
                                                                                                                 Praha, 12.3.2003


Vážený pane předsedo vlády,

mezinárodní organizace Greenpeace a  Centre for Constitutional Rights se dnes obrací na všechny členské země OSN s výzvou, aby požadovaly uplatnění resoluce č.377, tzv. Uniting for Peace. Ta má zajistit, aby základní poslání dané OSN při jeho vzniku, tj. udržování míru a bezpečnosti došlo naplnění i v případě, že by se tento princip nedařilo prosadit pověřenému orgánu - Radě bezpečnosti OSN v důsledku uplatnění veta v diskutované problematice. Rezoluce č.377 umožňuje svolání mimořádného zasedání OSN během 24 hodin a diskutování věci celým mezinárodním společenstvím.

Jsme znepokojeni výroky ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody pronesené během návštěvy USA a zveřejněné dne 7.3. 2002, kterými ministr vyjádřil podporu návrhu USA na přijetí nové rezoluce, která by  fakticky znamenala zlegalizování připravovaného útoku. Stejně tak jsme vážně znepokojeni jeho názorem, že prodloužení inspekcí nic neřeší. Celé jeho vystupování považujeme za odporující duchu usnesení č.240, kterým poslanecká sněmovna pověřila vládu ČR k dalším krokům ve věci krize okolo Iráku.  

Jsme nuceni v této souvislosti upozornit na to, že pokud  by se Česká republika podílela na útoku na suverénní zemi bez řádného a jasného mandátu OSN, jednalo by se o akt agrese podle mezinárodního práva se všemi důsledky. Taktéž, podle doposud publikovaných informací o připravované taktice útoku hrozí, že útokem na civilní objekty a obyvatelstvo se útočící země mohou dopustit válečných zločinů a zločinů proti lidskosti tak, jak jsou definovány v Norimberské chartě, Ženevských konvencích a ustanoveních Mezinárodního soudního tribunálu, jež jsou všechny stvrzeny podpisem České republiky. Představitelé České republiky by se tak mohli stát spoluodpovědnými za výše uvedené činy.

Pane předsedo vlády, vyzýváme Vás tímto dopisem, abyste se zasadil o připojení České republiky k zemím, které budou uplatnění rezoluce č. 377 požadovat a aby se tak Česká republika spolupodílela na dodržování Charty OSN a na prosazení základního poslání  OSN – zajištění míru a bezpečnosti - a tím na obnovení důležité role, která OSN v mezinárodním společenství patří.

Očekáváme Vaše potvrzení souhlasu.

                                                                              Ing. Jiří Tutter
                                                                              výkonný ředitel Greenpeace ČR





Vladimír Špidla
Předseda vlády ČR
Úřad vlády 
Nábřeží Eduarda Beneše 4
Praha 1



Přílohy:

1.	Analýza rezoluce č.377 „Uniting for Peace“ 
2.	Právní analýza „Shock and Awe“ as a War Crime

