Další schůzka příznivců filmového klubu „Film
v úterý

a historie“ se uskuteční

9. 1. 2018 v učebně dějepisu od

Téma :

7:10 hod.

Muammar Kaddáfí

(příběh libyjského diktátora)
Muammar Kaddáfí (1942-2011) patří mezi „nejúspěšnější“ diktátory 20. století.
Tento voják se chopil moci v září 1969 nekrvavým vojenským převratem, který svrhl
krále Idrise, jenž se právě léčil v Sýrii.
Studená válka mezi demokratickým Západem a sovětským komunistickým blokem
ho nutila volit mezi oběma tábory. Vybral si ten sovětský. Znárodnil ropný průmysl
(ropa pak tvořila asi 70% libyjského vývozu), donutil Američany a Brity vyklidit vojenské základny v Tripolisu a Tobruku a začal podporovat státy a teroristické organizace (OOP = Palestina, Čad, Filipíny, IRA,Írán,...) bojující proti USA a demokratickému Západu (1986 – výbuch v diskotéce v Západním Berlíně /zemřeli 3 lidé + mnoho zraněných- i Američané /; atentáty na letadla /např. 1988 Lockerbie ve Skotskuletadlo společnosti Pan Am -259 obětí,../.
Moskva ho oslavovala jako bojovníka proti americkému imperialismu a dodávala
mu i zbraně a výbušniny (československý semtex). Kaddáfí dostal v roce 1978 v Praze
od komunistického prezidenta G. Husáka Řád Bílého lva I. stupně!!!.
Američané naopak Libyi zařadil na listinu států podporujících terorismus (19792006), prezident Reagan ho nazval „šíleným psem z Blízkého východu“ a nařídil
v roce 1986 bombardovat Tripolis (odveta za diskotéku v Západním Berlíně).
Kaddáfí vytvořil tzv. socialistickou džamharíju, tedy jakýsi islámský socialismus.
Jeho principy (=“jediná demokracie na světě“) objasnil v tzv. Zelené knize (3 díly;
1975-79). Režim těžil z petrodolarů a Kaddáfího klan pohádkově bohatl. Diktátor
se chlubil bezplatným zdravotnictvím (ale majetní Libyjci se jezdili léčit do ciziny...)
a podařilo se mu výrazně snížit negramotnost (číst a psát nakonec umělo 89% obyvatel). Nedůvěřivého Kaddáfího hlídala (i v zahraničí !!!) Amazonská garda, oddíl
skvěle vycvičených (a diktátorovi oddaných) mladých žen.
Po rozpadu sovětského komunist. bloku (1989-91) Kaddáfí „šlápl na brzdu“. Přestal podporovat teroristy, odškodnil oběti leteckých neštěstí (2,7 mld. dolarů), dělal
humanitární gesta (2007 propustil /za náhradu/ bulharské zdravotní sestry obviněné
/1998/ z šíření nemoci HIV /přes 400 dětí/. Setkával se i se západními politiky (Brit
T. Blaire, Italové), v roce 2009 byl zvolen předsedou Africké unie. Brzy po 11. 9. 2001
odsoudil útok Al-Kájdy na mrakodrapy WTC v New Yorku a raději se zbavil jaderného materiálu....
Kaddáfího smetlo až „arabské jaro“ v roce 2011. Protirežimní demonstrace se pokusil potlačit silou. Marně. Libye se ocitla v občanské válce. Povstalci dostávali zbraně z ciziny (např. z Francie), na základě rozhodnutí RB OSN došlo k intervenci.
Kaddáfí byl na útěku povstalci zlynčován a pak zastřelen u rodného města Syrta...
Důsledky pro svět jsou dost hrozné. Libye má dnes několik vlád a je základnou
pro pašeráky dopravující africké migranty do Evropy přes Středozemní moře.
Všechny zájemce srdečně zvou Jakub Jelínek (z tercie) a

Mgr. Zdeněk Dvořák

