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Vážený pán predseda,
ďakujem v mene organizácia aj za seba za Novoročné prianie a rovnako aj my Vám a celej
organizácii prajeme veľa zdravia a síl v roku 2007 pri presadzovaní záujmov našich bratov
a sestier.
Zároveň predbežne odpovedám na návrh vytvorenia jednotného frontu,
reprezentujúceho spoločný záujem politických väzňov a inak perzekvovaných komunistickou
totalitou.
Rovnako aj my zdieľame názor o potrebe vytvorenia spoločnej platformy, doposiaľ
nejednotne a nekoordinovane vystupujúcich organizácii býv. politických väzňov.
Žiaľ čas pracuje proti nám, ale ešte nie je neskoro. Hoci naše rady rednú, pri dobrej
organizácii a propagácii je možné vytvoriť početnú a akceptovateľnú organizáciu, ktorá by
mala potrebnú autoritu pri presadzovaní našich spoločných záujmov.
SZČPV a jeho Sekcia násilne odvlečených –SNO pri vhodnej podpore má predpoklad
osloviť a získať ako členov niekoľko tisíc - oprávnených osôb z radov najbližších príbuzných
násilne odvlečených občanov, ktorých bolo odvlečených takmer 7000. Naše skúsenosti po
mimoriadnom sneme 9.12.06 potvrdzujú vysoký počet nami evidovaných prihlášok. Pokiaľ sa
nám podarí udržať úľavy na MHD a iné, ktoré malo SANO, máme šancu získať a udržať
početnú členskú základňu.
Je preto potrebný spoločný a koordinovaný postup pri presadzovaní nárokov
a jednaniach pre tieto skupiny tak ako to navrhujete delegátmi s mandátom za každú
organizáciu. To by mal byť prvý krok k ďalšej integrácii. Isté kroky už boli nami iniciované
v v roku 2005 ako potvrdzujem v prílohe. Na výborovej schôdzi dňa 20.1.07 náš 17-členný
výbor zvolí delegátov pre ďalší postup v tomto smere o čom Vás budeme informovať.
S úctou
Boh Vám žehnaj!
Príloha : Tretí odboj ako koalícia antikomunistických síl Slovenskej republiky .
František Bednár
predseda SZČPV
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