Informace

PROHLASENÍ úSTAVU PRO MEZINÁRODNí POLITIKU A EKONOMU V PRAZE
List Neues Deutschland věnoval ve svých
15. a 17. září 1968 pnzornost
ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii v Praze. Obvinil některé pracovníky ústavu z činů, které s1e nikdy nestaly, a použil k tomu citátů, které byly
vytrženy z původních souvislostí a podložen jim tak jiný smysl. V článcíclh se
dochází k daleknsáhlým závěrům, že se
ústav jako celek dostal na cestu spolupráce s imperialismem, především zápačláncích

doněmeckým.

ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii v Pr,aze se v uplynulých 10 letech
od svéhn založení a ve zvýšené míře
právě v posledním období plně věnoval
piíedevším boji za socialismus, proti západoněmeckému
revanšismu, za spolupráci socialistických zemí a mezinárodního komunistického a dělnického !hnutí;
za pmsazování mínové politiky. ústav a
jeho vedoucí pracovníci se právě v této
době zasadili i o to, aby vědecké instituce Německé demokrratické republiky
byly přijaty do meziná11odních vědeckých
komisí a tam plně zrovnoprávněny.
V této své rozsáhlé činnosti dosáhl
ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii v Praze - jak uznali i naši kolegové
ze socialistických zemí významnýclh
úspěchů. I kol1egové v Deutsches Institut
filr Zeitgeschichte v NDR hodnotili naši
práci kladně a mezi našimi pracovišti se
vyvinula dobrá spolupráce.
K posouzení· naší práce jako českoslo
venského ústavu je však predevším povolána československá veřejnost a pří
slušná vědecká, státní a stranická místa.
·Těm jsme pravidelně každoročně skládali
účty z;e své činnosti a i nadále se jim
cítíme za tuto svou činnost odpovědní.
Domnívají-li se novináři z listu Neues
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Deutschland, že některá stanoviska, k nimž

došel náš ústav nebo někteří jeho pracovníci, jsou mylná, jsme kdykoli připraveni
o niclh vědecky diskutovat nebo je předlo
žit k posouz;ení širšímu věde.ckému fóru.
Polemika však má smysl jen tehdY,
jde-li o objektivní předložení rozdílných
názorů a o snahu buď najít v jejich
střetnutí optimální variantu řešení daného
problému, nebo přispět k maximálnímu
přiblížení se objektivní pravdě. Jde-li však
o předem usměrněnou kritiku, pro niž se
jen hledají argumenty nebo citace, je každá diskuse zbytečná.
S vědeckými pracovníky NDR, jimž šlo
o hledání vědecké pravdy a o objasnění
určitých problémů, jsme vždy v ·minulosti
našli· rychle pevnou půdu spolupráce
a jsme přesvědčeni, že tomu bude tak
i v budoucnu. S články Neues Deutschland
však polemizovat nehodláme, pmtožre taková polemikra by neměla smyslu a zvýšila by jen atmosféru napětí, zatímco my
jsme naopak zainteresováni na přátel
ských vztazích mezi socialistickými zeměmi.

Kolektiv pracovníků ústavu pro
mezinárodní politiku a ekonomií
v Praze.*}

·*) Prohlášení bylo uveřejněno v čs. tisku, fiOZhlasre a tele,vizi. v říjnu 1968.

49:

