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2. Seznam textů 

 

Rudé právo (od 21. září do 9. listopadu 1981) 

2. října: První den jednání Světového kongresu žen: Sjednotit ženy v boji za 

mír a proti  

  nebezpečí jaderné války (s. 1-2) 

  Projev soudruha Gustáva Husáka (s. 1-2) 

  Hlas pokroku a míru (s. 1) 

3. října: Druhý den jednání Světového kongresu žen: O úkolech ženy ve 

společnosti 

  Jsme odpovědni před dějinami (s. 1-2) 

  Nechceme přece mnoho… (Haló sobota) (s. 1) 

5. října:  Na světový kongres žen (s. 1) 

6. října:  Před zahájením Světového kongresu žen: Hlas míru zazní z Prahy (s. 

1-2) 

8. října:  Pražský Palác kultury se zaplnil bojovnicemi za mír: Začíná světový 

kongres žen (s. 1-2) 

  Pozdravné poselství L. Brežněva (s. 1) 

Světový kongres žen začíná: Ve znamení boje za rovnoprávnost, národní 

nezávislost a mír (s. 3) 

12. října:  Druhý a třetí den kongresového jednání: Konkrétní návrhy žen (s. 1-2) 

13. října:  Pátý den světového kongresu žen: Za mírovou budoucnost všech dětí 

(s. 1-2) 

  Ve jménu života, ve jménu štěstí (s. 1) 

  Jejich oči žalují (s. 2) 

14. října: Závěr jednání Světového kongresu žen: Jednotný a mohutný hlas 

míru se rozletěl po celé planetě (s. 1-2) 

  Provolání ženám světa (s. 1) 

Setkání na Pražském hradě (s. 1) 

Deklarace Světového kongresu žen (s. 1) 

Žijeme pod jedním sluncem (s. 2) 

15. října: Zasedá VIII. Kongres Mezinárodní demokratické federace žen: Spojit 

všechny mírové síly (s. 1) 



16. října:  Závěr VIII. Kongresu Mezinárodní demokratické federace žen: 

Odpovědnost za šťastný život (s. 1)  

Bojujeme za mír, dokud je čas (s. 2)  

19. října:  Mírová výzva žen (s. 1) 

31. října: Ženy (Haló sobota) (s. 1) 

 

Svobodné slovo (od 21. září do 9. listopadu 1981) 

5. října: Již ve čtvrtek začne v Praze Světový kongres žen: Delegátky se sjíždějí 

(s. 1) 

6. října: Aktuální rozhovor Svobodného slova: Na prahu kongresu (s. 1, 4) 

7. října:  Na kongres žen (s. 1) 

8. října:  Dnes začíná v Praze Světový kongres žen: Pro život v míru (s. 1, 4) 

Pohostinná náruč celé naší země (s. 1, 3) 

Poselství L. Brežněva (s. 1) 

9. října: Světový kongres žen začal v pražském Paláci kultury: Pro svět bez 

válek (s. 1) 

  Projev Gustava Husáka (s. 1, 3) 

  Kongresové jiskřičky (s. 3) 

  Ze zprávy Fredy Brownové (s. 3) 

10. října: Delegátky kongresu jednají v šesti komisích: Za práva všech žen (s. 1) 

  Velký ohlas projevu Gustava Husáka (s. 3) 

  Ve světě o kongresu žen (s. 3) 

12. října:  Na Světovém kongresu žen skončila jednání v komisích: 

Rovnoprávnost,  

  nezávislost, mír (s. 1-2) 

  Rozhovory s delegátkami (s. 1) 

13. října:  Světový kongres žen v Praze před závěrem: Jednotný mírový hlas (s. 

1, 3) 

14. října:  Slavnostní večer na Pražském hradě (s. 1, 3) 

  Provolání ženám celého světa (s. 1) 

  Vyvrcholení a závěr Světového kongresu žen v Praze: Nejzávažnější 

úkol  

  dneška – zachování světového míru (s. 2) 

  Deklarace Světového kongresu žen (s. 3) 



15. října: Nové etapy (s. 1) 

  Kongres Mezinárodní demokratické federace žen zahájen: Za život 

světa v míru (s. 1) 

  Socialistický tisk ke Světovému kongresu žen: Za svět bez válek (s. 2) 

  Dcery pěti kontinentů (s. 3) 

 

Lidová demokracie (od 21. září do 9. listopadu 1981) 

1. října: Vstříc Světovému kongresu žen (s. 1) 

2. října:  Ženy a matky vzdálených kontinentů (Neděle s LD) (s. 1) 

5. října: Před Světovým kongresem žen: Cestou pokroku a míru (s. 1) 

6. října:  Další delegace žen v ČSSR (s. 1) 

7. října:  Před Světovým kongresem žen: Proti zvyšování napětí (s. 2) 

8. října:  Dnes zahajuje Světový kongres žen v Praze: Ve jménu pokroku a míru 

  Ocenění významné úlohy žen (s. 1, 3) 

9. října: Pro šťastnou budoucnost naší planety (s. 1, 3) 

  Projev Gustava Husáka (s. 1, 3) 

  Ze zprávy Světového kongresu (s. 3) 

  Přátelské setkání novinářů (s. 3) 

10.  října: Sjednotit síly ke společnému boji (s. 1) 

Podpora statečným africkým matkám (s. 1) 

12. října: Pro svět bez válek (s. 1) 

  Aktuálně nejen o problémech žen (s. 1) 

 13. října:    Mír nejnaléhavějším cílem dneška (s. 1, 3) 

  Co vás zajímá: Palác těchto dnů (s. 3) 

 14. října: Recepce na Pražském hradě (s. 1) 

  Provolání ženám světa (s. 1) 

  Ve jménu života a štěstí příštích generacích (s. 1, 3) 

  Z Deklarace Světového kongresu žen: Rovnoprávnost, národní 

nezávislost, 

  Mír (s. 3) 

  15. října: Tisk socialistických zemí ke Světovému kongresu žen (s. 2) 

  Delegátky v okresech (s. 3) 

  16. října:  Odpovědnost žen za šťastné zítřky (s. 1) 

  17. října:  Na závěr Světového kongresu žen: Jednotně a cílevědomě (s. 1) 



  Významný přínos k boji za mír (s. 1) 

 

Vlasta (celý rok 1981, ročník 35) 

2. června – 6. června (číslo 23): Rovnoprávnost národní nezávislost, mír (s. 2 – 3) 

30. července – 3. července (číslo 27): O přípravách Světového kongresu žen (s. 7) 

Už nikdy nesmí být válka (s. 7) 

O MDFŽ (s. 8) 

6. července – 10. července (číslo 28): Bez míru není rovnoprávnost (s. 3) 

Vzdušnou čarou 6 000 km (s. 4 – 5) 

13. července – 17. července (číslo 29): Bojovat a pracovat za život v míru (s. 2 – 3) 

27. července – 31. července (číslo 31): Finské ženy pro kongres (s. 3) 

Všeobecný svaz arabských žen (s. 3) 

To krásné slovo mír (s. 7) 

3. srpna – 7. srpna (číslo 32): Podpora Světového kongresu žen (s. 3) 

Jde o největší hodnotu MÍR (s. 6)  

10. srpna – 14. srpna (číslo 33): Z ruin povstává život (s. 4 – 7) 

17. srpna – 21. srpna (číslo 34): Za rasovou a ekonomickou rovnoprávnost (s. 6) 

Rovnoprávnost, národní nezávislost, mír (s. 7) 

24. srpna – 28. srpna (číslo 35): Vstříc Světovému kongresu žen (s. 2) 

Lidé bděte! (s. 3) 

Návštěva z Indie (s. 4)  

31. srpna – 3. září (číslo 36): Vstříc Světovému kongresu žen (s. 2) 

Výbor bulharských žen (s. 3) 

5. září – 10. září (číslo 37): Vstříc Světovému kongresu žen (s. 2) 

Rovnoprávnost, národní nezávislost, mír:  40 let Výboru sovětských žen (s. 2 - 3) 

Indické ženy před světovým kongresem (s. 3) 

13. září – 17. září (číslo 38): Vstříc Světovému kongresu žen (s. 7) 

27. září – 1. října (číslo 40): Ženy nestojí stranou (s. 3) 

Demokratický svaz žen Německa (s. 4) 

Před Světovým kongresem žen (s. 7) 

4. října – 8. října (číslo 41): Zdravíme ženy celého světa: ve jménu 

nejušlechtilejších cílů lidstva (s. 2 – 3) 

Rovnoprávnost, nezávislost, mír (s. 6) 

Portrét Fredy Brownové (s. 7) 



Portrét Mirjam Tuominenové (s. 7) 

Ať vždycky svítí slunce (s. 12) 

18. října – 22. října (číslo 43): Setkání s novináři (s. 2) 

Milé, srdečné a nezapomenutelné (s. 3) 

Nejdůležitější je mír (s. 4) 

25. října – 29. října (číslo 44): Světový kongres žen (s. 2) 

Provolání k ženám světa (s. 3) 

Lidice varují (s. 4) 

1. listopadu – 5. listopadu (číslo 45): Náš boj za mír a nenásilí (s. 3) 

8. listopadu – 12. listopadu (číslo 46): Rezoluce (s. 2) 

Burcujeme svědomí lidstva (s. 2 – 5) 

16. listopadu – 19. listopadu (číslo 47): Rovnoprávnost, národní nezávislost a mír 

(s. 2 – 3) 

Projev Gustáva Husáka (s. 2) 

Poselství L. Brežněva (s. 4) 

Rovnoprávnost, národní nezávislost a mír (s. 5) 

Projev Leticie Shahaniové, zástupkyně generálního tajemníka OSN (s. 6) 

Projev předsedy Světové rady míru Rómeše Čandry (s. 6) 

Hlas míru zní v celém světě (s. 7) 

K čemu nás inspiroval Světový kongres žen? (s. 8) 

22. listopadu – 26. listopadu (číslo 48): K čemu nás inspiroval Světový kongres 

žen? (s. 27) 

29. listopadu – 3. prosince (číslo 49): Jen v jednotě je síla (s. 2 – 3) 

Rovnoprávnost, národní nezávislost a mír (s. 10 -11) 

5. prosince – 9. prosince (číslo 50): Hlasy delegátek Světového kongresu žen (s. 

12) 

12. prosince – 16. prosince (číslo 51): Deklarace Světového kongresu žen (s. 7) 

Jedna z nejstarších organizací žen (s. 7)  

 

 

 

 

 

 



3. Deklarace Světového kongresu žen 

My, účastnice Světového kongresu žen „Rovnost, národní nezávislost, mír“, 

politické činitelky, členky vlád a parlamentů, dělnice i rolnice, představitelky vědy 

a kultury, matky i dívky, zastupujeme 133 země, 275 národních organizací, 96 

mezinárodních organizací. Vyjadřujeme vůli milionů žen různého politického 

zaměření, náboženského vyznání a filozofického přesvědčení, které představují 

názor širokého spektra společenských sil. 

Náš kongres probíhá za značného zostření mezinárodní situace, v podmínkách 

rostoucího válečného nebezpečí. 

Ohromné zvyšování počtu atomových zbraní dosáhlo kritického bodu. Plány na 

umístění nových amerických atomových raket středního doletu v některých zemích 

západní Evropy, výroba neutronové bomby, snaha o získání vojenské převahy, 

pokusy o vytvoření nových a rozšíření stávajících vojenských bloků a seskupení a 

rozšiřování sítě vojenských základen na cizích územích -  to vše jsou velmi 

nebezpečné kroky směřující ke stálému stupňování závodů ve zbrojení, které může 

vést k mezinárodní konfrontaci.  

S vědomím své odpovědnosti za život naší generace i budoucích pokolení, 

vyzýváme ženy celého světa, všechny lidi dobré vůle, aby pochopili a uznali 

nezvratnou pravdu: existuje skutečné nebezpečí zničení samých základů lidské 

civilizace. 

V současné době se tato hrozba může snadno změnit ve skutečnost. Nesmyslné 

politické akce a vyhlašovaná připravenost použít k řešení mezinárodních konfliktů 

sílu zbraní toto nebezpečí značně zvyšuje. 

Všichni lidé dobré vůle, muži i ženy, musí nezávisle na svém politickém a 

náboženském přesvědčení a společenském postavení učinit vše pro odvrácení 

zločinu války.  

My, delegátky Světového kongresu žen, vyzýváme parlamenty a vlády, aby učinily 

všechna opatření odpovídající mimořádnému nebezpečí, které nás ohrožuje. 

Vyzýváme je, aby odmítly nové zbrojní programy, aby zakázaly atomové zbraně, 

včetně neutronové bomby, aby uzavřely jako okamžité opatření dohodu o zákazu 

použití těchto zbraní a veškerých dalších zbraní hromadného ničení, aby snížily 

zásoby zbraní a výdaje na zbrojení, aby rozpustily vojenské bloky a seskupení, aby 

zrušily vojenské základny a stáhly jednotky z cizích území, aby skoncovaly 

s pokusy zadržet silou postup národů k jejich sociálnímu osvobození, aby 

skoncovaly s politikou konfrontace, aby zahájily okamžitá jednání a zabránily tak 



dalšímu zvyšování výroby nových jaderných zbraní, což umožní dosáhnout 

všeobecného a úplného odzbrojení. 

Vyzýváme Organizaci spojených národů a její členské státy, aby věnovaly veškeré 

úsilí pro splnění své prvořadé povinnosti: zachovat a posílit mír, odvrátit hrozbu 

zničení lidstva v ohni nukleární katastrofy. Právě tyto životní otázky mají být 

řešeny na druhém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o odzbrojení. 

Neexistuje nyní žádný odpovědnější a vznešenější cíl. Tragédie Hirošimy a 

Nagasaki od nás žádá bezodkladné jednání. 

 Odvoláváme se k rozumu a svědomí účastníků 36. Zasedání Valného shromáždění 

OSN: dříve než bude pozdě, zadržte ty, kdo pro své zištné zájmy a světovládné 

touhy si zahrávají s osudem lidstva a nezastaví se ani před rizikem, že bude 

uvrženo do ještě hrůznější nukleární katastrofy. Varujte je, že ten, kdo jako první 

použije jaderné zbraně, bude ocejchován jako zločinec proti lidstvu. 

Jsme přesvědčeny, že mír je možno zachovat, budeme-li za něj rozhodně bojovat. 

Při tomto vznešeném úkolu mohou a musí sehrát významnou úlohu všechny akce 

společenských organizací a sil. 

Vývoj událostí v 70. letech ukázal, že snížení napětí, mírové soužití zemí s různým 

společenským zřízením a rozsáhlá mezinárodní spolupráce tvoří hlavní cestu 

vedoucí k míru. 

S ohledem na demokratické zásady a respektování lidských práv jsme my, 

účastnice kongresu, přesvědčeny, že pro dosažení skutečného zrovnoprávnění žen a 

splnění cílů a úkolů Dekády je nezbytné: 

- Zajistit trvalý mír, oživit proces snižování napětí, skoncovat se závody ve 

zbrojení, postupně snižovat výdaje na zbrojení a věnovat je na mírové účely. 

- Respektovat svrchované právo všech národů na nezávislý rozvoj a kontrolu 

národních zdrojů. 

- Nastolit nový spravedlivý ekonomický řád. 

- Odstranit všechny formy rasového a národnostního útlaku a nespravedlnosti. 

- Zajistit demokratická práva ve všech oblastech života společnosti a rozvoj 

sociálního pokroku. 

- Podepsat, ratifikovat a bezpodmínečně splnit Úmluvu o odstranění všech 

forem diskriminace žen a ostatní mezinárodní dokumenty, které stvrzují jejich 

práva. 

- Uznávat rovnoprávnost žen v národních ústavách a v dalších zákonech. 

- Zajistit, aby škola vychovávala v duchu míru a podporovala zásady 

rovnoprávnosti, hromadné sdělovací prostředky se svým velkým vlivem na veřejné 

mínění musí přispívat k tomuto cíli. 



- Učinit stát a společnost zodpovědnými za vytvoření podmínek, které by 

zaručovaly rovnoprávnost žen, vypracovat konkrétní vládní programy pro dosažení 

cílů Dekády OSN pro ženy. 

 

4. Výzva ženám světa 

Nebezpečí jaderné války se hrozivě vznáší nad celým lidstvem tak jako snad nikdy 

předtím. Ohrožuje každou ženu, každého muže, vaše dítě, každé dítě. 

Je to následek závodů ve zbrojení, vyvolaných vládami, které usilují o vojenskou 

nadvládu, těmi, kteří dosahují fantastických zisků ze smrtonosného obchodu se 

zbraněmi. 

Rozmístění nových řízených střel v západní Evropě a výroba neutronové bomby 

povede ke kvalitativně novému a nebezpečnému kolu závodů ve zbrojení. Čas 

nečeká. 

Závody ve zbrojení se stále zrychlují a hrozí dostat se na cestu, odkud není návratu. 

Je naléhavě nutné zakázat jako první opatření neutronové zbraně, zastavit 

hromadění jaderných zbraní v Evropě a zahájit vážná jednání o snížení jejich 

počtu. 

Výroba a umisťování jaderných zbraní na Blízkém východě, v Africe a jiných 

světadílech nesmí být připuštěna. Základny, kde jsou jaderné zbraně umístěny, 

musí být likvidovány. Použití těchto i jiných prostředků hromadného ničení musí 

být odsouzeno jako zločin proti lidstvu. Všechny existující zásoby těchto zbraní 

musí být zničeny jako krok k všeobecnému a úplnému odzbrojení. 

Každou minutu se vydává na zbrojení jeden milion dolarů. Vynakládání stále 

větších zdrojů na zbrojení způsobuje, že miliony lidí – žen a dětí – trpí, hladovějí a 

umírají. Toto hromadění zbraní okrádá denně lidi o potravu, šatstvo, nemocnice, 

školy a pracovní příležitosti. Obrovské vojenské výdaje zbavují ženy podmínek 

nutných pro prosazování jejich práv. 

HROMADĚNÍ ZBRANÍ MUJSÍ BÝT ZASTAVENO! 

Nebezpečí nukleární katastrofy se zvyšuje expanzionistickými ambicemi těch, kteří 

věří, že celé oblasti světa by měly sloužit jejich sobeckým zájmům a tak vytváří a 

zhoršují ohniska napětí a válečného konfliktu. Světový mír a bezpečnost jsou 

ohroženy těmi, kteří se snaží zabránit zemím, jež svrhly jho koloniální závislosti, 

aby žily v míru. 

Agresivní činy jsou páchány proti nim a proti lidu, který bojuje za svá nezadatelná 

práva na sebeurčení, národní nezávislost a společenský pokrok. Ozbrojený teror je 

rozpoután dokonce i proti lidu, jemuž byla vzata vlast. TOTO MUSÍ SKONČIT! 



Všechny formy bezpráví, rasového a koloniálního útlaku a utlačování národů musí 

být smeteny z povrchu země. 

JE MOŽNO A JE NUTNO ZABRÁNIT JADERNÉ VÁLCE! 

Je důležitější než kdykoliv předtím, aby se konfliktní situace na celém světě řešily 

politicky na základě jednání a nikoliv vojenskými prostředky. 

Nikdy předtím se po celém světě nerozšířilo tak silné mírové hnutí. Aby naše děti a 

veškeré lidstvo přežily, je nutno, aby toto hnutí bylo ještě mocnější a jednotnější, 

aby se stalo nepřemožitelnou silou. 

Ženy tvoří většinu obyvatelstva světa. Zda naše děti budou žít ve světě míru nebo 

zda bude veškerý život na naší planetě vyhuben nukleární válkou, závisí i na nás, 

na ženách. 

ČAS NEČEKÁ! 

Burcujeme a vyzýváme ženy celého světa, aby využily všech možných prostředků, 

posílaly dopisy, rezoluce ze schůzí a demonstrací, petice, výzvy, organizovaly 

pochody – a žádaly od hlav států a vlád praktická opatření: 

- K zastavení závodů ve zbrojení a všech forem agrese. 

- K okamžitému jednání o politickém řešení výbušných mezinárodních 

problémů. 

Proměňme Mezinárodní den žen 8. března 1982 v den boje žen celého světa proti 

hrozbě nukleární katastrofy. 

Pozvedněme hlas, ať nás slyší i ti, kteří předstírají, že jsou hluší. Jednejme 

společně. Jednotně můžeme zachránit naše vlastní národy i celé lidstvo. 

 

 

ZNĚNÍ TEXT Ů JE PŘEVZATO ZE SBORNÍKU ZDE ŇKA DOMKÁ ŘE 

SVĚTOVÝ KONGRES ŽEN.   
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YUGOSLAVS ACCUSE PRAGUE OF DISTORTING WORLD CONGRESS OF WOMEN 

By Zdenko Antic 

 

Summary: The work and outcome of the World Congress  of 

Women, recently held in Prague, has evoked criticis m and 

protests from the Yugoslav media. According to the press 

reports, the congress was strictly controlled and 

manipulated by the organizers so that the chance to  speak in 

the plenary session was given only to those who wer e 

chosen before and supported the Soviet line. There were 

even some cases of physical harassment. 

 

+ + + 

 

According to the Yugoslav weekly NIN, the work and outcome 

of the World Congress of Women held recently in Pra gue was 

scandalously distorted and manipulated. [1] Dr. Zor a Tomic, 

Yugoslavia's delegate to the congress and the Presi dent of the 



Conference for the Social Position of Women in Yugo slavia, accused 

the organizers of the congress of suppressing publi c expressions 

of views not in conformity with the official Soviet  line, especially 

with regard to d ����tente and the situations in Afghanistan and 

Kampuchea. "The chance to speak in the plenary sess ion was not 

given to anyone who had not been chosen beforehand, " the reporter 

said. 

 

What was even worse, in the reporter's view, was th e fact that 

physical force had been used to prevent opposing vo ices. Takako 

Tatemandu, the Japanese delegate, who had objected in committee 

to plans to condemn China, was marched out of the h all by 

security guards when she attempted to speak. "This was the most 

dramatic event of a rigorously controlled internati onal conference 

at which the expression of all opinions contrary to  those of the 

organizers was stifled," the NIN reporter said. A l arge share 

of the delegates reacted vociferously against such interference, 

but microphones were promptly turned off. 

 

---------------- 

 

(1) NIN (Belgrade), 25 October 1981. 

 

This material was prepared for the use of the staff  of Radio Free 
Europe/Radio Liberty. 
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This World Congress of Women was long in preparatio n. In 

light of the organizers' proud claim that it would represent "in 

an atmosphere of tolerance and in a balanced way, w omen's delegates 

from all over the world and from all political and social 
[systems]," 

it was, in fact, a complete failure. The Yugoslav r eporter 

described a series of grave and deliberate manipula tions that 

prevented any kind of normal work at the congress: carefully 

selecting all the speakers at the plenum; limiting the number 

of speakers even at the committee session; and prev enting foreign 



reporters from attending the plenary meetings (none  of 498 foreign 

journalists was allowed to attend). Furthermore, th e final congress 

documents and resolutions were not printed and dist ributed to the 

delegates, and there were obvious attempts to isola te some 

delegations and limit their freedom of movement and  contact. 

 

In spite of such careful planning, however, there w ere many 

voices opposing the official line. It seems that th e main battle 

was waged over the issue of "peace and disarmament. " The official 

congress line was announced by the President of the  International 

Women's Federation and winner of the Lenin Peace Me dal, an 
Australian, 

F. Brown. In her opening speech, Mrs. Brown describ ed what she 

claimed was "the greatest lie in history, namely, t hat both 

sides [East and West] were equally responsible for the dangerous 

political and economic situation in the world." 

 

Dr. Zora Tomic, however, emphasized that many of th e 

approximately 100 delegations expressed different o pinions in the 

discussion. Many delegations, such as the "French, Algerian, Iraqi, 
Italian, 

Japanese, Danish, Norwegian, Romanian, and Yugoslav  ones maintained 

that West and East were equally responsible for the  crisis of 

d����tente." Many delegations have protested against the  one-sided 

condemnation of "the Western bloc and American-Chin ese imperialism." 

 

All these moves and the dissenting positions were n ot mentioned 

in the final document and resolutions, which were a ll prepared in 

advance. Over the protests of the Yugoslavs and som e other 

delegates, the "documents and resolutions were adop ted, and the 

World Congress of Women was officially ended to the  sounds of the 

"Peace march," while hundreds of little Pioneers "e ntered the 

congress hall with flags and candies." The Yuqoslav  reporters 

concluded that the congress had closed like the end  "of a big 

theater show." 

 

end 
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