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Naši situaci ovlivňujou i ty okolnosti, který jsou ve světě. 
Jednak ten nástup těch Spojených států a celýho toho 
bohatýho Západu dnes, který, prostě, uţ několik let se tam 
dobře rozvíjí ta ekonomika, ekonomický růst dosahuje 
kolem čtyř procent, třeba v minulým roce. Dobře se jim 
vede, vcelku, ale mají nemálo nezaměstnaný, v západní 
Evropě je deset milionů nezaměstnaných, ve Spojených 
státech je pět milionů nezaměstnaných a plno 
polozaměstnaných. Všechny špinavý práce jim tam udělaj 
Turci, Alţířani a další, ty oni nedělají, vykořisťujou celý 
svět. Nakupujou laciný suroviny a prodávají drahý výrobky, 
zadluţen je u nich celý svět, co je to to 3  
 
zadluţení? Ceauşescu na té poradě teď v Rumunsku tam 
mluvil o některých svých problémech a varoval tam na 
některých otázkách, ţe jo, a tak jak dřív byl takovej 
nacionální, a všechno po svým, tak dnes vlastně je zas příliš 
internacionální, aby ţádal, aby jsme to dali nějak dohromady 
všichni, a abysme prostě postupovali jednotně, nedali se, 
neustupovali a tak dál a tak dál. Ale o to nejde. Jde o příklad, 
který jsem uváděl. Říkal: my jsme si pučili jedenáct miliard 
dolarů, kůţi z nás dřeli, diktovali, co máme dělat, přesně nám 
určili co, jak máme dělat, na co to pouţít, co s tím dělat. 
Zaplatit jsme museli dvacet miliard, ne jedenáct, dvacet. To 
je úroky a splátky. A úroky v těch letech, kdy se to 
půjčovalo, byly osmnáct procent, osmnáct procent. Tedy 
prakticky za pět let, kdyţ jste si to půjčili na pět let, jste 



vrátili dvakrát tolik, co jste si půjčili. A kdyţ si to někdo 
půjčil, aby to snědl, nebo koupil za to spotřební zboţí, no tak 
samozřejmě to byl veliký krach pro tu zemi. To je Polsko, a 
to je z části i Maďarsko, koneckonců. Proto jsou tam ty 
sloţitosti a ty problémy. Ano oni se budou snaţit, vidět 
pomoc ze Západu, poněvadţ mluví o lidských právech, 
mluví o demokracii, ale v plný síle pouţívají politiky biče a 
cukru. V plný síly, tedy buď budete dělat, co my chceme, 
pudete dál a dáme vám půjčky, dáme vám peníze, odloţíme 
vám půjčky, odepíšeme vám půjčky, sníţíme embargo na 
dovoz určitýho zboţí, který jinak dáme vám výhodný, 
doloţku nejvyšších výhod a tak dál. Tímhle způsobem chtějí 
rozdělovat a panovat. 
 
(bez jazykové korektury) 


