
Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi u příležitosti blížící se návštěvy 
uzbeckého prezidenta Islama Karimova 
 

(K zaslaní Prezidentské kanceláři v pondělí 10.2. a zveřejnění ve středu 12.2.) 
 
Vážený pane prezidente Zemane, 
 
píšeme Vám, abychom vyjádřili znepokojení nad skutečností, že jste pozval 
uzbeckého prezidenta Islama Karimova na státní návštěvu Prahy ve dnech 21. a 22. 
února.  
 
Překvapilo nás, že jste k setkání pozval právě prezidenta Karimova, který stojí v čele 
jednoho z nejrepresivnějších režimů na světě. Jedná se o politika, s nímž se většina 
představitelů Západu odmítá setkávat, zvláště poté, co jeho bezpečnostní složky 
střílely v roce 2005 do davu protestantů ve městě Andižan a zabily při tom stovky 
převážně pokojných demonstrantů. Jelikož prezident Karimov soustavně odmítal 
umožnit mezinárodní vyšetřování andižanského masakru, připojila se mezi lety 
2005 a 2009 Česká republika společně s ostatními členy Evropské unie k sankcím 
mířícím proti uzbecké vládě. 
 
Téměř 25 let Karimov vládne zemi, v jejíchž věznicích je systematicky užíváno 
mučení, kde jsou desítky ochránců lidských práv, novinářů a dalších nenásilných 
aktivistů zadržovány na základě politicky motivovaných obvinění a kde si tisíce lidí 
odpykávají tresty jen proto, že praktikují své náboženství – ať už se jedná o 
křesťany či muslimy. Vláda brání svobodě slova a shromažďování. 
 
Každý rok zavře vláda stovky škol a dalších veřejných institucí, aby donutila více než 
milion dětí a dospělých sbírat bavlnu za velmi nízkou mzdu či úplně zadarmo.  
 
Za uplynulých jedenáct let odmítl Taškent všech jedenáct žádostí o pozvání, které 
vznesli zvláštní pozorovatelé OSN, a zabránil jim tak ve vstupu do země. 
Mezinárodní výbor Červeného kříže byl nucen ukončit návštěvy vězňů, protože 
vláda odmítá akceptovat standardní postupy Červeného kříže. 
 
Jedná se zkrátka o představitele státu, který významně utlačuje své občany a nese 
odpovědnost za selhání mechanizmů mezinárodní ochrany lidských práv a 
sledování humanitární situace v zemi. Je tedy těžké smířit se s tím, že by Česká 
republika, jakožto mezinárodní hráč s bohatou zkušeností z boje proti útlaku a jeho 
překonávání, měla projevit takovéto osobě čest a uznání spojené s oficiální státní 
návštěvou. 
 
Naléhavě Vás žádáme, abyste zvážil možnost zrušit toto pozvání. Pokud se nicméně 
rozhodnete schůzku uskutečnit, rádi bychom na Vás apelovali, abyste během ní 
požádal prezidenta Karimova o vysvětlení výše zmíněného vážného porušování 
lidských práv. Prosíme Vás také, abyste prezidenta Karimova požádal o vyjasnění 
dalších otázek týkajících se lidsko-právní tematiky, o nichž hovoří zpráva Závěry pro 



Uzbekistán vydaná Radou pro zahraniční věci EU v říjnu 2010. Dále na Vás 
apelujeme, abyste po setkání s prezidentem Karimovem svolal tiskovou konferenci, 
na níž budou zveřejněna témata Vaší schůzky. Dáte tím prezidentu Karimovi a 
především pak milionům uzbeckých občanů najevo, v čem spočívá rozdíl mezi 
autoritářskými režimy a otevřenými demokratickými společnostmi. 
 
Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete této naléhavé záležitosti. 
 
S pozdravem, 
 
Níže podepsaní (v abecedním pořadí): 

 
Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), www.acatfrance.fr 
 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, 
www.aflcio.org 
 
Anti-Slavery International (ASI), www.antislavery.org 
 
Association of Human Rights in Central Asia, www.nadejda-atayeva-en.blogspot.com 
 
Association International Human Rights - "Fiery Hears Club", www.jarayon.com 
 
Australian Council of Trade Unions, www.actu.org.au 
 
Calvert Investments, www.calvert.com 
 
Child Labor Coalition, www.stopchildlabor.org 
 
Committee to Protect Journalists (CPJ), www.cpj.org 
 
The Cotton Campaign, www.cottoncampaign.org 
 
Člověk v tísni, www.clovekvtisni.cz 
 
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, www.demas.cz  
 
The Eurasian Transition Group, e.V., www.eurasiantransition.org 
 
Expert Working Group 
 
Fédération Internationale des Droits de l'Homme, www.fidh.org 
 
Freedom House, www.freedomhouse.org 
 
Freedom Now, www.freedom-now.org 



 
Human Rights Watch (HRW), www.hrw.org 
 
INKOTA-netzwerk, www.inkota.de/baumwolle 
 
International Labor Rights Forum, www.laborrights.org 
 
International Partnership for Human Rights, www.IPHRonline.org 
 
Liga lidských práv, www.llp.cz 
 
NaZemi, www.nazemi.cz 
 
Norwegian Helsinki Committee, www.nhc.no 
 
Reporters Without Borders (RSF), www.rsf.org 
 
Sisters of Charity of Saint Elizabeth, www.scnj.org 
 
Sisters of St. Francis of Philadelphia, www.osfphila.org 
 
Sunshine Coalition, @sunshineuz 
 
Textile Clothing & Footwear Union of Australia, www.tcfua.org.au 
 
Uzbek-German Forum for Human Rights (UGF), www.uzbekgermanforum.org 
 
 
Mediální kontatky:  
 
V Biškeku: Steve Swerdlow, HRW (angličtina, ruština): +996-773-242-620 (mob. 
telefon); e-mail: swerdls@hrw.org; Twitter: @steveswerdlow 
 
V Bruselu: Andrew Stroehlein, HRW (angličtina, čeština), Human Rights Watch, +32 
485 555 946; astro@hrw.org, @astroehlein  
 
V New Yorku: Veronika Szente Goldston,  HRW (angličtina, francouzština, švédština, 
maďarština, finština): +1-917-582-1271 (mob. telefon); szentev@hrw.org 
 
V Bruselu: Brigitte Dufour, IPHR (angličtina, francouzština): +32 473 36 38 91 (mob. 
telefon); brigitte.dufour@iphronline.org 
 
V Berlíně, UGF, Umida Niyazova, +49 17 631 202 474(mob. telefon); 
umida.niyazova@gmail.com  
 



V Praze, Rostislav Valvoda, Člověk v tísni/DEMAS (angličtina, ruština, čeština): 
+420 608 527 312 (mob. telefon) 
 
V Londýně, Klára Skřivánková, ASI (angličtina, čeština): +44 2075018920, 
k.skrivankova@antislavery.org 
 
V Londýně, Jakub Sobik, ASI (angličtina): +44 2075018920, j.sobik@antislavery.org  
 
V New Yorku, The Cotton Campaign, Matthew Fischer-Daly (angličtina, španělština): 
+1-347-266-1351, cottoncampaigncoordinator@gmail.com 
 
V Paříži, Mutabar Tadjibayeva, Fiery Hearts Club (ruština): +33 679 233 927(mob. 
telefon); mutabartadjibaeva@gmail.com 
 
V Paříži, Nadejda Atayeva, AHRCA (francouzština, ruština): + 33 6 17 46 19 63 (mob. 
telefon); ahrca.org@gmail.com 
 
V Paříži, Johann Bihr, RSF (angličtina, francouzština, ruština): +33 1 44 83 84 67, 
europe@rsf.org 
 
V Paříži, Christine Laroque, ACAT (angličtina, francouzština): +33 1 40 40 74 09, 
christine.laroque@acatfrance.fr 
 
V Paříži, Arthur Manet, FIDH (angličtina, francouzština, španělština) - Tel: +33 6 72 
28 42 94 - press@fidh.org 
 
Ve Washingtonu DC, Maran Turner, Freedom Now (angličtina): +1 202 223 3733, 
mturner@freedom-now.org 
 
Ve Washingtonu DC, Nate Schenkkan, Freedom House (angličtina): 
Schenkkan@freedomhouse.org 
 


