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v roce 1975 se v Helsinkách konala 
Konference o bezpe čnosti a spolupráci v Evrop ě

zúčastnilo se 35 států

výsledkem bylo podepsání dokumentu nazvaného
Závěrečný akt Konference o bezpe čnosti a spolupráci v Evrop ě



Závěrečný akt obsahuje deset zásad
podle kterých se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy 

zásada č.7:

respektování lidských práv a základních svobod 

dokument podepsala také Československá socialistická republika



spontánně vzniklé zájmové sdružení občanů

neformální československá občanská iniciativa

CHARTA 77

kritizovala „politickou a státní moc“
za nedodržování lidských  a občanských práv



mezi autory, organizátory a signatáře  patřil Václav Havel 



Charta 77 byla v plném znění otištěna v zahraničním tisku

v Československu se šířila samizdatem

používaly se rozmnožovací prostředky, které byly k dispozici

každý čtenář tiskovinu dále opsal, rozmnožil a poskytl dále 

šíření bylo v ČSSR zakázáno a trestáno - cenzura

plné znění textu



právo na svobodu projevu

mnoha občanům je znemožněno pracovat ve svém oboru,
protože mají jiné názory

právo na vzd ělání

mnozí mladí lidé nemohou studovat,
protože oni nebo jejich rodiče mají jiné názory

nelze uplatnit právo na vyhledávání, přijímání a šíření
informací a myšlenek všeho druhu



právo na svobodu ve řejného projevu

žádný jiný názor než názor vládnoucí skupiny
nemůže být zveřejněn

je znemožněna možnost veřejné obrany 
proti nepravdivým a urážlivým výrokům

svoboda náboženského vyznání

je potlačována výuka náboženství

duchovní a osoby, které projeví své náboženské vyznání, 
jsou různým způsobem postihování



zákaz svévolného zasahování do soukrom ého života

kontrola života občanů - odposlechy telefonů
- kontrola pošty
- osobní sledování
- domovní prohlídky
- síť informátorů z řad obyvatel 

práva obvin ěných a právo na obhajobu

s politickými vězni se zachází způsobem, 
který porušuje lidskou důstojnost,
ohrožuje jejich zdraví

právo svobodn ě cestovat, možnost opustit zem



* někteří byli vyhozeni z práce, 

* jejich dětem bylo odepřeno studium na školách, 

* přišli o řidičské průkazy, 

* byli nuceni k emigraci nebo jim bylo odebráno občanství, 

* někteří byli  zadržováni státní policií, biti, mučeni, souzeni a vězněni 

* v některých případech jim sebrali jejich nemovitosti 

cílem bylo zastrašení obyvatel

signatáři Charty 77 byli postiženi řadou represí



první obětí represí vůči signatářům Charty 77 byl
profesor Jan Pato čka

několik hodin byl tvrdě vyslýchán státní bezpečností
následně zemřel

v roce 1978 byl vytvořen 
Výbor na obranu nespravedliv ě stíhaných

snažil se zveřejňovat osudy lidí, 
kteří byli stíháni za své politické postoje



je považována za jednu z nejvýznamnějších akcí
odporu v ůči komunistickému režimu

Charta 77


