
1968,5.  duben, Praha. - Leták s Programovým prohlášením Klubu angažovaných nestraníků. 
 
Duben 68 
Programové prohlášení Klubu angažovaných nestraníků 
 
Rozhodli jsme se založit Klub angažovaných nestraníků, jehož členy mají být lidé politicky 
neangažovaní, kteří cítí nyní potřebu zapojit se do současného dění v našem státě. Vycházíme z toho, že 
členové existujících politických stran měli a mají možnost projevovat své názory, formulovat své cíle a 
uplatňovat své zásady na široké organizované základně, kdežto nestraníci jsou stále politicky izolováni a 
tak odsouzeni ke společenské pasivitě. Klub chce dát svým členům možnost, aby si formovali a 
konfrontovali názory ve veřejné diskusi a aby je pak uplatňovali ve společenské praxi. Svou praktickou 
činností chce Klub vyvolat ve svých členech vědomí spoluodpovědnosti za vývoj v naší zemi a zbavit je 
pocitu, že se o nich rozhoduje bez nich. Chce umožnit svým členům, aby se aktivně podíleli na vytváření 
nového, v dějinách dosud nerealizovaného systému - demokratického socialismu. 
 Socialismus je realita, z níž vycházíme. Mluvíme o demokratickém socialismu, protože se 
domníváme, že jediná metoda odpovídající tradicím našeho národa je právě demokracie. V tomto 
okamžiku musíme pokládat demokracii za cíl našeho úsilí, a to tak dlouho, dokud se nestane 
samozřejmostí. 
 V duchu tohoto úsilí o demokracii musí být členům Klubu i Klubu jakožto organizaci cizí 
všechny formy intolerance, diktátorství, proklamování násilí, a dále všechny prvky fašismu, šovinismu a 
rasismu. 
 Konkrétní činnost Klubu v nejbližší době se bude soustřeďovat na tři hlavní oblasti: 
 Za prvé: Budeme pořádat diskusní večery a setkání s význačnými osobnostmi veřejného života 
jak z oblasti kultury a politiky, tak i z oblasti hospodářské, vojenské atd. Budeme zvát na diskusní večery 
členy jiných organizací a spolků, abychom tak neztráceli povědomí kontextu současného společenského 
dění a umožnili členům Klubu vyvíjet aktivitu všude tam, kde je to možné. Budeme se snažit poskytnout 
platformu pro výměnu názorů např. mezi představiteli dvou různých tendencí, aby si tak členové Klubu 
ve společné diskusi mohli vytvořit vlastní názor. V zájmu nás všech je naučit se na takových setkáních 
myslet a jednat skutečně demokraticky, protože se domníváme, že v tomto smyslu byla naše výchova 
vážně zanedbána. 
 Za druhé: Klub angažovaných nestraníků se plně staví za Deklaraci lidských práv vydanou OSN a 
chce v souhlasu s ní usilovat o vytvoření ústavní demokracie a působit v tomto smyslu na veřejné mínění 
a státní orgány. Klub bude umožňovat a zprostředkovávat svým členům kontakt s novinami, časopisy, 
rozhlasem a televizí, aby tak každý, kdo chce něco závažného říci, měl možnost to učinit. Bude 
podporovat sdružování zájmových skupin, které by chtěly informovat veřejnost o naléhavých 
problémech. Bude podporovat jakákoli veřejná vystoupení svých členů, která budou v intencích programu 
Klubu. Dále se budeme snažit o to, aby Klub angažovaných nestraníků získal společenský význam a aby 
se zapsal do povědomí co největšího počtu lidí a institucí. 
 Za třetí: Klub umožní svým členům, aby se aktivně podíleli na volbách do národních výborů a do 
Národního shromáždění. Předpokladem činnosti v přípravě voleb je účast členů Klubu ve volebních 
komisích. Dále chceme prosazovat své kandidáty do národních výborů. Pokud jde o volby do Národního 
shromáždění, chceme prosadit kandidáta Klubu nejspíš v některém pražském obvodu, kde bude 
soustředěn největší počet členů Klubu, ať už podle bydliště, nebo místa zaměstnání. 
 V delší perspektivě bude Klub usilovat o to, aby se jeho členové mohli prosadit na svých 
pracovištích, kde nebyli jako nestraníci dosud zcela rovnoprávní. Klub bude vyvíjet aktivitu v tom 
smyslu, aby byl odstraněn kádrový strop a nestraníci mohli zastávat odborné a odpovědné funkce, které 
jim vzhledem k jejich kvalifikaci a schopnostem přísluší. 
 Budeme podporovat všechny pozitivní prvky v politice jiných společenských organizací a stran a 
vystupovat proti všem nedemokratickým jevům ve snaze zabránit stagnaci a návratu k starým metodám. 



Budeme spolupracovat s nově vznikajícími spolky obdobného charakteru s cílem vytvářet podmínky pro 
integraci těchto sdružení. 
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