Počátky K 231

Nápad ustavit organizaci bývalých politických vězňů vznikl v počátcích Pražského jara, na přelomu února a března 1968. Uvolnění cenzury v médiích tehdy vedlo ke zvýšenému zájmu o nedávnou minulost. Veřejný prostor ovládla
mnohaměsíční debata o hodnocení uplynulých dvaceti let, v níž dominovalo zveřejňování faktů o politických procesech padesátých let. Všeobecně sílilo přesvědčení o nutnosti rehabilitace a nápravy, aby se podobné tragické události již
nemohly opakovat. Kritický pohled zpět vyvolával požadavky na změnu politického systému, volání po zárukách proti nezákonnostem a hledání viníků a odpovědných osob. Rehabilitace bývalých politických vězňů se rovněž staly jedním
z hlavních témat, o nichž opakovaně jednalo předsednictvo ÚV KSČ a o nichž veřejně mluvili někteří jeho členové.
Taková proměna politického i společenského klimatu nemohla nemít silný vliv na „bývalé lidi“, „nepřátelské osoby“ či „amnestanty“, jak Státní bezpečnost označovala bývalé politické vězně. Nadále již nechtěli být diskriminovanými občany
druhé kategorie. Otázka rehabilitací již nebyla jen jejich osobním bojem; média i politici je přímo i nepřímo oslovovali voláním po nápravě „deformací socialismu“. Iniciativy se v tuto chvíli chopila skupina asi padesáti aktivistů, kteří se
27. března 1968 rozhodli založit K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů. Přítomní zastupovali přibližně 130 000 podobně postižených lidí. Ještě tentýž den bylo domluveno, že ustavující shromáždění se bude konat 31. března 1968
na pražském Žofíně.
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1. První program K 231 vypracovala programová komise v čele s Jiřím Krupičkou (počátek dubna 1968, zdroj: ABS) 2. První strana návrhu stanov K 231 (duben 1968, zdroj: ABS) 3. Zpráva náčelníka správy Sboru nápravné výchovy plk. Oldřicha Mejdra
o návštěvě členů přípravného výboru K 231 v Leopoldově 7. dubna 1968 (10. duben 1968, zdroj: ABS) 4. Pokyny vedení přípravného výboru K 231 pro zakládání okresních poboček (10. duben 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)

Oldřich Černík na zasedání předsednictva ÚV KSČ 19. února 1968
Je to třeba udělat, existuje to ve společnosti a ve straně, a dokud nejsou tyto otázky uzavřeny, stále budou existovat výhrady k naší poctivé vůli jednou tuto věc uzavřít. A lidé nám pořád nevěří. Musíme to
udělat velmi důsledně.
(zdroj: Národní archiv)

Hned po ustavujícím shromáždění začal přípravný výbor K 231 budovat organizaci. Na kontaktní adresy do krajů a okresů putovaly programové a organizační propozice, které jasně stanovovaly cíle a strukturu členstva. Hlavním cílem
K 231 se stala plná soudní, občanská a sociální rehabilitace bývalých politických vězňů. Významnou součástí činnosti „Káčka“ měla být i funkce dokumentační a svépomocná. Do sdružení, které se definovalo jako přísně apolitické, mohli
vstoupit jen ti českoslovenští občané, kteří byli po státním převratu v roce 1948 odsouzeni podle zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky a podle trestního
zákona č. 86/1950 Sb.
Díky rychlosti, s jakou byly vypracovány plány činnosti, a díky iniciativě místních aktivistů disponoval K 231 do dvou měsíců osmdesáti regionálními pobočkami, do nichž se podle dobových svědectví přihlásilo až 30 tisíc členů. Budování
nové organizace tak skončilo nečekaným úspěchem, který nemohla zastínit ani skutečnost, že v Brně se K 231 v podstatě rozdělil a slovenští političtí vězni šli vlastní cestou.

Vzpomínky Oty Rambouska na vznik K 231 otiskl exilový časopis Západ (únor 1985, zdroj: Libri prohibiti)

Otakar Rambousek v deníku Práce 4. května 1968
Chceme se upřímně zúčastnit práce pro tento stát. Ovšem jako rovný s rovným. Nechceme už být stíny v pozadí, lidé pod zákonem. Ať znovu platí všechno pro všechny stejně a je znovu obnovena úcta k zákonu.

Slovenská organizace na ochranu lidských práv
Založena byla jako slovenský partner K 231 7. dubna 1968, kdy se v bratislavském Domě lodníků sešlo okolo šesti set bývalých
politických vězňů, mezi nimiž byli i hosté z K 231. Mezi její hlavní představitele patřili Emil Vidra (předseda), Jozef Marko
(místopředseda), Alexander Pospíšil (předseda organizační komise), Anton Horník, Ján Rehák, Jozef Kristín, Ladislav Kmenta, Dušan
Viesta, Jozef Tomášek, Jaroslav Fabok, Emil Golián, Alojz Mičko, Alexander Vido, Dobroslav Pustaj, Vojtech Čerešna a Boris
Travenec. Po 21. srpnu 1968 většina představitelů slovenské organizace odešla do exilu. Činnost organizace byla oficiálně
zakázána 1. října 1968.
Fotografie Emila Vidry.
Dopis Emila Vidry a Antona Horníka K 231 o založení slovenské organizace (3. duben 1968, zdroj: Archiv Národného muzea)
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