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Úvodem
Kudy se vydá Česká republika?
Tato publikace si klade za cíl poskytnout široké veřejnosti informace o plánované základně systému Národní raketové obrany Spojených států v České republice
a to z různých pohledů: mezinárodně politických souvislostí, problémů militarizace a nových vojenských základen, zbrojení a jeho sociálních důsledků. Důvodem,
proč se kampaň Evropa pro mír rozhodla tuto brožuru vydat, je právě snaha ukázat
problém výstavby radarové základny v Česku v celé jeho komplexnosti a složitosti
a přispět tím k rozvoji demokratického dialogu v této otázce.
Každá demokratická společnost musí být založena na dialogu různých názorů. Schopnost respektovat názory menšinové je přitom nejdůležitějším indikátorem
vyspělosti takové společnosti. Otevřený dialog hraje při rozvoji názorové tolerance jednu z nejpodstatnějších úloh. Jsme si vědomi toho, že skutečně demokratická diskuze je založena především na informovanosti diskutujících. Jen dostatek
informací totiž umožňuje racionálně a bez emocí posuzovat argumenty protivníka
a posléze pochopit kořeny jeho názorů. Věříme, že pouze takové porozumění se
může stát základem pro vzájemný respekt obou diskutujících stran.
Kampaň Evropa pro mír se již od svého vzniku snaží přispívat k míru a demokracii v Evropě i ve světě. Doufáme, že informace obsažené v této publikaci pomohou
k naplnění tohoto záměru.

Systém národní obrany byl snem USA ještě za dob Reaganových: jde o štít, který
by měl zjišťovat a zneškodňovat případné nepřátelské rakety s jadernými náložemi.
Jelikož v něm nešlo o obranu Evropy, ale o obranu národní, byl koncipován mimo
rámec NATO. Aby USA mohly konečně realizovat svůj systém národní obrany, kontaktovaly v roce 2002 vlády České republiky, Polska a Maďarska.
V roce 2004 Evropská komise zjistila, že John Bolton, státní tajemník USA, zahájil tajná jednání s vládami zmíněných států. Tato jednání výrazně narušila vztahy mezi
„starou“ a „novou“ Evropou. Bylo jasné, že se USA snaží rozdělit Evropu a posílit
svůj vliv na nejpoddajnější vlády. V zemích západní Evropy, především v Německu,
mají tamní vlády s přítomností amerického vojska velké problémy a tento důležitý
projekt počítající s raketovými základnami a pokročilým radarovým systémem na
jejich územích budovat nelze. Bylo tedy třeba obrátit se na země bývalé Varšavské
smlouvy a s využitím někdejší averze vůči Rusku přesvědčit jejich vlády i tamější
obyvatele o užitečnosti protiraketového systému.
V srpnu 2006 obrátila pozornost české veřejnosti k tomuto utajovanému tématu
iniciativa Ne základnám. Projekt poté „objevil“ i zbytek Evropy a navíc vešlo ve známost, že americký projekt je ve skutečnosti ještě mnohem širší, že USA chtějí nové
vojenské základny zřídit i v dalších zemích: v Bulharsku, na Ukrajině, v Bělorusku
a dokonce i v Africe a Austrálii, na posilování a rozšiřování už existujících základen
nehledě.
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Proti jejich záměru se demonstruje v různých evropských zemích i před tamními českými ambasádami. Evropské sdělovací prostředky českému protestnímu
hnutí věnují značnou pozornost, zatímco uvnitř této země se o něm v médiích psát
a mluvit přestává. Do Iniciativy Ne základnám dokonce pronikají osoby, které se
snaží hnutí rozdělit. Česká vláda takový rozsah protestů nečekala, zaskočil ji a reaguje na něj podle receptu předešlého režimu, chce nesouhlas umlčet. Kdo nesouhlasí s její politikou, je označen za komunistu a je mu zamezen přístup do médií.
Není čemu se divit, současná vláda se drží u moci jen díky nezelené politice zelených a díky dvěma sociálně demokratickým přeběhlíkům, kteří nečekaně změnili
postoje a stočili se z leva do prava.
Svět na americké „hvězdné války“ pohlíží s obavou. Narůstá mezinárodní napětí,
obnovují se závody ve zbrojení. Kampaň Evropa pro mír se zrodila právě z nutnosti
zamezit jaderné katastrofě. Evropa by se díky své konkrétní mírové politice měla
stát vzorem a příkladem pro zbytek světa. Řecko, Island, Dánsko i Kanada už USA
vrátily atomové zbraně, které se nacházely na jejich území, aniž by to mělo pro
jejich členství v NATO nějaké důsledky. Odmítnutí radaru občany České republiky
by tak bylo dalším vyjádřením nesouhlasu s jaderným zbrojením a významným signálem míru pro celý svět.

Otázky a odpovědi

Ing. Jan Tamáš, PhD.

tiskový mluvčí Iniciativy NE základnám
předseda Humanistické strany

Proč jste proti radaru?
Radar plánovaný v ČR je součástí systému Národní raketové obrany (NMD – National Missile Defense) Spojených států. Jeho prvky mají být rozmístěny po celé planetě, na souši, na moři a dokonce i ve vesmíru. Tento systém nebezpečně naruší
mezinárodní bezpečnostní situaci a přinutí další světové velmoci k reakci. Odstartuje dalšího kolo zbrojení, které povede ke zvyšování mezinárodního napětí a přiblíží
tak možnost ozbrojeného konfliktu. Umístění prvků NMD – radaru a antiraket – v ČR
a Polsku zvyšuje pravděpodobnost, že by se tento konflikt odehrál v Evropě. USA do
svého zbrojního arzenálu připraveného k použití otevřeně zahrnují jaderné zbraně,
kterých je v Evropě rozmístěno víc než tisíc, z nichž téměř polovina patří USA. Konflikt by tedy mohl být i jaderný. Uvědomujeme si, že tento scénář připadá mnohým
nemožný. Stejně tak nemožné nám ale všem přišly i útoky z 11.září 2001. Situace
je dnes bohužel velmi nestabilní a nelze s jistotou předvídat budoucí vývoj událostí.
O to víc pak musíme vážit každé rozhodnutí, zejména pak rozhodnutí vojenského
charakteru s dalekosáhlými geostrategickými dopady pro celý region.

Nemyslíte, že Evropa i ČR potřebují svůj obranný systém?
Nejdříve je nutno položit otázku, před jakou hrozbou by měl takový systém Evropu
a ČR chránit. Zatím na ni nebyla dána přesvědčivá odpověď. Dodnes například
nezazněl jediný pádný argument, který by dokazoval, že Evropě či ČR hrozí útok
z Iránu – údajný důvod k výstavbě vojenské základny USA v ČR. A navíc systém
Národní raketové obrany USA možnost společné evropské obrany oslabuje. Spojené státy o něm jednají pouze dvoustranně s ČR a Polskem. Obešly Evropskou unii,
jež je k plánům Spojených států skeptická. Jejich představou je tedy Evropa spíše
izolovaných států, které by pro USA nepředstavovaly konkurenci. Bez spolupráce
a společné bezpečnostní politiky ovšem budou daleko zranitelnější. Česká republika by měla usilovat o posilování pozice Evropy, nikoliv ji oslabovat uzavíráním pro
Evropu nevýhodných dvoustranných smluv.
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Proč chtějí USA umístit radar (právě) v ČR?
Zahraniční politika USA je od roku 2002 postavena na konceptu preventivních válek
a možného použití vlastních jaderných zbraní. Je to velmi nebezpečná politika, kterou čím dál hlasitěji kritizují mnozí evropští i mimoevropští politici. Politické „elity“
zemí středovýchodní Evropy (s určitou výjimkou Maďarska) se však z historických
důvodů dívají na tuto politiku nekriticky a s iluzemi. Dokladem je např. účast vojáků
Polska a ČR ve dvou velmi pochybných „válkách proti terorismu“. Vláda Spojených
států patrně počítala s touto nekritičností a iluzemi i v případě radaru a antiraket.
Dalším možným důvodem je blízkost k ruskému území.

Nepředstavuje Írán nebezpečí pro ČR?
Nevidíme vůbec žádný důvod, proč by měl Írán útočit na Českou republiku. Navíc
k tomu nemá žádné prostředky. Irán nikdy ČR nevyhrožoval a v novodobé historii
nenapadl žádnou zemi. Nedisponuje a v dohledné době nebude disponovat balistickými střelami schopnými zasáhnout ČR (o území USA nemluvě). Představa, že by
měl mít v blízké budoucnosti jaderné zbraně vhodné k útoku balistickými raketami,
je zcela nereálná. Hrozba Íránu je smyšlenou záminkou těch, kteří prosazují tzv.
válku proti terorismu a tedy těch, kdo na ozbrojených konfliktech a s nimi spojenými
následnými rekonstrukcemi a přístupem k levným zdrojům, vydělávají stovky miliard
dolarů ročně.

Nepředstavuje Rusko nebezpečí pro ČR?
Přestože se vládní kampaň pro radar snaží vyvolávat z Ruska strach, s útokem
z Ruska nepočítá ani aktuálně platná bezpečnostní strategie České republiky, ani
se tímto tématem nezabývá Evropská unie. Útok Ruska na jakýkoliv evropský stát
je zkrátka představa z říše fantazií a nic mu nenasvědčuje. Ve světovém žebříčku
výdajů na zbrojení je Rusko až na šestém místě, hluboko pod USA. Dodejme však
pro úplnost, že i tyto výdaje jsou značné a že Rusko navíc disponuje zhruba dvaceti
tisíci jadernými hlavicemi. Bezpochyby by měla být věnována pozornost postupnému snižování výzbroje této země stejně tak, jako ostatních zemí s přebujelým
vojenským arzenálem.

Nemyslíte, že se Evropa i ČR potřebují bránit proti terorismu?
Zcela jistě ano. Ovšem otázkou je, jak má taková obrana vypadat. Teroristé útočí
v malých skupinách skoro výlučně na „měkké“ civilní cíle, jejich taktika je asymetrická. Proti bezprostřednímu nebezpečí teroristických útoků je proto samozřejmě
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nutná ochrana přiměřenými policejně-bezpečnostními opatřeními. Představa interkontinentální balistické střely odpálené teroristy je však zcela mimo realitu. Program raketové obrany USA proto nemá s obranou proti terorismu nic společného,
naopak může riziko teroristického útoku vyvolat. Naivní je také domněnka, že se
podaří terorismus vymýtit zesilováním tlaku „křesťanské kultury“ na muslimský svět.
Dlouhodobé řešení je naopak třeba hledat v postupném odstraňování tohoto tlaku,
v opuštění okupovaných území v těchto zemích, v ukončení zabíjení a navrácení
důstojných životních podmínek lidem v konflikty postižených oblastech. Odstranění chudoby, násilí, bezpráví a zabíjení je jediným způsobem, jak se dlouhodobě
vypořádat s terorismem. Pokud se však naopak vydáme cestou násilí a zapojíme
se umístěním radaru do expanzivní zahraniční politiky Spojených států, terorismus
jen podpoříme a pravděpodobně se staneme jeho cílem, podobně jako se cílem
v minulosti stala Velká Británie a Španělsko.

USA mají potřebu se bránit, není snad správné, že žádají o pomoc
Evropu?
Všichni máme potřebu se bránit, nejen USA. Je však nutno upřesnit, před kým se
máme bránit. Saddám Husajn byl bezesporu nebezpečný diktátor a je dobře, že
v Iráku již nevládne. Na druhou stranu je ale nutno připomenout, že Saddámův Irák
nebyl přímou bezpečnostní hrozbou pro USA ani nespolupracoval s Al-Kajdou, jak
to tvrdila administrativa USA. Po invazi do Iráku zemřely stovky tisíc civilistů, tedy
více, než za Saddámovy vlády. Z tohoto pohledu by možná byla zajímavá otázka,
kdo tedy je pro běžné Iráčany větším zlem – brutální diktátor s omezenou mocí,
nebo supervelmoc s téměř neomezenými finančními, vojenskými a politickými možnostmi, která se nebojí obětovat statisíce lidských životů pro ochranu svých vlastních zájmů krytých hesly o lidských právech a demokracii.

Zastáváte protiamerické názory?
Když kritizujeme USA, mluvíme o nejvyšších politických, vojenských a ekonomických představitelích této země, nikoliv o běžných občanech. Situace v USA je totiž
v mnohém podobná naší. Tak jako u nás si většina lidí nepřeje vojenskou základnu
USA a vláda přesto pokračuje v jejím vyjednávání, tak i většina občanů USA nesouhlasí s politikou prezidenta Bushe, který ovšem na jejich názory dá jen pramálo
a pokračuje v této nebezpečné politice i proti jejich vůli. Proto lze tedy říci, že jsme
s běžnými Američany zajedno, čemuž nasvědčuje i velký pozitivní ohlas na naše
aktivity přicházející ze Spojených států i od Američanů žijících v Česku.
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Jste komunisté?
Nejsme. Jsme různorodé uskupení lidí z celé republiky, které prochází napříč politickým spektrem, věkem, vyznáním či hodnotami a odpovídá tak skutečnosti, že
65 procent obyvatel je proti radaru. Iniciativy Ne základnám se aktivně účastní lidé
všech názorových proudů, s výjimkou lidí vyznávajících násilí či popírajících demokratické principy.

Musíme být dobrými partnery NATO a proto bychom měli základnu
přijmout?
Systém Národní raketové obrany USA je (jak sám jeho název napovídá) systémem
národním, tedy systémem USA a jako takový nemá s NATO nic společného, přestože se nám vláda snaží namluvit opak. Tento systém zatím nebyl v NATO oficiálně
projednáván a není členskými zeměmi NATO schválen.

Navrhujete vystoupení z NATO?
NATO vzniklo po 2. světové válce a jeho smyslem po dlouhá desetiletí bylo fungovat
jako protiváha Varšavské smlouvě. Varšavská smlouva již zanikla, nicméně NATO funguje dál. Proč? Podle našeho názoru bychom měli budovat obrannou politiku diplomacie a dialogu zejména v evropském kontextu, tedy prostřednictvím Evropské unie.

Jiné evropské země mají základny s americkými vojáky. Nepovolit
zde radar by znamenalo rozdělit Evropu.
Naopak. Umístění nové vojenské základny neevropské země ve východní části
našeho kontinentu by vyvolalo nové napětí mezi evropskými zeměmi a zvýšilo riziko
rozdělení Evropy. Jako zodpovědní členové EU bychom měli přispět k budování
společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, ne pozici EU oslabovat uzavíráním
dvoustranných a pro Evropu i pro nás nevýhodných dohod. Švédsko a Řecko už
v podobné záležitosti daly příklad, když uzavřely základny USA na svých územích.

Proč často hovoříte o formální demokracii?
Dnešní situace v naší zemi je absurdní, neboť vláda prosazuje řešení v zásadní otázce týkající se každého občana zcela v rozporu s tím, co si většina z nás přeje. Tato
situace by ve skutečně fungující demokracii neměla nikdy nastat. Politici, včetně
vlády, jsou zástupci volení občany, mají spravovat stát a řídit jeho každodenní chod
v zájmu lidí, případně dát možnost o zásadních věcech nechat rozhodnout obča-
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ny samotné. Prosazovat základnu v situaci, kdy s tímto plánem nesouhlasí většina
obyvatel jde zcela proti principům skutečně demokraticky fungující společnosti.
S takovýmto chováním se setkáváme pouze u despotů a diktátorů, kteří bez ohledu
na jejich vlastní lid prosazují svou, i kdyby to mělo stát lidské životy (okamžitě, či
v budoucnu). Dnešní situace je tedy vážná dvojnásob, protože nejen že hrozí umístění nebezpečného vojenského zařízení na našem území a následné rozpoutání
nového kola zbrojení, ale jde tu o demokracii naší země, tedy o to, zda dovolíme
našim politikům nám vládnout tak, jak oni uznají za vhodné bez ohledu na naše
názory a přání, nebo naopak, zda budou našimi skutečnými zástupci, kteří budou
konat naši vůli.

Co si myslíte o vládní kampani?
Bohužel vláda prokázala, že ještě nestačila pochopit skutečný princip demokracie.
Nejenže nemá dost odvahy, aby o základně s občany hovořila sama a najala si
jakéhosi pomocníka, který má za úkol přesvědčit lidi o „její pravdě“, ale navíc nemá
dost odvahy ani na to, aby pojmenovala věci pravými jmény a kampaň pro radar
nazývá „Proti raketám“. Dává tím jasně najevo, že nás považuje za úplné hlupáky,
kteří nedokážou prohlédnout tak laciný trik. Situace je o to vážnější, že celá tato
vládní kampaň místo aby byla placena z peněz ODS, KDU-ČSL a Strany zelených,
kteří ve vládě zasedají a radar prosazují, je placena z našich peněz! Vláda používá
naše peníze, aby prosadila svůj program a navíc aby nás přesvědčila o tom, že náš
názor je špatný! Taková situace není moc daleko od toho, co tu bylo před listopadem 89.

Proč stále kritizujete vládu?
Vláda je hlavou výkonné moci státu, tedy také kormidlem, které určuje, jakým směrem loď pluje. A protože kormidlo míří do bouře a k útesům, voláme po jeho otočení
jiným směrem. Chceme po vládě, aby tento nebezpečný projekt odmítla, tak jako
to již udělaly vlády Kanady a Maďarska. Jsme sice možná malý stát, ale v tento
okamžik máme jedinečnou příležitost jak vstoupit zásadním způsobem do evropských dějin 21. století. Pokud tento projekt odmítneme, vyšleme tak jasný signál do
okolního světa, že i malá země může mít svůj názor a nemusí tančit tak, jak pískají
velmoci. Tenhle příklad může změnit budoucnost nejen Evropy, ale i světa.

Zastáváte názory ČSSD?
Za vlády ČSSD byla započata jednání o americké vojenské základně na území ČR.
Když byla ČSSD před předčasnými parlamentními volbami v roce 1998 v opozici,
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slibovala ve svém předvolebním programu referendum o vstupu ČR do NATO. Volby vyhrála, přesto žádné referendum neuspořádala. Vítáme různá dnešní vyjádření
ČSSD proti základně, ale jsme obezřetní. Aby se podobně jako před deseti lety jen
nesnažila svézt na vlně odporu proti základně a získat díky němu body do příštích
voleb.

Jste proti Straně zelených?
Mnozí z aktivistů iniciativy Ne základnám jsou ekologové a k této straně tedy mají
přirozeně blízko. Česká Strana zelených se ale odchýlila od svého programu
a dokonce se otočila zády i k Evropským zeleným – sdružení, které v Evropském
parlamentu zastupuje všechny evropské zelené strany a které jasně již před mnoha měsíci deklarovalo svůj odpor k základně USA. Zelení setrvávají v Topolánkově
vládě, která o základně jedná, a tím tedy fakticky základnu podporují (přestože se
někteří zelení poslanci snaží tvrdit opak). Proto je třeba vyvíjet na tuto stranu tlak,
aby si uvědomila svoji zodpovědnost a začala prosazovat skutečně zelenou politiku,
která se všude na světě orientuje na odzbrojování, nikoliv na podporu zbrojení.

Proč argumenty odpůrců základny nemají prostor v médiích?
Je potřeba zaměřit se na veřejnoprávní média, která jsou placena z našich prostředků a u nichž máme přímé právo požadovat vyvážené informace. V nich působí proti odpůrcům základny politické tlaky. Soukromá média si sice mohou vysílat
a psát „co chtějí“, ale jejich obsah zase ovlivňují majitelé v souladu se svými zájmy,
což v praxi znamená zejména zájmy zadavatelů reklamy. Takovýmto způsobem je
utvářena realita dnes a denně. O podružných záležitostech a banalitách se dozvíme
mnoho, ale hlavní problémy světa jako chudoba nebo války zůstávají mimo zorné pole. To je také podle nás důvod, proč česká média iniciativu Ne základnám
od února 2007 (od nástupu Topolánkovy vlády) téměř ignorují, přestože se jedná
o pravděpodobně největší a zcela jistě nejdéle trvající občanskou iniciativu od roku
1989.

Myslíte si, že se tu manipuluje s informacemi?
Od doby minulého režimu se mnoho změnilo k lepšímu, ale ani dnes média bohužel
neinformují objektivně a manipulují s informacemi. Dnes na média sice nedohlíží
oficiální cenzura, ale už tím, jaké zaměstnance si vybírají a kolik prostoru dají (nebo
nedají) tomu či onomu tématu, utvářejí virtuální „skutečnost“ neodpovídající realitě, a to ve větší míře, než si většina z nás pravděpodobně dovede představit. Jen
jeden příklad z naší vlastní zkušenosti: demonstrace proti základně, kterou jsme
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uspořádali 26.5.2007 v Praze a které se zúčastnilo několik tisíc lidí všech věkových
skupin. Jak vypadala, ukazuje video na našich webových stránkách. Stačí porovnat
je se záznamy večerního zpravodajství českých televizí a dojdete k závěru, že to,
co se objevuje v televizních zprávách, má mnohdy se skutečností společného jen
pramálo. Dalších takových příkladů bychom mohli uvést celou řadu.

Jste proti novinářům?
Nikoliv. Kritizujeme ty, kdo v médiích záměrně manipulují s obrazem skutečnosti
a dobře vědí, co dělají a s jakým cílem. Kritizujeme zejména majitele a vyšší management médií.

Odkud získáváte prostředky?
Pro občanskou iniciativa Ne základnám pracují dobrovolně a zdarma stovky lidí
po celé republice, stovky lidí, kteří věnují iniciativě svůj čas, energii a schopnosti.
V mnoha případech také přispívají finančně. Naší největší silou jsou aktivní lidé.
Pokud jde o peníze, iniciativa zřídila transparentní účet, na který může přispět každý, kdo si nepřeje cizí vojska na našem území. Můžete přispět také - hodí se každá
koruna. Číslo účtu je 2720320001/2400. Nejlepší je ale osobní účast na iniciativě
- její rozšíření také do vašeho města nebo vesnice. Takovou pomoc vítáme především.
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Názory osobností

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
český sociolog, ekolog a publicista

Noam Chomsky

nositel Nobelovy ceny, emeritní profesor lingvistiky na Massachusettském institutu technologie, jeden z nejuznávanějších světových
politologů

Umístění systému protiraketové obrany
ve východní Evropě znamená prakticky vyhlášení války. Jen si představte, jak by
reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko nebo Čína nebo jiná cizí mocnost jen pomyslela na umístění protiraketového systému na hranicích USA nebo v jejich blízkosti,
o budování takového systému ani nemluvě. Za takových nepředstavitelných okolností by byla prudká reakce USA nejen téměř jistá, ale také pochopitelná, a to
z jednoduchých a jasných důvodů.
Všichni dobře vědí, že protiraketová obrana je zbraní prvního úderu. Uznávaní
vojenští analytikové USA ji popisují jako „nejen prostý štít, ale prostředek akcí USA.
Umožní efektivnější uplatňování vojenské moci USA v zahraničí. Účelem protiraketové obrany ve skutečnosti není ochrana Ameriky. Je to nástroj globální nadvlády.“
Evropanům se teď systém prodává jako obrana proti íránským raketám. I kdyby měl Írán jaderné zbraně a rakety dlouhého doletu, pravděpodobnost, že by je
použil k útoku na Evropu, je nižší než pravděpodobnost, že by Evropu zasáhl asteroid. Takže pokud je důvodem obrana, Česká republika by měla zavádět systém na
svou obranu před asteroidy. Kdyby Írán naznačil byť nejmenší záměr k takovému
kroku, země by byla obrácena v prach a dým. Systém samozřejmě míří na Írán, ale
jako zbraň prvního úderu.
Takzvaná „protiraketová obrana“ zvyšuje hrozbu války o několik procent výš. Tato
„obrana“ však ve skutečnosti znamená zvýšení hrozby agrese na Středním východě
s nevyčíslitelnými důsledky a hrozby konečné, smrtelné jaderné války.
Více než před půl stoletím dali Bertrand Russell a Albert Einstein mimořádnou
výzvu lidem celého světa, ve které je varovali, že stojí před rozhodnutím, které je
„jasné, děsivé a nevyhnutelné: Měli bychom přivést lidstvo ke konci? Nebo by měl
člověk zavrhnout válku?“
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Jsme tady ještě doma?
Po listopadu 89 patřilo k nejoblíbenějším
volebním sloganům heslo „Jsme tady doma“.
Říkalo se, že už je konec časů, kdy většina občanů byla v zemi pouze trpěna. Rozhodovaly za ně někde nahoře a podle instrukcí
z ciziny hlavy pomazané.
Dnes už má zase spousta lidí neodbytný pocit, že jejich domov vypadá nějak
podivně. Vznikla nová sorta pomazaných hlav, které se navzájem dosazují na přední
místa volebních kandidátek. To, co občané tušili zatím jen nejasně, vyplynulo zcela
zřetelně na povrch kolem kauzy radaru.
Většina národa už je ve své vlastní zemi zase jen trpěna. Je přesvědčována novými mocnými, že není dostatečně vyspělá na to, aby mohla o poměrech ve své
domácnosti rozhodovat podle vlastního uvážení. Za clonou přísného utajení a podle
instrukcí z ciziny vznikají plány, jak to u nás a s námi zařídit.
Instalace cizí vojenské základny na našem území nemá z vojenského hlediska
velký význam. Nebude nás chránit. O to větší význam má jako symbol. Je symbolem toho, že noví vládci ve spojení s cizími zájmy už zase pohlížejí na národ jako na
masu nesvéprávných, nedospělých lidí.
Noví mocní dočista zapomněli na lekci, které se dostalo jejich předchůdcům.
Začínají se chovat jako předlistopadové klony. Je třeba, aby i oni už brzy uslyšeli
z úst většiny lidí osvobozující zvolání: „Nejsme malé děti!“
Nic jiného totiž na chronicky nedoslýchavé typu Topolánka, Bursíka či Parkanové neplatí.

Alex Zanotelli

katolický kněz, teolog, misionář, zakladatel několika mírových hnutí

Dnes považuji výzvu Martina Luthera Kinga za
životně důležitou: Buď si zvolíme cestu nenásilí,
nebo bude lidstvo zničeno. Evropa, vyvíjející a vlastnící jaderné zbraně, popírá evropský sen.
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Michail Gorbačov
držitel Nobelovy ceny míru

Drazí přátelé,
vítám Vaši iniciativu, která má za cíl přitáhnout
pozornost evropské veřejnosti k nebezpečí návratu jaderné hrozby na evropskou půdu. Letošní rok
2007 připomíná 20. výročí podpisu historické
Smlouvy INF (intermediate-range nuclear forces = jaderné síly středního dosahu),
která snížila počet extrémně nebezpečných amerických a sovětských raket v Evropě. Je důležité zůstat bdělými a aktivně odolávat jakýmkoli plánům udělat z Evropy
opět rukojmí strachu a předsudků, charakteristickou pro období Studené války.

Tadatoshi Akiba

starosta Hirošimy, předseda koalice Starostové pro mír

Drazí přátelé míru v Evropě,
jsem více než šťasten, že mohu vyjádřit svou podporu
deklaraci Evropa pro mír. Přestože nejsem Evropan, podepisuji nyní tuto deklaraci jako jeden z milionů lidí na světě,
vzhlížeje k Evropě s nadějí na mír a odstranění jaderných
zbraní. Fakt, že se dva z pěti požadavků v této deklaraci
týkají jaderné hrozby, jen dokazuje pochopení, že snížení
počtu těchto zbraní je předpokladem k vyřešení jakýchkoliv
environmentálních, ekonomických, sociálních a politických
problémů, kterým jakožto živočišný druh čelíme. Ujišťuji vás, že město Hirošima
a téměř 1 700 členů koalice Starostové za mír udělá vše, co je v naší moci, abychom tuto iniciativu podpořili. Nemám žádné pochybnosti, že výbuch míru v Evropě
bude nakažlivým pro celý svět.

Prof. Erazim Kohák

filozof, emeritní profesor Boston University a Univerzity Karlovy
v Praze

Nechci základny
Jde mi o bezpečnost Evropy, a tu může zaručit jen
bezpečný svět. Údajné ohrožení dalekonosnými raketami
náleží spíš do sci-fi nebo do stihomamu. V opravdovém

světě představuje jedno velké nebezpečí pro Evropu obnovení studenoválečné
konfrontace po zuby ozbrojených bloků, ať je demarkační čára mezi nimi kdekoliv.
Bezpečí představuje svět, ve kterém žádná velmoc nemá nikde předsunuté posádky. To je jediný bezpečný svět i pro Spojené státy a Rusko. Pokud bychom přijali cizí základny na své půdě, podporovali bychom (studeno)válečnou mentalitu.
Odmítnutím přispíváme k budování mírového světa, ve kterém budou američtí vojáci
jen ve Spojených státech, ruští vojáci jen v Ruské federaci a jen evropští vojáci
v Evropské unii.
Druhé naléhavé ohrožení představují klimatické změny, či přesněji, velké demografické přesuny, ke kterým povedou. Proti milionům bědných, kteří prosí o vodu,
o přežití, nás neubrání rakety. Ty nás neubrání ani proti údajným teroristům. Astronomické zbrojení, které Spojené státy odůvodňují teroristickou hrozbou, odčerpává pozornost i zdroje od skutečného nebezpečí klimatických změn. Těm je třeba se
věnovat. I proto odmítám cizí základny na evropské půdě.
A za třetí, o dočasném rozmístění spřátelených armád víme své. Nechci cizí
vojáky v české zemi, nechci, nechci. Nebránili jsme se v roce 1938, nebránili jsme
se v roce 1968. Tentokrát se musíme bránit, abychom se jednou mohli podívat
svým vnukům do očí! NE základnám!

Ulla Røder

mírová aktivistka, členka výboru Mezinárodních odpůrců války a
Žen za mír

Mohli bychom si zvolit jiný způsob, mírový. Je třeba
pouze lásky každého z nás a lásky Matky Země. Je tu silná potřeba aktivní účasti za nenásilný svět. Nejnutnější je
zahájení akce. Proto plně podporuji iniciativu Evropa pro
mír a vyzývám všechny, které tato iniciativa zajímá, aby se
k ní připojili a aktivně zastavili VOJENSKÉ operace.

Ing. Otakar J. Mika, CSc.

Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická, Ústav
chemie a technologie ochrany životního prostředí

Jaderné zbraně dnes a zítra

Jaderné zbraně jsou nejničivější druh zbraní ze
skupiny zbraní hromadného ničení (kam patří jaderné, chemické a biologické zbraně).
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Počátkem 90. let minulého století předznamenal velké a významné změny
v oblasti politické, postupně došlo k rozpadu „východního socialistického bloku“
i jeho vojenského nástroje tzv. „Varšavské smlouvy“. Značné politické uvolnění
však bohužel nebylo následováno dostatečně pružně a výrazně uvolněním v oblasti
vojenské, především pak v jaderných zbraních. Platí to především pro USA a Ruskou federaci, jejich arzenály jaderných zbraní jsou dnes značně předimenzované.
Nicméně i po politickém uvolnění svět stále čelí „šíření zbraní hromadného ničení“
– to je považováno za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb současnosti a blízké
budoucnosti.
Kromě pěti oficiálních jaderných mocností (USA, Ruská federace, Velká Británie, Francie a Čína) je zcela zřejmé, že dalšími jadernými mocnostmi jsou Izrael
(ten má dokonce v současné době větší jaderný arzenál než Velká Británie), Indie
a Pákistán.
Zatímco chemické, biologické a toxinové zbraně jsou zakázány mezinárodními
konvencemi (včetně úplného zničení zásob těchto zbraní), neplatí to pro jaderné
zbraně, ač jsou nejničivější. Jejich vývoj ani použití není zakázáno. Je sice pravdou,
že se podařilo zřídit několik pásem bez jaderných zbraní, ale použití jaderných zbraní zakázáno není.
A tak stojí před lidstvem aktuální úkol k přípravě a přijetí mezinárodní dohody
k úplnému zákazu použití jaderných zbraní a k úplnému zničení jejich zásob pod
mezinárodní kontrolou.

Angelo Baracca

jaderný fyzik, profesor na univerzitě v Florencii, expert na jaderné zbraně a mezinárodní
vojenskou politiku

Dnešní situace je vážnější než za dob studené války. Nové vojenské doktríny Spojených států směřují k výrobě nových jaderných
zbraní, které jsou méně ničivé než bomba svržená na Hirošimu.
Mají v úmyslu zařadit je mezi konvenční zbraně, které by se mohly
běžně používat na bitevním poli. Takto chtějí obrátit ve svůj prospěch války, u kterých, jak jsme viděli, je boj na zemi neúčinný.
Plán protiraketového deštníku USA urychlí nový začátek jaderného zbrojení, který nepůjde zvrátit.
Evropa by neměla být spojencem tohoto ničivého projektu. Čeští přátelé by si
měli uvědomit, že v případě konfliktu bude prvním terčem radar, jakožto „oko“ protiraketového deštníku.
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Kate Hudson

Campaign for Nuclear Disarmament (Kampaň za
jaderné odzbrojení, Velká Británie)

Raketová obrana je věcí nás všech
České veřejné mínění je právem znepokojeno
plány Spojených států umístit v České republice
radar, který by byl prvkem systému jejich protiraketové obrany. Tento radar ale
neochrání české obyvatelstvo. Naopak vás vystaví většímu riziku, protože se
ocitnete v první linii budoucích amerických válek. V případě konfliktu se země
stojící proti USA pokusí zničit zařízení americké protiraketové obrany, jakmile
dojde k rozpoutání války.
Ve Velké Británii jsme si toho velmi dobře vědomi, protože jsme v úplně
stejné situaci. Dvě britská zařízení již byla připojena k americkému systému:
radar včasné výstrahy na základně Fylingdales a komunikační základna Menwith Hill. Nedávno jsme odhalili, že naše vláda jedná s americkou administrativou o umístění dalších částí amerického raketového systému ve Velké Británii.
Radar XBR, určený ke sledování dráhy raket, by mohl být postaven buď na
některé z existujících amerických základen v Británii nebo na mobilní plošině
v Severním moři podobné ropným plošinám. Podobně jako v Polsku se také
znovu mluví o rozmístění antiraket tohoto systému ve Velké Británii. Navrhovaným místem je základna Lakenhealth ve východní Anglii, kde se nyní nachází
110 amerických atomových bomb. S antiraketami by se tato základna stala
cílem útoku s katastrofálními důsledky.
Tyto spekulace vyvolávají v Británii velké pobouření. Většina veřejnosti je
přesvědčena, že účast na systému americké protiraketové obrany vystavuje naši zemi většímu nebezpečí, a přeje si, aby parlament rozhodl po řádné
debatě a pečlivě zvážil všechny důsledky. Momentálně se však rozhoduje za
zavřenými dveřmi.
Společně s občany a členy parlamentu vedeme kampaň proti zapojení Británie do americké protiraketové obrany. Je to provokativní systém, který umožní Spojeným státům zaútočit na jiné země bez strachu z odvety. Destabilizuje
mezinárodní vztahy, vyvolá další závody ve zbrojení a povede k nové studené
válce. Usilujeme o Evropu a svět míru. Odmítáme tento systém a podporujeme českou kampaň proti němu. Nabízíme vám spolupráci a pomoc ve
vašem úsilí.
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Mezinárodní situace
Jan Neoral

starosta obce Trokavec

Brdské lesy jsou jedním z mála míst v republice, kde příroda není ještě příliš poznamenána civilizací. Sem, přímo mezi vesnice, plánuje
naše vláda umístit radarové monstrum USA.
Podobné věci patří do liduprázdné krajiny.
Vláda s občany nejdříve vůbec nekomunikovala, jen oznámila, že tu radar bude a hotovo. Občanům lhala a uváděla vymyšlené informace. O jeho výkonu tvrdila postupně,
že bude jako silnější žárovka (!), pak jako sportovní auto, pak 170 kW a nakonec
přiznala výkon řádově několik desítek MW.
Dnes už se ví, že v paprsku za anténou to budou řádově stovky GW. Výkon,
schopný ublížit živému organismu - a na velkou vzdálenost i ničit elektronická zařízení letadel.
Politikům koalice vůbec nejde o službu společnosti, službu lidem, aby lidé mohli
žít v bezpečí. Nejde jim o zodpovědnost za velmi závažná rozhodnutí ve prospěch
státu a lidí. Jde jim o prosazení úmyslu postavit tu radar, proti vůli většiny národa.
Proti bilaterárnímu obrannému systému v Evropě, radaru a antiraketám je převážná většina občanů České republiky, světoví politici (panu premiéru Topolánkovi
to v posledních dnech jasně řekl i francouzský prezident), významní světoví vědci,
američtí přední fyzici, sociálně demokratické strany v zemích Evropy, umělci, filozofové, ale i někteří američtí politici, senátoři a kongresmani - jen naše vláda, přesněji
řečeno pár nepříliš moudrých a vlastně směšných politiků okolo pana premiéra razí
názor, že se všichni mýlí, jsou dezorientováni, potažmo slouží komunistům, bolševikům, Rusku, islámu, zbabělcům.
Vláda přehlíží názor občanů a nepřipouští argumenty odpůrců radaru, nastrkuje
za sebe nejdříve tabákového lobbistu, a nyní i profesionální agenturu. Proto, aby se
za ně mohla zbaběle schovat.
Proto je důležité spojit síly všech starostů, iniciativ, občanů, kteří nesouhlasí
s novým ohrožováním míru v Evropě i ve světě, novým zbrojením, militarizací zemí
i vesmíru. Nepřinese to nic dobrého - lži o nebezpečí z Íránu jsou jen průhlednou
záminkou pro další vstup Bushovy administrativy do Evropy.
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Rostoucí mír nebo rostoucí destrukce
Dnes probíhá ve světě více než 30 válek. Každý rok zbraně usmrtí 500.000
lidí, 1.300 lidí za den, jednoho člověka každou minutu. Náklady na zbrojení
se v posledních letech zvyšují. Jen v roce 2005 představovaly částku 1.120
mld. USD.
Polovinu těchto nákladů utratily Spojené státy následovány Velkou Británií,
Francií, Japonskem a Čínou. V tomto
děsivém žebříčku následuje Německo,
Itálie, Saudská Arábie, Rusko, Indie, Jižní Korea, Kanada, Austrálie, Španělsko
a Izrael. Náklady těchto 15 zemí představují v součtu 84% všech nákladů na
zbrojení ve světě. Jde o absurdní částky,
pokud například uvážíme, že summit G8
v roce 2005 vyčlenil na pomoc Africe jen
50 mld. USD. Pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN kontroluje 88% celosvětového trhu se zbraněmi.
V roce 1945 byla poprvé v historii
použita jaderná bomba nad městy Hirošima a Nagasaki. 180.000 lidí zemřelo
během několika vteřin. V následujících
letech přivedly závody v jaderném zbrojení lidstvo několikrát na pokraj jaderného
konfliktu.
V roce 1970 byla uzavřena smlouva
o nešíření jaderných zbraní (NPT). Jaderné velmoci se zavázaly dále nerozšiřovat své arzenály a postupně je rušit. Všechny ostatní země se vzdaly možnosti
vyrábět jaderné zbraně.
Na začátku devadesátých let dohody mezi Spojenými státy a Ruskem vedly
k odstranění tisíců jaderných taktických hlavic.
V roce 1995 Čína a Francie, navzdory celosvětovým protestům, provedly
jaderné pokusy. Jejich příklad následovala Indie, Pákistán a nedávno Severní
Korea.
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NATO se pohybuje mimo dohodu NPT a otevřeně ji porušuje. Spojené státy rozmístily jaderné hlavice na různých amerických základnách v Evropě: 150 v Německu, 20 v Belgii, 20 v Holandsku, 110 ve Velké Británii, 90 v Itálii, 90 v Turecku.
Přes snížení počtu jaderných zbraní v devadesátých letech zůstává na světě více
než 30.000 atomových hlavic, které
by stačily na zničení naší planety celkem 25krát. Podle oficiálních údajů
vlastní Rusko 20.000 jaderných hlavic, Spojené státy 10.500, Francie
450, Čína 400, Velká Británie 185
a podle mezinárodních pozorovatelů
Izrael 200. Následují Indie, Pákistán
a Severní Korea.
Znovu tak začal závod v jaderném
zbrojení. Rusko provedlo během
roku 2004 šestnáct pokusných
výbuchů balistických raket. Velká
Británie vyvíjí nové jaderné zbraně
pro ponorky Trident. Spojené státy
připravují nové typy jaderných bomb,
které mají lokální účinek a jiné, které
jsou schopné proniknout pod povrch
země. Francie a Spojené státy navíc
odstoupily od závazku nezaútočit
jadernými zbraněmi jako první.
V konfliktech, které dnes probíhají,
lze navzdory oficiálním zdůvodněním
pozorovat záměr destrukce, kontroly
a přivlastňování si přírodních zdrojů.
“Páni vesmíru“, jak je nazývá Financial Times, ve skutečnosti dokazují neschopnost, nezodpovědnost a především to, že jejich mysl je nemocná a řízená pouze
primitivní a násilnou logikou.
Dnes se nacházíme před novým bojem, který se dotýká celého světa. Na jedné
straně je menšina těch, co rozpoutávají války, na straně druhé miliardy lidí nucených žít v bolesti, teroru, samotě a bez budoucnosti.
Jsme na rozcestí před dvěma možnými cestami: rostoucí mír nebo rostoucí destrukce.
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Symbol nenásilí - Humanistické hnutí - Santiago de Chile

Cesta k nenásilí
Na celém světě se rozvíjí mírové, nenásilné hnutí, které spojuje lidi různých kultur, vyznání, ras a generací. Je to nová
citlivost, která chápe, že to, co se odehrává na jednom místě, nakonec ovlivňuje i zbytek světa. Míru a blahobytu je
možné dosáhnout pro všechny, nebo
pro nikoho! Toto hnutí čerpá inspiraci od duchovních vůdců, jakými jsou
Gandhí, Martin Luther King nebo Silo
a ve svých aktivitách uplatňuje metodu
nenásilí. Vyvíjí tlak na politiky a na ty, kdo mají moc, aby přehodnotili a změnili svá
katastrofální rozhodnutí.
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Chceme, aby se z výdajů na zbrojení staly investice pro mír a blahobyt. Stačilo
by 10% toho, co se vydá na zbrojení, aby bylo možno zahájit skutečné řešení problému hladu ve světě. Zvolíme-li cestu rostoucího míru, zlepší se podmínky života
lidí chudších zemí. To zabrání migraci, ke které jsou tyto národy nuceny stavem
situace v jejich zemi. V bohatých zemích bude možné více investovat do skutečných pilířů jakékoliv civilizace, tedy do zdraví a vzdělání, které dnes bohužel míří ke
slepé privatizaci.
Mezinárodní napětí se uvolní na celém světě a namísto střetu kultur, pomůže
nová spolupráce mezi zeměmi ke spojování různorodosti a vytvoření celosvětového
lidského národa.

Naše žádost
Je nutné zastavit výrobu nových jaderných zbraní a zahájit jednání o jejich
postupném globálním odstranění. Jaderné velmoci musí okamžitě zahájit proporční
odzbrojování pod dohledem OSN. Země, které okupují cizí území, musí okamžitě
stáhnout své jednotky. Je nutné říct NE pokrytectví válek pod záminkou ochrany
lidských práv.

Naše vláda musí zaujmout jasné stanovisko proti politice obnoveného jaderného
zbrojení a nesmí podporovat žádnou válku.
Žádáme vědce, kteří pracují na výrobě zbraní, aby si uvědomili, jak velkou mají
odpovědnost, aby věnovali svou inteligenci a poznání vědě, která podporuje mír
nikoliv válku.
Žádáme novináře, aby nebyli hlasem mocných, ale dali prostor spravedlnosti
a pravdě.
Žádáme armády, aby sloužily národům a ne menšině lidí, kteří bez skrupulí prosazují zničení naší planety.
Žádáme ty politiky, kteří ještě mají srdce a svědomí, aby podpořili všechny iniciativy za odzbrojení a proti válkám, i pokud by to mělo znamenat, že se postaví proti
svým vládám a politickým stranám.
Toto poselství se však obrací zejména na tebe. Přispěj k šíření tohoto hnutí
a naděje do všech oblastí světa.
Bojuj proti válkám a také překonávej násilí, které se nachází ve tvém srdci.
V Praze, září 2006 - www.europeforpeace.eu

Evropa pro mír
za Evropu bez jaderných zbraní
Vědci a umělci, vojáci i pacifisté, ženy i muži, mladí i staří na celém
světě říkají: válka je katastrofa!
Evropa pro mnohé znamená ekonomický model, kulturní vzor, samotnou myšlenku blahobytu a sociálních jistot. Evropská unie se rozrůstá
a stále další státy se chtějí stát její součástí. Evropa chce “prosazovat mír,
své hodnoty a blahobyt svých národů”, ale toto přání se sráží se skutečností, která se za posledních pár let velmi rychle změnila: mezinárodní
terorismus, válka v Iráku, obrat k násilí ve snaze řešit mezinárodní, regionální i lokální konflikty, strategie preventivních válek a především nové
závody v jaderném zbrojení.
Rozpaky a hrůzu nahání deklarace Spojených států amerických
a Francie, připouštějící možnost použít proti terorismu jaderné zbraně
jako první, prohlášení Japonska o možnosti vstoupit do světa jaderných
velmocí z obranných důvodů i záměr Íránu a Severní Koreji pokračovat
v jejich jaderných programech.
Evropa, která se vzdává své role ekonomické a kulturní světové velmoci, roztříštěna ve svých národních vládách a podřízena militaristicko politické strategii Spojených států amerických, přijímá rozmísťování nových
vojenských základen a napomáhá tak vyostřovat mezinárodního napětí.
Lidé v Evropě naopak žádají: dejme šanci míru!
Evropa nesmí podporovat žádnou politiku, která směruje naši planetu
ke katastrofě: zde je ve hře samotná budoucnost lidstva, jsou ve hře životy miliónů lidí. Jaderné zbraně je třeba odstranit dříve než budou použity,
potom už by bylo příliš pozdě! Ať jsou politici na úrovni této situace, nebo
ať odstoupí stranou.
Evropa má historickou příležitost stát se pozitivním vzorem pro ostatní
regiony - pro mnoho zemí, které míří k regionální integraci v Latinské
Americe, Asii i Africe.
Evropa má příležitost změnit směr událostí a zahájit politiku mezinárodního uvolnění napětí a míru, která by otevřela nové horizonty a nové
cesty, kterými se lidé potřebují vydat. Evropa má příležitost vést součas-

nou změnu epochy a může sehrát významnou roli při vzniku Celosvětového lidského národa.
Naléhavě žádáme, aby se Evropa rozhodla pro velmi silnou, nenásilnou politiku - pro politiku míru. Žádáme několik velmi jasných a uskutečnitelných kroků:
- Evropu bez jaderných zbraní: stáhnout veškerý jaderný arzenál USA ze
všech základen USA-NATO pro jejich definitivní likvidaci a odstranit jaderný arzenál Francie a Velké Británie, jako první kroky programu globálního
jaderného odzbrojování pod dohledem OSN.
- Prohlásit jaderné zbraně za protizákonné podle rozsudku Mezinárodního soudního tribunálu z roku 1996.
- Přerušit jakékoliv dohody o instalaci nebo rozšiřování cizích vojenských
základen na evropském území.
- Stáhnout vojenské jednotky evropských zemí z okupovaných území.
- Iniciovat diplomatická jednání a vést dialog k prosazení řešení konfliktů.
Na ulicích a periferiích metropolí, v každém menším městě i na evropském venkově se začíná rodit něco nového: je to jako silná symfonie, která strhne každou nespravedlnost, bezpráví, každé násilí. Nikdo ji nemůže
umlčet, protože se jedná o nejhlubší naději lidí!
Přátelé z celé Evropy, silou nenásilí vytvořme Evropu pro MÍR!
Praha, 22.února 2007
Giorgio Schultze
mluvčí Evropského Humanistického fóra
www.giorgioschultze.eu

www.europeforpeace.eu

Proč NE radar

Není rozdíl mezi radarovou a raketovou základnou.
Jsou to dvě součásti jednoho systému, nedají se
oddělit technicky ani politicky. Systém může být
použit jak k obraně, tak k útoku.

Neznáme účinky tak výkonného radaru na život obyvatel okolí. Další podobná
zařízení stojí na odlehlých a neobyvatelných místech.
Důsledná ochrana proti nebezpečí válek a terorismu vyžaduje snižování napětí ve světě, nikoliv nové základny, které napětí zvyšují.
Tiskoví mluvčí občanské iniciativy NE základnám

Umístěním mimořádně výkonné a technicky pokročilé radarové základny USA bychom se stali nástrojem
jednostranné americké zahraniční politiky, určované snahou o vojenské ovládnutí kosmu a tzv. válkou proti terorismu. Tato
válka terorismus naopak posílila, rozvrátila Irák, destabilizovala celý region a
končí ve věznicích Guantánamo a Abu Ghraib.
K vybudování radaru nejsme nuceni naším členstvím v NATO. Vybudování
radaru je jednostranná záležitost USA.
Základna nepřispěje nijak k naší bezpečnosti, může ji naopak ohrozit. Česká
republika nemá v současnosti nepřítele. Pro boj s terorismem nemají antirakety ani radar žádný význam.
Tak jako v případě raket by neměla ČR vliv na to, co se na radarové základně
děje a co by tam bylo ve skutečnosti instalováno. Základna by podléhala pouze veliteli vzdušných sil USA v Evropě.
Radar stejně jako antirakety zvýší mezinárodní napětí a zrychlí závody ve zbrojení, které mohou vyústit ve vážný konflikt. Stoupne napětí např. ve vztazích s
Ruskem.
Radar je potenciálním cílem útoku, v případě konfliktu mezi státy vlastnícími
balistické střely velkého doletu je cílem prvního pořadí.
Do logiky zbrojení budou zataženy všechny státy světa. V rozvojových zemích
to bude mít za následek zvětšování chudoby již tak zbídačeného obyvatelstva.
V Evropě se urychlí likvidování sociálního státu.

Jan Tamáš

Jan Májíček

Ivona Novomestská

Společně máme šanci!

podepište deklaraci kampaně Evropa pro mír na:

www.europeforpeace.eu

