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ÈO SME TO VLASTNE CHCELI V NOVEMBRI 1989?

Vo štvrtok 17. novembra uplynie
22 rokov od pádu komunizmu v
bývalom Èeskoslovensku. Všetci,
ktorí si túto významnú zmenu pamätajú, majú s odstupom èasu
príležitos& položi& si otázku: Splnila
Nežná revolúcia naše oèakávania? Èo sme to vlastne v novembri
89 chceli? Ale naprv si upresníme,
èo sme nechceli a preèo.
PILIERE KOMUNIZMU
Komunizmus stál na týchto základných pilieroch. Vedúca úloha
Komunistickej strany zakotvená v
ústave (komunisti mali svoje organizácie na všetkých pracoviskách, iné strany nemohli proti nim
vyvíja èinnos). Marx-leninská ideológia (bolo òou presiaknuté aj
školstvo, cirkev bola prenasledovaná). Spoloèné vlastníctvo výrobných prostriedkov (fabriky mohol
vlastni iba štát, podnikanie bolo
obmedzené). Plánovité riadenie
národného hospodárstva (na roz-

diel od súèasného trhového mechanizmu štát prijímal roèné a päroèné plány hospodárskeho rozvoja). Demokratický centralizmus
(prísna stranícka disciplína, podriadenos menšiny väèšine). ¼udia
komunizmus odmietli, lebo videli,
že na Západe sa žije lepšie.
POSLEDNÍ V EURÓPE
Nežnej revolúcii predchádzali
zmeny v ostatných komunistických krajinách, najmä Gorbaèova
perestrojka. Ronald Regan už v
júni 1987 Gorbaèovi v Berlíne povedal: „Mistr Gorbaèov, tear down
this wall.“ (Pán Gorbaèov, zbúrajte
tento múr). Stalo sa tak po vyše
dvoch rokoch 9. novembra 1989.
Vlna štrajkov v Po¾sku od roku
1988 vyústila do júnových demokratických volieb v roku 1989. Maïari vyhlásili reformný program už
v roku 1987 a zaèiatkom mája tamojší pohranièníci zaèali odstraòova& ostnatý drôt na maïarsko-ra-

kúskej hranici. Èeskoslovensko èakalo, kým nevyšli do ulíc študenti.
Mnohí z nich pred kamerami opakovane volali: Poslední v Európe...
ÈO NÁM DAL NOVEMBER?
Nežná revolúcia nám otvorila
cestu do sveta, získali sme náboženskú slobodu, slobodu slova,
podnikania, demokraciu na princípe
èinnosti neobmedzeného poètu
politických strán, slobodné vo¾by,
sme èlenom Európskej únie...
ÈO SME STRATILI?
Stratili sme ve¾a. To preto, lebo
sme slepo verili, že ¾udia, ktorých
si v slobodných vo¾bách zvolíme,
budú lepší, svedomitejší, budú obhajova& spravodlivos&, nedovolia
rozkráda& spoloèný majetok, nebudú zneužíva& moc... Opak sa stal
skutoènos&ou. Dnes sme vlastne
v rovnakej "demokratickej" pozícii
ako v minulosti. Naše demokratické práva konèia odovzdaním hlasov vo vo¾bách. Potom nastáva

Zhromaždenie Vranovèanov
a obyvate¾ov okolia na námestí
pred budovou bývalého Okresného národného výboru na
podporu generálneho štrajku.
Snímka: Ladislav Krivda
rozkrádanie, podvody, demagógia.
Spomeòme si na kupónovú privatizáciu, cez ktorú sa dostali k ohromným majetkom podvodníci (ale
v súlade so zákonmi). Spomeòme
si na rozdávanie fabrík politicky
podkutým prisluhovaèom (tiež v
súlade so zákonmi). Pozrime sa
na drancovaèov verejných financií,
kam uvrhli naše zdravotníctvo a
iné rezorty (tiež v súlade so zákonom). Pozrime sa na multimiliardárov, ktorí zbohatli na verejných
zákazkách (tiež v súlade so zákonom)... A pozrime sa na úrady
práce, kde sa tvoria èoraz dlhšie
rady nezamestnaných. Žijeme v
skorumpovanom štáte. Akú máme
šancu to zmeni&? Ladislav Krivda

