VYHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DNE SAMIZDATU

Scházíme se dnes v Praze s myšlenkou spojit své síly v péči o kulturní dědictví
dochované samizdatové literatury z doby nesvobody. Současně si také chceme připomenout
represe spojené se šířením nezávislé a svobodné kultury. Autoři, vydavatelé, rozšiřovatelé i
čtenáři samizdatových publikací nezištně a za cenu vlastních obětí usilovali o prosazení
myšlenek svobody, lidských práv a šíření kulturních hodnot i v podmínkách represivních
režimů. Samizdatová literatura jim byla zabavována, mnozí z nich byli pronásledováni,
často vězněni i po dlouhá léta.
Jako připomínku těchto obětí i jako zdůraznění nezastupitelného významu samizdatu pro
přetrvání svobodné kultury v represivních politických podmínkách jsme se rozhodli vyhlásit
den 12. října jako Mezinárodní den samizdatu.
Zápas o lidská práva a svobodné šíření myšlenek i v dnešní době vyžaduje v řadě zemí
světa nezměrné úsilí a bolestivé oběti. Mezinárodní den samizdatu si chceme připomínat
každoročně a jeho připomínkou podporovat všechny, kteří i dnes v různých zemích zápasí s
podmínkami nesvobody tím, že vydávají samizdatové publikace, šíří je mezi své
spoluobčany a riskují tak ztrátu vlastní svobody. Zejména chceme zdůraznit osud těch, kteří
jsou pro takovou činnost vězněni.
Svátek vydávání a rozšiřování samizdatu je důležitý i pro nás samotné. Někteří z nás také
byli pro takovou činnost kdysi pronásledování a vězněni. Víme proto, že bez někdejšího
zápasu o svobodu by nebyla možná svoboda současná. A bez historické paměti, bez
mezinárodní solidarity, jakož i bez zodpovědné občanské kultivace demokratického
prostředí v našich zemích by mohlo hrozit, že se doba nesvobody v nějaké podobě zase
může vrátit.
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