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My, studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Severní a Jižní Ameriky,
Sovětského svazu, Belgie, Československa, Francie, Řecka, Číny, Holandska, Norska, Polska,
Jugoslávie a všech svobodných zemí, abychom uctili památku popravených a umučených
studentů, kteří jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům
roku 1939, prohlašujeme 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.
Právě jsem odcitoval část ze známého Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které
bylo přijato na schůzi delegátů studentů 26 národů svobodného demokratického světa
v Londýně v roce 1941. Tuto schůzi navíc zaštítil i Dr. Beneš a československá exilová vláda.
Rok poté se k tomuto prohlášení přidal i mezinárodní sjezd studentů ve Washingtonu, kde byli
zastoupeni delegáti více než 50 zemí světa.
Tímto prohlášením bych si také dovolil zahájit dnešní Odborný seminář Mezinárodní den
studentstva v historickém kontextu, který pořádá Studentská komora Rady vysokých škol
pod záštitou předsedy sněmovny Jana Hamáčka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřiny Valachové. Zároveň zde vítám i ctěné hosty, poslance Parlamentu České republiky,
akademiky a studenty.
Dámy a pánové, Mezinárodní den studentstva, odkaz hrdinných činů a symbol vyjádření
nesouhlasu, tedy základního principu demokracie, je jediným významným dnem skutečně
českého původu, který je připomínám po celém světě. Díky odvaze studentů roku 1939 byl
nacistický režim přinucen ukázat svou pravou tvář.
Mezinárodní den studentstva pro nás znamená odvahu vystoupit a říci ne. Je to svátek
studentstva, vzpomínka na naše kolegy, kteří za svobodu riskovali a mnohdy přinesli i oběť
nejvyšší. Znamená pro nás nikdy nezapomenutelný osud Jana Opletala a Václava Sedláčka.
Ani desetiletí zneužívání tohoto názvu komunistickým režimem nám však nezabrání, abychom
polevili v iniciativě dostat do českého kalendáře Mezinárodní den studentstva. Desítky zemí
po celém světě si jej připomínají, tak proč ne my, když právě zde tento svátek prakticky vznikl?
Argument, že je tento den symbolem komunismu nemůže být dále od pravdy. Pražský hrad se
také nestal symbolem nacismu, poté co z něj vládl Reinhard Heydrich. Přirovnávat

Mezinárodní den studentstva k jednomu ze symbolů totalitního režimu je zavržení všeho, co
tento den skutečně znamenal a znamená.
My, studenti chceme 17. listopadu konečně slavit i náš svátek, který znají všichni naši kolegové
z Evropské studentské unie i dalších zahraničních organizací. Chceme, aby se čeští studenti
opět přihlásili k odkazu Mezinárodního dne studentstva, který patří právě jim.
Na závěr mi dovolte odcitovat ještě jednu pasáž z Prohlášení spojeneckých studentů, která je
i po více jak 70 letech stále aktuální.
My, kteří dnes s ostatní mládeží tvoříme jednotu, ucelenou frontu proti všem druhům fašismu
a nesvobody, prohlašujeme, že 17. listopad není pouze dnem, kdy studenti celého svobodného
světa vzdávají poctu svým mrtvým československým kolegům, avšak též dnem, kdy si
připomínáme a budeme neustále připomínat ideály, pro něž tito studenti trpěli a stále trpí.
Proto i my, čeští studenti, chceme připomínat 17. listopad jako Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den studentstva!
Děkuji vám za pozornost.

