Výzva k občanům České republiky
Vážení občané, letos uplyne již 27 let od listopadového převratu
v roce 1989. Vzpomeňme, tehdy nám Václav Havel sliboval, že se
bude naše země rozvíjet nevídaným způsobem a že nás, obrazně
řečeno, čeká ráj na zemi. Jak dnes vidíme, zůstalo jen u slibů.
Skutečnost je výrazně odlišná. Postavení naší země se ve světovém
žebříčku stále propadá, málem až na úroveň dřívějších koloniálních
zemí. Co dříve fungovalo, je většinou rozvrácené, zejména průmysl a
zemědělství, ale i kultura a zdravotnictví. Jsme zadluženi a kdo ví,
která z příštích generací dluh splatí. Žel i takové jsou poznatky,
k nimž jsme ve dnech 29. a 30. října 2016 dospěli na II. celostátní
konferenci k regionálním dějinám, jež se uskutečnila v Čelákovicích.
Regionální historici, tvořící významnou část pracovníků zabývajících
se obecnými dějinami, ve své většině shromažďují a ochraňují
dokumenty, které objektivně zaznamenávají minulost i současnost
naší země, aby přispěli k pravdivým poznatkům budoucích generací o
dějinách České republiky. O to víc je znepokojuje, že mnozí historici,
publicisté či politici a bohužel i učitelé falzifikují vzdálené i nedávné
dějinné události, nebo tyto falzifikace šíří. Zvláště alarmující je, že
tato falzifikace pronikla do škol a nalezla odezvu v mediích, jako
nástroj manipulace s veřejným míněním.
Vážení občané, nepodléhejme této manipulaci, jež napomáhá
marasmu v naší zemi. Braňme naši historii založenou na objektivním,
vědeckém poznání. Jedině taková historie je pravdivá. A jedině taková
historie učí také pravdě. Pravdě, která vítězí.
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Výzva k mládeži České republiky
Ve dnech 29. a 30. října 2016 se uskutečnila II. celostátní konference
k regionálním dějinám, kterou připravila sekce regionálních dějin
Klubu společenských věd. Její významnou součástí byla problematika
vlivu regionálních dějin na výchovu mladé generace. Potvrdila, že se
v naší společnosti množí falzifikace dějinných událostí, zejména ve
školách, a to na všech stupních. Soustavně dochází k hanobení,
znevažování práce a životů poctivých občanů, kteří přispívali
k budování sociálně spravedlivé společnosti.
Zásadní a významná fakta v životě naší společnosti jsou zamlčována
nebo alespoň hrubě zkreslována, postrádají objektivní historický
výklad. Především jde o prezentaci stavu našeho hospodářství. Proč
nikdo nepřizná, že v průběhu posledních 25 let bylo přes dvě třetiny
našich průmyslových podniků zcela zlikvidováno a zbytek byl
z hlediska pracovních příležitostí brutálně zredukován? Proč nikdo
nepřizná, že torzo naší průmyslové základny je ze 65 % v rukou
zahraničních majitelů? Kam takový stav vede, se přesvědčujeme
prakticky na každém kroku. Jako příklad z poslední doby uveďme
problémy s budovou hlavního nádraží v Praze nebo rostoucí cenu
vody.
Z jednání konference vyplynulo, že současná generace občanů bude,
vám mladým, předávat náš stát ve stavu podstatně horším, než tuto
zemi přebírala. Náš stát je zadlužen a průmyslová i zemědělská výroba
téměř zlikvidována. Dostali jsme se na úroveň bývalých koloniálních
států. Ptejte se, kdo je za tento stav zodpovědný.
Nebuďte lhostejní ke své budoucnosti. Požadujte, aby i pro vás byl
zajištěn plnohodnotný a důstojný život ve srovnání s občany ostatních
průmyslově vyspělých států. Nenechte se klamat. Nedejte na
nesplnitelné sliby. Jde o váš život i o život vašich dětí. Žádná vláda po
roce 1989 nedostala právo předávat zemi ve stavu horším, než ji
převzala.
Účastníci II. celostátní konference k regionálním dějinám, říjen 2016

