príštích pet let."
Tolik pan Sasakawa z Nadace Nippon, jíž pati'í dík za podporu konference, která by se však neuskutecnila
bez
mnoha dalších. Organizaci zajištovaly
Nadace Bohemiae a Nadace Patriae,
které pro tuto pr'íležitost spojily své síly, adace Elieho Wiesela a Kancelár
prezidenta republiky. Forum 2000 dále podpohly fj rmy: CCS, Mi noHa, Motorola, OASAComputers, Radiomobil,
a.s., Sklárna Ri.ickl ižbor, ŠKODA automobilová a.s., Mladá Boleslav. Mediálními parnery konference byly Ceská
televize, Nová Prítomnost, list Yomiuri
Shimbun a Radio Free Europe/Radio
Li ber ty. Posledne jmenovaným zvlášte
dekujeme za spolupráci pri príprave
této zvláštní prílohy.
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