Prohlášení Charty 77
(výběr)
Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto,
že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem
nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských
organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí
apartheidu.
Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu" (preambule
prvního paktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své
názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.
V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je
nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo
dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby
se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být bud' sami nebo jejich
děti zbaveni práva na vzdělání.
…
Odpovědnost z dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě
především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl
zodpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů,
které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny občany.
Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k
ní, i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás k myšlence
vytvořit CHARTU 77, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.
CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých
přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i
společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i
ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty,
Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti
válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje
Všeobecná deklarace lidských práv OSN.
CHARTA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o
osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.
CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně
podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se
její práce a podporuje ji.
CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k
obecnému zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na
Západě i na Východě. Nechce tedy vytyčovat vlastní program politických či
společenských reforem či změn, ale vést v oblasti svého působení konstruktivní

dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé
konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich
dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k
prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných
konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.
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