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Jako každý rok, i letos organizuje KSM
českou výpravu na Lenin-LiebknechtLuxemburg víkend v Berlíně, který je
zakončen mnohatisícovou demo.

K účasti na připravovaných akcích se
můžete přihlásit na e-mailu:
ksm@ksm.cz, telefonních číslech:
721985447, 602151711, nebo na adrese: KSM, Politických vězňů 9, 11121
Praha, kde získáte i bližší informace!

Seminář
„Globalizace a demokracie“

Demonstrace proti
antikomunismu v Athénách
Komunistický svaz mládeže se zúčastní mezinárodní manifestace proti
antikomunismu, která se uskuteční
19. ledna v hlavním městě řecka a na
které jako jeden z hlavních řečníků
promluví předseda KSM.

V sobotu 28. ledna se v Ostravě na
MěV KSČM uskuteční seminář profesora Jana Kellera pro mladé komunisty
a sympatizanty na téma „Globalizace a
demokracie“

Předvolební shromáždění
KSČM
V sobotu 4. března se v pražském
Kongresovém centru uskuteční celorepublikové shromáždění Komunistické
strany Čech a Moravy. Členové a sympatizanti KSM se mohou k účasti přihlásit na centrálním kontaktu KSM.

Mezinárodní konference
proti antikomunismu
KSM se zúčastní mezinárodní konference proti antikomunismu, kterou bude 21. ledna hostit v Bruselu Belgická
strana práce.
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Mezinárodní den proti válce
19. března se v
Praze uskuteční
protiválečná demonstrace v rámci Mezinárodního
dne proti válce a
okupaci, podporovaná KSM.

a Izraele.
Znásobit solidární akce s
národy Afriky, proti imperialistickému vykořisťování a podpořit
solidární spolupráci a společné
akce s africkými komunistickými
a dělnickými stranami.

Na mítinku byly také předloženy
rezoluce
solidarity
s Kubou, Venezuelou, proti odstranění Leninova mauzolea
v Moskvě, proti antikomunistickému návrhu v Radě Evropy.
Čas, místo a téma příštího

setkání komunistů budou rozhodnuty na setkání pracovní
skupiny komunistických a dělnických stran. Diskutovat se bude
taktéž o dalších možných pozvaných stranách.
Zdeněk Štefek

„NE“ EVROPSKÉMU MCCARTHYISMU
14. prosince 2005 přijal Výbor pro politické záležitosti Parlamentního shromáždění Rady
Evropy (PACE) návrh rezoluce,
přednesený Göranem Lindbladem z Evropské lidové strany
(Křesťanští demokraté), nazvané „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“. Tento návrh
rezoluce bude předložen plenárnímu zasedání Parlamentního
shromáždění Rady Evropy, které
proběhne od 23. do 27. ledna
2006.
Mezi těmi, kdo návrh schválili, jsou členové parlamentů zemí, které neváhají uvěznit šéfy
stran a všelidových hnutí, zatímco zavírají oči nad obnovením
symbolů hitlerizmu a tolerováním beztrestnosti pro někdejší
válečné zločince.
Návrh rezoluce neusiluje o
odsouzení autorů trestuhodných
činů, nýbrž o ocejchování komunistické ideologie jako takové,
což by „kdykoli a kdekoli uskutečněno, v Evropě či jinde, vždy
vyústilo v masový teror, zločiny
a porušování lidských práv ve
velkém rozsahu“. Takto návrh
popírá, že komunistické hnutí a
ideologie jsou součástí a dílem
historie dělnického hnutí a společenského pokroku, a kriminalizuje pokrokové ideje zděděné
po osvícenství a aspirující být
sociální, ekonomickou i politickou šancí.
Navržená rezoluce rovněž
popírá rozhodující úlohu Sovětského svazu a komunistického

hnutí v boji proti nacistické hrůze. Připomeňme si slova Alberta
Einsteina, když do té doby neporažená nacistická mašinérie byla
zastavena ve Stalingradu: „Bez
Ruska by tito krvaví psi (…) dosáhli svého cíle, nebo by
v každém případě k němu měli
blíže“.
Tato
rezoluce,
bude-li
schválena, povede k takovým
oficiálním dějinám SSSR a komunizmu, které by paralyzovaly
historické bádání a bránily objektivní debatě o srovnávajícím
hodnocení kapitalistického a
komunistického systému. Otevřela by stavidla k honu na čarodějnice - podobnému McCarthyismu 50. let - proti badatelům,
kteří neschvalují tuto oficiální
historii. Musíme zajistit vědcům
svobodu k bádání a vyjadřování
proti takto aktualizované a evropské verzi McCarthyismu.
Rezoluce požaduje, aby
„vnímání národních zájmů nebránilo zemím adekvátně kritizovat stávající totalitní komunistické režimy (…) v určitých zemích
(…), kde páchání zločinů neustává“. Tímto kriminalizováním
existujících socialistických zemí
tento návrh rezoluce připravuje
mínění pro vojenskou agresi
proti nim, pro něco, čímž jim
Bushova administrativa už několikrát hrozila.
Kritizováním
faktu,
že
„komunistické
strany
jsou
v některých zemích legální a
aktivní, a i když se distancovaly
od zločinů spáchaných totalitní-

mi
komunistickými
režimy
v minulosti“, návrh rezoluce připravuje postavit tyto strany mimo zákon.
Kromě komunizmu návrh
rezoluce trvá na kriminalizování
byť jen konceptu samotného
třídního
boje,
„použitého
k ospravedlnění zločinů“. Takto
ohrožuje evropské dělnické a
odborové hnutí jako celek, hnutí,
jež stojí proti dnešní neoliberální
politice.
Lid východní Evropy byl vržen do předtím nepoznané bídy.
Dělníci a především mladí lidé
po celé Evropě se obávají o svoji budoucnost. Na obzoru je nezaměstnanost, sociální vymoženosti jsou odbourávány, demokratická a odborová práva jsou
ohrožena a znovu se objevily
války, a to uvnitř i vně Evropy
(Jugoslávie, Afganistan, Irák).
Pro iniciátory návrhu rezoluce
„odmítnutí spáchaných zločinů
hraje důležitou roli ve vzdělání
mladé generace. Jasný postoj
mezinárodního
společenství
k minulosti by měl mít vztah
k jejich budoucímu vystoupení“.
Tento citát odhaluje, že takováto strategie je součástí logické soustavy partizánského
politického boje, nikoli hledání
spravedlnosti. Zároveň tento
citát odhaluje šíři všeobecného
odmítnutí politiky uplatňované ve
východní Evropě.
Dnes komunisté, zítra odboráři a antiglobalisté, a pozítří…?
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uspořádat příští rok fórum evropských komunistů, kde by se postoj k SEL a jiným aktuálním
otázkám na evropské úrovni diskutoval. Rozporné postoje jsou i
sociálním
fórům,
které
v některých zemích hraje úlohu
pokrokovou, v jiných zase protikomunistickou.
Bylo poznamenáno, že je
důležité rozvíjet aktivní politickou
solidaritu a podporu mezi komunistickými a dělnickými stranami,
právě tak jako všeobecně mezi
lidovými hnutími a tyto pohledy
byly vyměněny v podobě možných forem společných akcí.
Účastníci vyjádřili potřebu v
podobných mítincích pokračoval
a znásobit je na mezinárodní a
regionální úrovni a zvýraznili
pozitivní efekt specifické spolupráce mezi komunistickými a
dělnickými stranami v koordinaci
a společné akci s širšími demokratickými, antiimperialistickými,
antimonopolními a vlasteneckými silami. Byla také zmíněna
důležitost kritické výměny pohledů a teoretických diskusí o otázkách socialismu dnes.
Mítink se věnoval i rozvoji
Solidnetu, tedy zpravodajského
serveru komunistů na adrese
solidnet.org. Bylo konstatováno,
že ačkoliv roste počet přispěvatelů (z 230 v roce 2002 na 585
současně), klesá počet příspěvků. Také propagace a návštěvnost stránek není velká ve srovnání s možnostmi, které internet
nabízí. Pro další rozvoj stránek
bylo poznamenáno, že je třeba
vytvořit nový design stránek,
zvýšit reklamu stránek, zahrnout
do stránek další obsah (Rudá
historie atd.) a vytvořit tým překladatelů.
Společným projektem je
také Informační bulletin, který
obsahuje příspěvky ze setkání
komunistů. Je distribuován ve 2
brožurách ročně v angličtině,
ruštině a španělštině, připravuje
v Řečtině a Japonštině. Zatím

vyšlo od roku 2000 11 brožur
v angličtině, 10 v ruštině a 4 ve
španělštině. Problematické zůstává zajištění zdrojů pro tisk.
Na mítinku byla navržena
série iniciativ, které mohou být
pozitivním krokem v dalším rozvoji solidarity a společných akcích mezi komunistickými a socialistickými stranami.
Společná kampaň za propuštění 5 kubánských vlastenců,
která může zahrnovat organizaci
delegací poslanců, odborářů a
dalších veřejných oso do vězení
v Miami.
Delegace
mezinárodních
solidárních brigád členů našich
stran na Kubu a do Venezuely.
Aktivní podpora všech iniciativ
zamířených proti FTAA/ALCA.
Mobilizace pro vydání Carillese
do Venezuely.
Společná akci proti antikomunistické rezoluci v Radě Evropy. Uskutečnění společné rezoluce, podpisové kampaně a protestů v našich zemích
Kampaň za aktuální platnost
socialismu při příležitosti 90. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce v roce 2007
Pro oslavy 1. máje 2006
kampaň proti chudobě, nezaměstnanosti, propouštění a liberalizaci pracovních hodin a reformě sociálních jistot a pracovních
práv; proti plánům strukturálního
přizpůsobení a politikám MMF a
SB a za zrušení cizích dluhů tzv.
zemí třetího světa
Mítink komunistických učitelů z evropských zemí o dopadech kapitalistické restrukturalizace a Lisabonské strategie na
vzdělání. Společná práce na
bodech týkajících se šíření komunistické ideologie a hodnot
mezi mladými lidmi a aspektu
týkajícího se užívání internetu.
Evropská kampaň proti antiteroristickým opatřením EU.
Podpora aktivit KS Finska během summitu EU.
Systematický
monitoring

perzekucí komunistických stran
a dalších antiimperialistických sil
jako např. postavení KS mimo
zákon na základě jména, ilegální
činnost KS, monitoring útoků a
uvězňování, dalších podob persekucí a kontrol. Vytvoření pracovní skupiny k těmto otázkám.
Aktivní podpora pro širokou
účast v regionálních mítincích
komunistických stran jako např.
mítinků v Latinské Americe a
dalších regionálních mítinků KS.
Podpora Evropské iniciativy
KS Portugalska týkající se vývoje Evropy a EU, březen 2006
Mítink balkánských KS a
antiválečných hnutí zaměřený
proti změnám na hranicích a
imperialistickým intervencím NATO, USA a EU.
Kampaně za stažení cizích
okupačních sil z Iráku, proti NATO a cizím vojenským základnám. Podpora iniciativy KS Kanady ve Vancouveru, červen
2006 a dalších relevantních iniciativ.
Solidarita s KLDR, která čelí
blokádě USA a hrozbě imperialistické agrese právě tak jako
s lidmi všech zemí čelících imperialistickým hrozbám
Akce proti plánu „Velkého
Středního Východu. Aktivní solidarita s iráckými lidmi, za ukončení okupace a obnovení suverenity země. Vyjadřujeme také
naší solidaritu s národy Libanonu a Sýrie v jejich boji proti imperialistickému útlaku a vměšování do vnitřních záležitostí jejich zemí. Odsuzujeme imperialistické hrozby Iránu a vyjadřujeme naší solidaritu s jeho lidem
v boji za mír, pokrok, demokratická práva a sociální spravedlnost. Zintenzívnit solidární akce
s mírumilovnými silami Izraele.
Vytvoření mezinárodního dne
akcí proti izraelské rasistické zdi
v Palestině a další akce. Společná solidární delegace zástupců
KS do Libanonu, Sýrie, Palestiny
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KSM ZÁKON NEPORUŠUJE!
V posledních dnech u nás
došlo opět k stupňování antikomunistické
kampaně.
S rostoucími preferencemi roste
i strach z komunistických myšlenek, a tak je třeba zastrašovat
voliče. Hodí se cokoliv. Tentokrát si vzali na mušku Komunistický svaz mládeže. A ne jen tak
někdo, ale přímo ministerstvo
vnitra. Ve své výzvě adresované
KSM, upozorňuje MV, že „podle
zákona nejsou dovolena sdružení, jejichž cílem je popírat nebo
omezovat osobní, politická nebo
jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ,
politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a jiné postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů,
podporovat násilí anebo jinak
porušovat ústavu a zákony…“.
Činnost KSM znám, myslím,
dost dobře. Jeho členové se zastávali práv učňů, práv studentů, kdy rozjeli kampaň proti školnému na vysokých školách,
kampaň proti zdražování kolejí a
menz. Postavili se do čela akcí
proti zdražování městské hromadné dopravy, ať už to bylo
v Praze nebo v Brně, postavili se
za práva občanů, kdy sbírali
podpisy proti sociálním škrtům

a proti zdražování, podporovali
demonstrace proti zvyšování
nájmů, organizovali protiválečné
akce a demonstrace za mír na
celém světě. Jestli tohle je činnost, kvůli které by měl být Komunistický svaz mládeže zakázán, tak v tom případě mě ministerstvo vnitra jedině upevnilo
v názoru,
že
žijeme
v protiprávním státě, který je na
hony vzdálen jakékoli demokracii. Proč nejsou stíhány neonacistické organizace? Proč nejsou
stíháni skuteční viníci, kteří porušují zákon, jenž ministerstvo
vnitra zmiňuje? Pokud například
uvádí omezování práv občanů
pro jejich politické smýšlení, měli
by být stíháni ti, kteří podnítili
propuštění velkého počtu pedagogů z vysokých škol po listopadu 1989 právě z těchto důvodů.
Měli by být stíháni ti, kteří propouští odboráře, kteří se ozvou
proti porušování zákoníku práce
a dalších práv zaměstnanců.
Pokud ministerstvo vnitra dále
zmiňuje nepřípustnost rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti
z výše uvedených důvodů, velmi
mě překvapuje a znepokojuje,
že je možno beztrestně veřejně
šířit nenávist vůči skupině obyvatel, tak, jak to předvádějí Mej-

střík, Štětina či Kalousek. Že
jejich návrhy a výzva „Zrušme
komunisty“ nevzrušuje ministerstvo vnitra, aby vůči jeho signatářům zasáhlo.
A konečně: ministerstvo vnitra vyčítá KSM, že vychází z děl
Marxe, Engelse a Lenina. Já
tuto skutečnost naopak považuji
za správnou. Jedná se o velké
osobnosti, jejichž dílo patří mezi
světově uznávané.
Proto nenechme se zastrašovat antikomunistickými výpady
v našem státě a postavme se na
obranu Komunistického svazu
mládeže.
Marta Semelová

INTERPELACE POSLANCE EXNERA
Poslanec Václav Exner:
Pane ministře, ke konci listopadu dostalo občanské sdružení
Komunistický svaz mládeže dopis z vašeho ministerstva týkající
se výzvy a upozornění v souladu
se zákonem 83 o sdružování
občanů. Chci se vás v té souvislosti zeptat, jestli jste o této věci
informován, jestli jste byl informován před odesláním tohoto
dopisu. Chtěl bych se vás také

zeptat, zda jde o širší akce Ministerstva vnitra k prověrce občanských sdružení z podobných
důvodů, jaké jsou uvedeny
v dopise. Komunistický svaz
mládeže je napomínán pro politickou činnost vyhrazenou politickým stranám. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Jitka
Kupčová: Děkuji. Slovo má mi- Bublan.
nistr vnitra pan František
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Ministr vnitra ČR František
Bublan: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, otázka tohoto dopisu byla už zmíněna
v nějakém denním tisku. Jen
zopakuji, o co tam šlo. Policie
dostala podnět k tomu, že Komunistický svaz mládeže vyvíjí
politickou činnost. Tento podnět
předala na Ministerstvo vnitra,
které posoudilo webové stránky
této organizace a zaslalo výzvu,
aby tato organizace upustila od
té své politické činnosti.
Jak pan poslanec správně
řekl, Komunistický svaz mládeže
byl zaregistrován jako občanské
sdružení podle zákona číslo
83/1990 Sb., takže vznikl na základě tohoto zákona. Nicméně
v tomto zákoně je uvedeno, že
tato organizace nesmí vyvíjet
politickou činnost, což webové
stránky tohoto svazu nedokazují,
naopak mohl bych doložit několika citáty, že tuto činnost vyvíjejí.
Nastal jednoduchý administrativní proces. Ministerstvo vnitra zaslalo dopis Komunistickému
svazu mládeže s upozorněním,
aby upustili od této činnosti
a informovali o tom, že od toho
upustili do 31. 12. 2005.
K tomu bych chtěl dodat, že
po zveřejnění této kauzy Ministerstvo vnitra dostalo několik
dalších podnětů, které se týkají
možná podobných organizací,
které
jsou
také
sdruženy
v občanských sdruženích. Nechci je všechny jmenovat.
I u těchto
subjektů
dochází
k tomu, že ministerstvo prohlíží

jejich stránky s tím, zda skutečně nejde o politickou činnost.
Někdy je to trochu problém rozlišit mezi typicky politickou
činností a mezi vyjadřováním
politických názorů. Zde bych to
chtěl skutečně rozlišit. To jsou
dva pojmy. Jakékoliv občanské
sdružení se může politicky vyjadřovat jako každý jedinec, to
žádný zákon nezakazuje a nechci, aby zakazoval - ale
něco jiného je potom vyvíjet aktivní politickou činnost, propagovat určité názory nebo na nich
stavět nějakou svoji ideologii.
Takže i u dalších organizací může dojít k tomuto prozkoumání.
Možná budou osloveny ještě
některé jiné organizace a také
budou vyzvány k tomu, aby od
této
činnosti
upustily.
Nemáme zájem rušit jakákoliv
občanská sdružení, natož mládežnická, ať jsou napravo, či
nalevo, nicméně chceme, aby
byl dodržován zákon. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Jitka
Kupčová: Děkuji. Ptám se pana
poslance Václava Exnera, zda
chce vystoupit se svojí doplňující
otázkou. Je tomu tak. Prosím,
pane poslanče, máte slovo.
Poslanec Václav Exner: Pane
ministře, děkuji. Já jsem vám
nedal moc otázek, jenom dvě.
Jestli jste byl informován, byl.
Jestli jde o širší akci, odpovídáte, že možná půjde. Mluvíte
o vyvíjení politické činnosti, jak
o tom hovoří zákon, ale zákon

přesně hovoří o tzv. vyhrazené
politické činnosti, o politické činnosti, která je vyhrazena politickým stranám. Mohl byste případně tyto dvě věci specifikovat? Co
se tím má na mysli?
Místopředsedkyně PSP Jitka
Kupčová: Děkuji. Ptám se pana
ministra, zda chce reagovat.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ministr vnitra ČR František
Bublan Ještě zodpovím první
otázku, na kterou jsem zapomněl. Já jsem o tom dopředu
informován nebyl, ale nemohu
být informován o všech aktivitách, které vyvíjejí jednotlivé
úseky nebo odbory Ministerstva
vnitra.
Zákon mluví o tom, že určitá
činnost je vyhrazena politickým
stranám. Já tomu rozumím tak,
že propagace určitých politických myšlenek je vyhrazena
subjektům, které jsou zaregistrovány jako politická strana, nikoliv
jako občanské sdružení. Pokud
někdo skutečně - ocituji: Komunistický svaz mládeže usiluje
o revoluční překonání kapitalismu, o odstranění soukromého
vlastnictví výrobních prostředků
atd. - to považuji už za skutečně
politickou propagandu. To je to,
co je vyhrazeno politickým stranám. Politické strany to mohou
takto deklarovat, občanská sdružení nikoliv.

KORESPONDENCE KSM S VNITREM
Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružovací
140 21, Praha 4, nám. Hrdinů 3
K č.j.: VS-7398/SDR/1-2005
V Praze dne 16. prosince 2005
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K rukám JUDr. Darii Benešové
vedoucí oddělení volebního a Vážená paní Benešová,
sdružovacího
Komunistický svaz mládeže obdržel upozornění a výzvu, aby
Věc: Upozornění a výzva dle upustil od nedovolené činnosti.
§12 odst. 3 zákona č. 83/1990 o Ta dle Vašeho dopisu spočívala
sdružování občanů

KS Slovenska, KS Španělska,
KS lidu Španělska, Súdánská
KS, KS Švédska, Syrská
KS, KS Sýrie, KS Tádžikistánu,
KS Turecka, KS Ukrajiny, Svaz
komunistů Ukrajiny, KS USA, KS
Venezuely, KS Vietnamu.
Několik stran, které nemohly
být přítomny, zaslaly pozdravy a
psané příspěvky, které se staly
součástí dokumentů konference.
3 dny konference byly tvořivou
výměnou pohledů na mezinárodní situaci a zkušeností s prací
v masových hnutích, bojů lidí a
aktivit komunistických a dělnických stran. Účastníky byla navržena a schválena solidární stanoviska k široké oblasti mezinárodního dění.
Již úvodní vystoupení generální tajemnice KKE Aleky Paparigy nasadilo vysokou laťku pro
všechny diskutující. Ocenila rostoucí účast na těchto pravidelných setkáních, která se uskutečňují již od roku 1999. Výsledky setkání a příspěvky jsou prezentovány v Informačním bulletinu, který vychází v několika světových jazycích (např. anglicky,
španělsky, rusky...). Podle názoru KKE je klíčem k alternativě,
kterou komunisté musí nabízet,
analýza 3 základní věci - charakter a povaha moderní imperialistické strategie, a opatření přijímaná tzv. neoliberální politikou
nebo neoliberalismem, imperialistický charakter mezistátních
sdružení jako je EU a dalších
svazů s méně vyvinutým charakterem. a postoj k socialismu,

který známe, v konjunkci s jeho
vědeckou kritickou studií a teoretické zobecnění nové zkušenosti.
"Dnes nestačí kritizovat imperialismus, jsou vyžadovány
jasné odpovědi na řadu otázek."
řekla. Zanalyzovala zkušenosti s
EU, nemožnost transformace
EU v socialistickou Evropu podobně jako nemožnost transformace kapitalismu v socialismus.
Zmínila rozsah rozporů mezi
imperialistickými centry a malý
rozdíl mezi politikou USA a EU,
planost nadějí vkládaných do
sociálními demokraty ovládanými sociálními fóry i do Evropské
levicové strany. I v další analýze
KKE se potvrdilo, že sociální
demokraté již naplno opustili
svůj "sociální, humánní tvář" a
síly nutné ke klamání nespokojených mas tak musely předhodil
další, novou, skutečnou levici...
Nicméně i komunistické strany
participují na projektu SEL, řada nich byla přítomna i na této
konferenci. Tato nová situace v
Evropě by na základě diskuse
měla být předmětem samotného
fóra evropských komunistů, které se uskuteční pravděpodobně
v Německu.
Věnovala se solidaritě s
arabskými zeměmi, s antiimperialistickými hnutími, s Kubou,
Venezuelou a dalšími.
Vystupující poukázali na
soudobé fenomény a tendence
v kapitalismu. Bylo poznamenáno, že imperialismus je agresivnější ve všech sférách a útočí na

sociální a pracovní práva. Zkušenosti, které zde byly vyměněny se týkaly hnutí a bojů lidí
v různých podmínkách rozličných zemí a roli komunistů
v nich. Vystupující potvrdili aktuálnost socialismu a vyměnili si
pohledy na cesty k projekci a
uskutečnění tohoto cíle v 21.
století. Jelikož imperialismus se
vyvíjí značně nerovnoměrně,
jsou
i
úkoly
komunistů
v jednotlivých zemích různé a
mohou zdánlivě jít i proti sobě.
Řada vystupujících proto odsoudila levičácké teze o historické
překonanosti národních států a
nutnosti orientovat se na boj na
minimálně evropské či kontinentální úrovni (zaměňující internacionalismus za nacionální nihilismus).
Velice kvalitativně rozdílná
se ukázala teoretická, ideologická a praktická práce jednotlivých
stran. Někteří se omezili na pouhé konstatování známých faktů
a globalizaci, jiní se věnovali
představení své strany a své
práce či situaci ve vlastní zemi.
Ale např. příspěvky KS Řecka,
Turecké KS, Belgické strany
práce ukázaly nejen široký záběr, ale i hloubku, když spojovaly analýzu stavu společnosti
s konkrétním aktivitami. A tak
aktivně působí v Turecku Vlastenecká fronta bojující proti členství v EU, v Řecku antiimperialistická fronta a zejména mládežnická organizace KNE, protiválečné hnutí, balkánské hnutí proti NATO a třídně orientované
odbory PAME, které ač vznikly
v roce 1999, již mají více než
560.000 aktivních členů.
Diskusi se nevyhnulo ani
téma Evropské levicové strany,
neboť někteří pozorovatelé i členové (Itálie, Rakousko) byli na
konferenci taktéž přítomni. Většinový názor k SEL byl značně
kritický, nicméně pozitivně byl
vnímán návrh Německé KS
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proti umístění amerických atomových zbraní v Belgii a za jejich okamžité stažení. V rámci
dohody uvnitř NATO jsou tyto
zbraně umístěny na belgické
vojenské základně. Letos se
demonstrace konaly v dubnu
formou blokování bran do politického a vojenského velitelství
NATO, které obě sídlí v Belgii a
do vojenské základny, kde jsou
atomové zbraně umístěny. COMAC se na těchto aktivitách občanské neposlušnosti podílel a
mobilizoval na ně skrze pořádání dvou velkých hudebních koncertů.
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kampaň proti růstu fašistického
hnutí v Belgii. Ve vlámsky mluvící oblasti měla 20 – 30% podporu Vlámská fronta, která byla v
minulém roce, z důvodů rasismu, belgickým soudnictvím zakázána. Přesto má stále obrovskou podporu, také mezi mládeží. COMAC se zaměřil především na boj proti její studentské
organizaci a pořádal proti ní řadu aktivit jako pořádaní demonstrací, zabraňování rozšiřování
její propagand a blokování jejich
mítinků a veřejných akcí.

který se uskutečnil v srpnu 2005
ve venezuelském Caracasu,
pořádal COMAC v Belgii řadu
aktivit souvisejících s podporou
Bolivarovské revoluce venezuelského prezidenta Hugo Chaveze. Samotného festivalu se v
rámci
společné
belgickonizozemské zúčastnili přes tři
desítky mladých lidí. Okolo dvaceti delegátů festivalu pak navíc
zůstalo ve Venezuele delší dobu
a podíleli se na kampaních solidárních dobrovolnických pracích.
Milan Krajča

Solidarita s Bolivarovskou
Venezuelou
Kampaň proti fašismu
V souvislosti s 16. světovým fesCOMAC vede dlouhodobou tivalem mládeže a studentstva,

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V ATHÉNÁCH
V Athénách se 18. – 20. listopadu 2005 sešlo 73 komunistických a dělnických stran ze
všech kontinentů na konferenci
„Současné trendy kapitalismu:
Ekonomický, politický a sociální
dopad. Komunistická alternativa.“
Zúčastněné strany:
KS Albánie, Alžírská strana
demokracie a socialismu, KS
Argentiny, KS Rakouska, KS
Austrálie, Demokratická pokroková tribuna Bahrainu, KS Běloruska, Belgická strana práce,
Dělnická komunistická strana
Bosny a Hercegoviny, KS Brazílie, KS Británie, Nová KS Británie, Bulharská KS „Jiří Dimitrov“,
KS Bulharska, KS Kanady, KS
Číny, KS Kuby, AKEL – Kypr,
KSČM, KS v Dánsku, KS Dánska, KS Egypta, KS Estonska,
KS Finska, KS Makedonie, Sjednocená komunistická strana
Gruzie, Německá KS, KS Řecka, Maďarská dělnická strana,
KS Indie (marxistická), Tudeh
Iránu, Irácká KS, KS Irska, Děl-

v tom, že
a) se věnuje politické činnosti,
což prý je v rozporu se zákonem
83/1990
b) že svou činností propaguje
hnutí popírající či omezující
osobní, politická nebo jiná práva
občanů (zkráceno).
Ministerstvo vnitra vyzvalo KSM,
aby do 31. 12. 2005 informoval o
přijatých opatřeních k nápravě.
Cílem KSM je působit v této zemi jako občanské sdružení, legálně, v rámci zákonů a mezinárodních smluv.
O tak zásadní věci, jako jsou
Vámi uvedené náměty, musí
jednat nejvyšší orgány naší organizace. Abychom dodrželi naše stanovy, není možné vše
zvládnout v tak krátkém období,
kterém je Vámi navrhováno.
Obracíme se na Vás proto
s žádostí o prodloužení termínu
(nejlépe do konce března), abychom celou věc mohli dle našich
stanov v odpovídajících orgánech a lhůtách posoudit.

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o konkretizaci Vašich výhrad k činnosti a programu KSM.
Nabízíme i možnost osobně celý
problém prodiskutovat.
S pozdravem
Milan Krajča
předseda KSM

C.j.: VS-7398/SDR/l-2005 V Praze dne 28. prosince 2005
Komunistický svaz mládeže
Politických věznů 9
111 21 Praha 1
Upozornění a výzva dle §12
odst. 3 zákona c. 83/1990 Sb.. o
sdružování občanů
K Vaší žádosti ze dne
16.12.2005 uplatněné ve spojitosti s výše uvedenou výzvou
Ministerstva vnitra vůci Komunistickému svazu mládeže Vám
sdělujeme:
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Se zřetelem k ustanovení § 11
odst. 2 zákona C. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, který stanoví pro odstranění závad změny
stanov občanského sdružení
spočívajících v jejich kolizí s
ustanovením § 4 citovaného zákona 60 denní lhůtu, považujeme za odpovídající uplatnění
analogického postupu v souvislosti s prodloužením dosavadního termínu stanoveného Ministerstvem vnitra v předmětné věci. Informaci Komunistického
svazu mládeže o přijatých opatřeních proto očekáváme do
3.3.2006.
Pokud jde o konkretizaci výhrad
Ministerstva vnitra k činnosti Komunistického svazu mládeže,
byly dle našeho názoru jednoznačně specifikovány a závisí
tudíž výlučně na Komunistickém
svazu mládeže, jakým způsobem na ně bude reagovat.
JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení volebního a
sdružování

VLNA ZAHRANIČNÍ SOLIDARITY S KSM

nická strana Irska, KS Izraele,
Strana komunistické obnovy,
Strana italských komunistů, Jordánská KS, Dělnická strana Koreje, Socialistická strana Lotyšska, Libanonská KS, Socialistická strana Litvy, KS Lucemburska, Strana kongresu za nezávislost Madagaskaru, KS Malty,
Strana komunistů Mexika, Nová
KS Nizozemí, KS Norska, Pales-

tinská KS, Filipínská KS 1930,
KS Polska, Portugalská KS, Rumunská KS, Strana socialistické
aliance Rumunska, KS Ruské
Federace, KS Sovětského svazu, Komunistická dělnická strana
Ruska – Strana komunistů Ruska, Svaz komunistických stran KS Sovětského svazu, Nová
komunistická strana Jugoslávie,

Na informace o antikomunistické kampani v České republice
a jejím nejnovějším projevu –
snaze Ministerstva vnitra ČR
zakázat Komunistický svaz mládeže reaguje velké množství
zahraničních levicových a lidskoprávních organizací, které spustily lavinu protestů směřovaných
na MV ČR a na zastupitelské
úřady ČR ve svých zemích.
KSM obdržel dlouhou řadu projevů solidarity a podpory, přičemž stále přicházejí nové. Celou řadu zemí, z nichž během
několika prvních dní došly protesty, a kde jsou zahajovány
demonstrace a protestní kampaně proti ilegalizaci KSM není
možné z kapacitních důvodů
uvést. Jako příklady lze jmeno-

Protest tureckých komunistů před velvyslanectvím ČR

vat Velkou Británii, Německo,
Španělsko, Itálii, USA, Rakousko, Francii, Finsko, Norsko
Švédsko, Dánsko, Slovensko,
Kypr, Lucembursko, Kanadu,
Brazílii, Uruguay, Porto Rico a
další.

Z této dlouhé řady solidárních dopisů a informací o zahraničních protestech proti snaze o
ilegalizaci KSM je možné vybrat
pro informaci jenom některé.
V pondělí 12. 12. 2005 předala
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delegace Komunistické mládeže
Řecka (KNE), jež je masovou
organizací s několika desítkami
tisíc členů, vedená Themisem
Gionisem – tajemníkem KNE a
členem ÚV Komunistické strany
Řecka protest proti pokusu o
ilegalizaci KSM na Velvyslanectví ČR v Athénách. Protest vládě
ČR poslal také Ústřední výbor
Komunistické strany Řecka, jenž
ve svém dopise mj. uvádí, že
pokus MV ČR o ilegalizaci KSM
„je také zaměřen proti komunistickým stranám a pokrokovým
hnutím úzce spolupracujícím
s komunisty v České republice
ve prospěch pracujících, za mír
a mezinárodní spolupráci. Jak
jistě pochopíte, naše strana a
jakákoli jiná strana spolupracující s Komunistickou stranou Čech
a Moravy (KSČM) v národních
institucích, v institucích EU a
v evropských institucích je tímto
vývojem přímo dotčena.“ Podporu KSM deklarovala i společensky velmi významná mládežnická organizace EDON z Kypru či
Portugalská komunistická mládež. Například v protestním listě,
který zaslalo MV ČR vedení Německé komunistické strany, se
praví: „Vedení Německé komunistické strany protestuje proti
všem pokusům kriminalizovat
komunistickou politiku. Vyzýváme Vás, abyste okamžitě ukončili všechny záměry k zákazu
komunistických organizací, tedy
i Komunistického svazu mládeže.“ Dále němečtí komunisté
připomněli slova nositele Nobelovy ceny za literaturu, Thomase
Manna, který řekl, že antikomunismus je základní zaslepeností
století. V dopise, který zaslala
Socialistická německá dělnická
mládež MV ČR se mj. praví: „V
době, kdy jsou v celé Evropě
pošlapávána práva pracujících,
vypomáhá si česká vláda opět
sáhnutím do staré skříně antikomunismu...Tím má být právě
v bývalých socialistických ze-

mích diskreditován život mnoha
lidí v lepších společenských
podmínkách. K tomu se ti, kdo
vládnou,
neštítí
uvolňovat
prostor fašistickým organizacím
nebo jak se dokonce stalo
v Lotyšsku vztyčovat pomníky
pohůnkům SS...Cílem kampaně
ale nejsou pouze komunisté.
Pod palbou jsou celkově demokratická práva.“ Komunistická
strana Dánska ML ve svém protestu adresovaném MV ČR uvádí: „KSM je organizací, jež otevřeně a legálními prostředky
brání své ideje a vize svobody,
demokracie a socialismu. Proto
považujeme pokusy ilegalizovat
KSM za flagrantní porušování
základních demokratických principů.“ Představitel zemské organizace
Levice.PDS
v Braniborsku
Hans-Peter
Schömmel, který se mimochodem každý rok účastní setkání
komunistů pod Kunětickou horou, ve svém protestním listě mj.
zdůraznil: „Socialisté a komunisté Braniborska velmi pozorně
sledují události a snahy v České
republice týkající se vytlačování
a diskriminace marxistických
organizací...Obzvláště zřejmé je
to prostřednictvím odepírání legálního působení Komunistického svazu mládeže Ministerstvem
vnitra ČR...Zaměření takového
projevu paušálního antikomunismu je pro nás jako demokratické
socialisty v Německu zjevné a
posiluje nás v protestu proti takovým nedemokratickým tendencím.“ COMAC, mládežnická
organizace velmi aktivní Dělnické strany Belgie (PTB), která
sama také podpořila KSM stejně
jako její mládežnická organizace, ve svém protestu uvedla:
„Jakožto hnutí, jehož cílem je
zlepšování situace všech vykořisťovaných mladých lidí a zápas
proti nespravedlnosti dopadající
na zemi musí KSM zůstat legální
a
organizačně
svobodnou...Komunistická teorie a hnutí
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bylo, je a bude zásadní součástí
demokratické a lidové Evropy.
Požadujeme, abyste respektovali demokracii zastavením útoků
proti KSM.“ Italští Mladí komunisté přijali vyhlášení, k němuž
se připojují další organizace, v
němž hovoří o zahájení solidární
kampaně sbírání podpisů na
podporu KSM ze strany veřejně
činných osob, právníků a intelektuálů proti zákazu KSM, dále
hovoří o organizování řady iniciativ jako jsou letákové akce, tiskové konference apod. před zastupitelským úřadem ČR v Itálii,
hovoří také o možnosti demonstrace před velvyslanectvím ČR
v Římě. Podporu KSM vyjádřil i
Národní svaz právníků Kuby.
Proti snaze o zákaz KSM se postavilo i množství zahraničních
osobností společenského a univerzitního života, například Francisco Wellington Duatre, profesor Universidade Federal do Rio
Grande do Notre z Brazílie,
Christian Krambeck, univerzitní
profesor na univerzitě Universidade Federal de Santa Catarina
a prezident Institutu architektů
Brazílie – Blumenau, španělský
profesor historie José María Lucas, Dr. Paul Levy z Aarhuské
univerzity v Dánsku a další.
KSM rovněž oslovila řada
zahraničních novin, které požadovaly rozhovor s představiteli
KSM. Množství zahraničních
novin už články o útoku MV ČR
proti KSM přineslo a další přibývají každým dnem.
Zahraniční komunisté svými
činy opět dokazují, že mezinárodní solidarita, která je jednou
z nejsilnějších zbraní levice, a
společný boj proti antikomunismu halícímu se do různých
pláštíků je pro ně něčím zcela
přirozeným. Útěk před útočícím
vlkem
je
prvním
krokem
k nešťastnému konci.
Radim Gonda

COMAC - MLÁDEŽ BELGICKÉ STRANY PRÁCE
COMAC je mládežnické hnutí
Belgické strany práce (PTB/
PVDA). COMAC je zkratka
„COMmunist & ACtive“. Toto
jméno bylo přijato v srpnu 2003,
předtím bylo toto hnutí známo
mezi středoškoláky pod označením Rebel a na univerzitách pod
názvem
Marxisticko-leninské
hnutí. COMAC je mládežnické
hnutí, organizované po celé Belgii, což je docela neobvyklé, protože většina belgických organizací existuje pouze regionálně
(podle jazykových oblastí –
vlámské, francouzské, německé)
a mnoho buržoazních politických
hnutí se dokonce se snaží využívat jazykových k rozdělování
belgického lidu. COMAC je aktivní především mezi středoškoláky a univerzitními studenty.
COMAC má aktivní organizace
středoškoláků ve všech velkých
městech
Belgie
(Bruselu,
Antverpách, Liege, Ghent, Charleroi) a v mnoha menších městech. Aktivní skupiny COMAC
existují na většině univerzit
(Lueven,
Louvain,
Brusel,
Ghent, Liege, Antverpy) Členové
COMAC pracují také jako vedoucí v Pionýru, dětské organizaci PTB/PVDA. Hlavní slogan
COMAC je „CHEnge the world“.

Internetové stránky COMAC
jsou
umístěny na
adrese
www.chengetheworld.org.
Za více peněz univerzitám
V říjnu 2004 se rozmohlo obrovské hnutí francouzsky mluvících
studentu a zaměstnanců univerzit za více financí do vysokého
školství. COMAC byl velmi aktivní v tomto hnutí. Část akcí začala na několika vysokoškolských
kolejích, kde se nedostávalo
peněz na dostatek vybavení a
zaměstnanců. Na jiných místech
se studenti postavili proti vysokým vstupním poplatkům k studiu na univerzitách. Stávky a
demonstrace se konaly po několik týdnů. Uskutečnily se dvě
národní demonstrace, kterých se
pokaždé zúčastnilo okolo 10
tisíc studentů. Hlavní požadavek
hnutí byl, navýšení financování
školství na 7% belgického HDP,
jako tomu bylo v 80. letech, nyní
je to pouze 5%.
Proti Bushově návštěvě Belgie
V únoru 2005 přijel George Bush
ml. do Evropy poprvé po svém
znovuzvolení. Přijel, aby se setkal s vůdci Evropské unie a NATO v Belgii, které žádal o podpo-

ru své války v Iráku. COMAC
hrál vůdčí roli při organizování
akcí proti této návštěvě a z okamžité stažení okupačních armád
z Iráku. COMAC podporoval národní demonstraci různých protiválečných a mírových hnutí. Navíc se podílel na pořádání řady
úspěšných regionálních demonstrací. Například Ghentu se demonstrace, iniciovanou různými
profesory a vysokoškolskými
organizacemi, se
zúčastnilo
přes tisíc univerzitních a středoškolských studentů. Mnoho pedagogů v během návštěvy
Bushe zahrnulo do svého vyučování alternativní hodinu o příčinách a dopadech Bushovy politiky.
Za práci pro mladé
COMAC se podílel na mobilizaci
dvou největších belgických odborových centrál na Pochod
mladých za práci, důstojný život
a bezplatné vzdělání, který se
uskutečnil v březnu 2005. COMAC byl jedním ze svolavatelů tohoto důležitého pochodu. V
Belgii je totiž jeden ze čtyř mladých do 24 let nezaměstnaný.
Odbory přitom informovaly, že
12 miliard Euro, které v roce
2004 tvořily státní dotace do
bankovního sektoru, by mohly
vytvořit okolo 400 tisíc nových
pracovních míst. Pochodu se
zúčastnilo přes 3 tisíce mladých
lidí.
Proti NATO a atomovým zbraním
Z iniciativy mírových organizací
se uskutečnila každoroční akce

18 Z DOMOVA

BUDOU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI DÁLE
EXISTOVVAT CYKLOTRASY?
Ve Středočeském kraji je
rozvoji turistiky věnován nemalý
prostor. Nemalou měrou se na
ekonomickém přínosu turistiky
podílí i značené pěší trasy a cyklotrasy. Jejich údržbu provádí
Klub českých turistů (KČT), který
od kraje a MMR dostává finanční podporu na cestovné svých
dobrovolných pracovníků. Na
údržbu všech tras je třeba ročně
věnovat v celé republice cca 15
mil. Kč, tržby z provozu našich a
zahraničních turistů po nich se
však odhadují na 3.5 mld
Kč. Částka, potřebná pro zajištění údržby je nízká hlavně proto, že členové KČT vykonávají
všechny práce bez nároku na
mzdu a odpracují tak ročně průměrně 65000 hodin při údržbě
pěších a lyž. tras a 6000 při
údržbě cyklotras. V celé republice v poslední době roste množství cyklotras. V roce 2000 to
bylo okolo 4300 km, v roce 2001
10300 a v roce 2002 již 17154
km.
Klub českých turistů dostává
na údržbu všech tras z MMR cca
7.7 mil. Kč. Další potřebné zdroje (3 – 3.5 mil.) pro pěší trasy a
cyklotrasy
pak
dostává
z jednotlivých krajů. S některými
kraji, jako např. s Karlovarským
krajem má smlouvu na 4 roky, a
každý rok dostává zdroje na
údržbu cyklotras, podobně i dal-
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ší kraje mají peníze na údržbu
pěších
tras
a
cyklotras
v rozpočtu. V některých krajích
dali zodpovědnost za údržbu
cyklotras např. Krajské správě
silnic (Olomoucký kraj), Jihočeský kraj si zřídil Nadaci jihočeských cyklostezek a tam přispívá
kraj, obce a další subjekty…
Výjimku systémovějšího řešení tvoří Středočeský kraj. Jinde se již podařilo zajistit údržbu
rostoucího počtu tras a cyklotras. Je nutné podotknout, že
údržba je nesmírně důležitá,
protože třeba 70% naučných
stezek bez údržby zanikne do 5
let, cyklotrasy a pěší trasy mohou být nepouživatelné třeba i
po 3 letech.
Středočeský kraj přispěl
KČT mimořádně 2x po sobě
částkou 200 000 Kč, která jakžtakž stačila pokrýt potřeby pro
údržbu značení pěších tras
(reálná potřeba v kraji byla cca

250 000 Kč), údržba cyklotras
však byla provedena pouze za
částečného použití prostředků
z jiných krajů. Situace je však
takto již dále neudržitelná. Hrozí,
že v případě, že KČT nebude
mít zdroje z kraje na obnovu
cyklostezek, nebude moci již
dále jejich stav udržovat.
Komunisté se nyní snaží
situaci řešit. Nejde ani tak apriorně o to, aby přímo a výhradně
KČT dostal zdroje i pro značení
cyklostezek jako je tomu v jiných
krajích, ale o to, abychom se
problematikou obnovy cyklostezek na úrovni kraje nějak zabývali. Zda formou veřejné soutěže, zřízením Nadace jako
v případě JČ kraje, nebo podporou dle mého názoru evidentně
nejlevnější aktivity KČT, to nechávám otevřené a tak to vnímají i představitelé KČT. Odložení
tohoto problému zdůvodněním
(podobně jako při posledním
hlasování k tomuto tématu), že
cyklostezky si mají udržovat zřizovatelé, stav cyklostezek nezlepší a inspirace z jiných krajů,
kde vládne stejná strana jako
v našem kraji, jistě může naznačit možná východiska. A to i proto, že právě turistickou modrou
značku si ODS dala na svém
kongresu do své volební kampaně…
Zdeněk Štefek
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SOLIDARITA S KSM NEZNÁ HRANIC
22. 12. se uskutečnila
schůzka s delegací solidarity ze
sousedního německého Saska.
Zástupci Německé komunistické
strany, mládežnické organizace
PDS Solid, mládežnické organizace SDAJ, Socialistické mládeže, mladých socialistů -levicové
mládeže, Mladé levice.PDS
Sasko, Svazu antifašistů ad.
neváhali obětovat 8 hodin cestování, aby vyjádřili svou podporu
KSM. Připojili se tak již stovkám
organizací a jednotlivců, kteří
podporují protest KSM proti snaze MV činnost KSM ilegalizovat.
Mimo dopisy putující na Ministerstvo vnitra a na zahraniční
ambasády má solidarita i jiné
formy - na lednové demonstraci
v Berlíně bude vytvořen blok
solidarity s KSM, Řekové chystají na leden demonstraci proti
antikomunismu, kde bude účasten i zástupce KSM. Články na
obranu a podporu KSM vycházejí i v zahraničním tisku, jmenuji např. ruskou Pravdu či italský
Liberazione, kde svou podporu
vyjádřil člen vedení PRC (Strana
komunistické obnovy). Na podporu KSM také vystoupila Portugalská komunistická strana. Seznam všech reakcí ostatně časem zveřejníme, každou hodinu
totiž přicházejí další a další.
Dokonce v češtině zaslaným
dopisem nás dostihla reakce
dalších německých partnerů,
jejichž dopis zveřejňujeme:
Mladá levice Saska a
organizace [´solid] Durynsko
přijaly
následující
vyjádření
z hrozbě
zákazu
Svazu
Komunistické mládeže státními
orgány v České republice.
Dne 31.12.2005 oznámený
zákaz KSM, resp. hrozba vzetí
jeho licence k politické činnosti
českými úřady pokládáme za
antidemokratické
a

emancipačnímu pojetí svobodné
společnosti vzdálené opatření.
V tomto roce již jednou
zahájil český Senát iniciativu
k postavení
fašismu
a
komunismu na roveň, což je
srovnatelné
s iniciativou
litevských
a
maďarských
poslanců
Evropského
parlamentu z února 2005, která
se
pokoušela
o
zákaz
komunistických a fašistických
symbolů.
Formální
stížnost
proti
KSM, že cíle a pole působení
formulované v jejich stanovách,
jež ovšem nejsou stanovami
strany ale občanského sdružení,
byla
již
KSM
samotným
odmítnuta.
Stejně
jako
v Německu
a
dalších
evropských státech vytvářejí
svou činnost mladí sociální
demokraté, mladí socialisté
nebo mladí konzervativci s cílem
politického vzdělávání mladých
lidí. Ačkoli mnozí z nich nevidí
v kapitalizmu poslední slovo
dějin, přispívají svou činností
k upevňování
a
posilování
parlamentní demokracie.
KSČM jako mateřská strana
KSM je zastoupena 41 poslanci
v českém parlamentu jako třetí
nejsilnější parlamentní strana, je
zastoupena
v evropském
parlamentu a v neposlední řadě
reprezentuje významnou část
českého obyvatelstva.
I přes vlastní politické a
obsahové
rozdíly
s KSM
doufáme, že významné a
rozvážné politické síly v české
republice použijí svůj politický
vliv, aby podpořily svobodu
myšlení a politické činnosti jinak
smýšlejících.

Mladá
levice
Sasko
organizace [´solid] Durynsko se
vyslovují jasně proti politice
zákazů a nediferenciovanému
srovnávání komunistů s fašisty.
Aniž bychom zpochybňovali
nutnost
vyrovnávání
se
s dějinami
a
odpovědnost
nástupnických stran jako je
KSČM a PDS.Levicová strana,
např. nepřípustné omezování
základních práv člověka a jeho
svobody v minulosti.
Pokládáme
za
důležité
poučení, že politické zákazy
nejsou
prostředkem
demokratické
soutěže
a
očekáváme místo toho stažení
hrozeb a zachování svobody
politické činnosti pro KSM.
Podepsáni:
Mladá levice Sasko organizace
[´solid] Durynsko a další političtí
aktivisté z našich zemí solidarizují se Svazem komunistické
mládeže ČR.
Podporují:
Volební alternativa za práci a
sociální spravedlnost (WAsG)
Sachsen
lavka.info – network pro levicovou politiku ve střední a východní Evropě
Matthias Bärwolff, Poslanec
zemského sněmu Durynsko
Ralf Lang, Knihovna mladých
Gera e.V.
Thomas Bloch, Komunistická
platforma levicové strany.PDS
Sasko
Sascha Möckel,člen předsednictva Levicové strany.PDS
Sandro Witt, spolkový mluvčí
SOLID
Sirko Matz, referent pro práci
s mládeží, Levicová strana.PDS
Durynsko
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BUDE MINISTR BUBLAN MĚŘIT
VŠEM STEJNĚ?
Ministerstvo vnitra zaslalo
Komunistickému svazu mládeže
dopis, ve kterém mu vyhrožuje
rozpuštěním, protože vyvíjí politickou aktivitu. Předseda KSM
Milan Krajča poté ve vysílání
Radiožurnálu uvedl, že je zvláštní, že Ministerstvo vnitra takto
postupuje zejména proti mladým
komunistům a že se jeho postup
neodráží také vůči jiným mládežnickým organizacím jiných politických stran, které jsou taktéž
občanskými sdruženími a nejsou
přitom o nic méně politické, než
jsou mladí komunisté. Z toho by
se totiž dalo usuzovat, že ministru vnitra Bublanovi jde především o potlačení politických oponentů než o nějakou spravedlnost.
Nedalo mi to tedy a nakoukl
jsem do dokumentů tří dalších
mládežnických organizací větších parlamentních stran: Mladých sociálních demokratů spjatých s mateřskou ČSSD, Mladých konzervativců, kteří mají
smluvně stvrzené vztahy s ODS
a Mladých křesťanských demokratů, hlásících se ke KDU-ČSL.
Výsledky předčily mé očekávání.
Mladí sociální demokraté
například ve svých stanovách
otevřeně uvádějí, že se jejich
cíle vztahují také na politickou
oblast: „Mladí sociální demokraté jsou občanským sdružením s
vlastním majetkem působícím
na území ČR, sdružujícím mladé
lidi se sociálně demokratickou
orientací, jehož cílem je v politické oblasti podpora a rozvoj demokracie, obhajoba zájmů mladých lidí a spolupráce s ČSSD
při tvorbě a prosazování sociálně demokratické politiky, přinášení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování
volného času mladých lidí.

Mladí křesťanští demokraté
se dokonce k tomu, že jsou politickou organizací sami přihlásili
ve svém Programovém dokumentu: Mladí křesťanští demokraté jsou politickou mládežnickou organizací, k jejímž cílům
náleží účastnit se celospolečenské politické debaty a prezentovat své postoje k různým otázkám v sektoru veřejné správy i
občanské společnosti. Za hlavní
priority svého zájmu považují
ochranu důstojnosti člověka a
jeho života, podporu rodin
s dětmi jako základu naší budoucí existence a podporu vzdělávání jakožto zásadního tématu
pro mladé lidi.
Nejinak je tomu s orientací
na politiku také u Mladých konzervativců, kteří o sobě na své
internetové v sekci „Kdo jsme“
mluví jako o politické organizaci
bez jakýchkoliv zábran: Jelikož
MK již od počátku vznikli jako
politická organizace, je samozřejmě důležitý i vztah k politickým stranám.
Nemusíme však zůstávat na
povrchu. Že se jedná o politické
organizace, a to je naprosto
v pořádku, se lze přesvědčit i
z podrobnějších programových
tezí. Excelují především Mladí
konzervativci, které po přečtení
následující pasáže z jejich Programového prohlášení již snad
nikdo z toho, že se chovají nepoliticky, podezírat nebude:
Mladí konzervativci se vyslovují pro konkurenční model demokracie, jehož konstituování
umožňuje etnická, náboženská,
jazyková a kulturní homogenita
české společnosti. Tento model
je založen na volné soutěži politických stran ve volbách a názorovém soupeření vládních a
opozičních sil v období mezi vol-
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bami. V rámci konkurenčního
modelu demokracie MK upřednostňují parlamentní systém.
Jsme pro existenci dvoukomorového parlamentu, který považujeme za instituci osvědčenou ve
většině nejvyspělejších demokracií euroatlantického prostoru.
Dvoukomorový parlament by
měl být zárukou stability, kontinuity i kvality legislativního procesu. Poslanecká sněmovna, jíž
je odpovědná vláda, by měla být
volena většinovým volebním
systémem tak, aby byl posílen
konkurenční charakter stranickopolitické soutěže a následně
stabilita a akceschopnost vlády.
Jsme přesvědčeni, že hlavní
odpovědnost za úspěch vlády by
měla nést premiér, který by také
měl disponovat dostatečně silným postavením a pravomocemi. Senát by měl být podle našeho názoru transformován v komoru, kde budou - prostřednictvím jejich zástupců - reprezentovány zájmy krajů. Této reprezentaci by více odpovídal volební systém poměrného zastoupení. MK podporují vytvoření bipolárního systému politických stran
s omezeným počtem relevantních politických subjektů. Také z
tohoto důvodu podporujeme
sjednocení politických sil napravo od politického středu. Naším

VLÁDNÍ KAMPAŇ K EU V „NOVÉM“ DRESU
Možná jste si všimli kolem
sebe nápadných reklam tématicky směřujících k informování o
Evropské unii. Modročernobílý
komiks upozorňuje čtenáře na
několik zdrojů informací o Evropské unii. Webovské stránky
www.euroskop.cz, eurocentra,
eurokurýr, grantový systém a
eurofon 0800 200 200. Pozornosti Vám jistě neušel ani zvláštní symbol – bílé korálky různých
velikostí v kruhu, z nichž jeden
je červeně označen… Setkali
jste se s kampaní vládního Odboru pro informování o evropských záležitostech, v jehož expertní pracovní skupině jsem
také.
Červený korálek znamená
naší zemi, ostatní pak velikostně
přibližně odpovídající další členy
EU.
Pracovní skupina se skládá
nejen ze zástupců politických
stran, ale zejména z členů různých firem a organizací, jejichž
činnost s EU určitým způsobem
souvisí. Vedle sebe tak usedají
lidé z médií (Česká televize, Lidové noviny, MF Dnes), výzkumných agentur (STEM, CVVM),
institucí (AV ČR, Parlamentní
institut, Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, Rada vysokých škol, Univerzita Karlova,
VŠE) a firem (Česká spořitelna). Žádní odboráři, žádní zástupci pracujících a studentů.
Lidé, kteří se radí, jak mezi lidmi
šířit ty správné informace o EU a
jak je pro evropanství získat…
Tomu je ostatně věnována i
profesionální činnost vládního
odboru. Sjednocení a zkvalitnění
uvedených informačních zdrojů,
stejně jako školní osvěta jsou
samozřejmě
chvályhodné,
nicméně celá evropská kampaň
je optimisticky „proevropská“,
takže v ní není místo ani pro
Klausův europesimismus, ani
pro komunistickou kritiku imperi-

alistické a neoliberalistické podstaty a chování EU či dokonce o
alternativách.
V rámci vlastních grantů jsou
tak např. přerozdělovány dotace
na témata Členství ČR v EU,
Budoucnost Evropy, EU do škol,
Rozcestník pro evropské peníze
či v rámci dalších aktivit se hodnotí výuka o EU na všech typech
škol.
Při analýze marketingových
nástrojů a cílových skupin obyvatelů se však objevují velice
zajímavé informace. Podle předložené sekundární analýzy výzkumů veřejného mínění se prý
počáteční geopolitická orientace
po zániku Československa vyvíjela nově – měla prý prozápadní
orientaci, ale byla nevykrystalizovaná. Narůstala však v druhé
polovině
90.
let,
zároveň
s potřebou zajištění bezpečnosti.
To prý v souvislosti s válkami na
Balkánu. Tato fáze prý byla zakončena pozváním k členství a
v roce 1999 vstupem do NATO.
Sice jsem mlád, ale dobře si pamatuji názory veřejnosti na NATO a nechuť vlády k referendu o
vstupu… Že by se předělávala
historie i ve výzkumech veřejného mínění?
Do zmiňovaného prozápadního nevykrystalizovaného postoje (podpora členství menší
než 50%, nejistota dalších 40%)
se pak začaly promítat zveřejňované informace z jednání o vstupu. Podpora pouze cca 40%
v letech 2000 a 2001 souvisela
s náročností integračního procesu a nejistotami o vlastní výsledek a dopadech členství.. Došlo
k individuální diferenciaci podpory EU uvnitř hlavních sociálních
a ekonomických skupin.
V období před referendem
se negativní vztah k EU koncentroval zejména v populaci nad
60 let, mezi lidmi s nižší životní
úrovní a nižším vzděláním.

Podle předkladatelů však nakonec pozitivní výsledek referenda
prokázal, že v naší společnosti
převažuje dlouhodobý pohled a
hodnocení EU jako strategické
investice. Asi žiji mimo společnost, protože u nikoho jsem takovouto interpretaci postoje k
EU nezaznamenal…
První rok členství přinesl
spokojenost 56% dospělých
obyvatel, v ČR vzrostlo pozitivní
vnímání EU nad hladinu 43%,
podíl těch, kteří vnímají členství
jako nevýhodné, klesl na 33%.
Vzrostl pocit bezpeční (53%) a
ekonomické stability (47%).
Nicméně poklesla důvěra ve
vnitropolitickou stabilitu a její
výhledy. Je zajímavé, že v ČR je
důvěra národním institucím zřetelně nižší než důvěra obdobným institucím EU…
Postoj ke Smlouvě ústavě
pro Evropu byl pak ovlivněn odmítnutím v referendech ve Francii a Holandsku. Z dubnových
62% na 42% v červnu, a to i
v souvislosti s poklesem podpory Smlouvy v lektorátu ODS a
ČSSD, ale i KDU-ČSL. Obecně
lze říci, že lidé inklinující ke středopravé orientaci jsou těmi, kdo
nadprůměrně podporují členství
ČR v EU a jsou s ním spokojeni.
Zato lidé výrazně nespokojení
s vnitropolitickým vývojem, inklinující k levici a lidé postižení
pocitem nedostatku a chudoby
jsou s EU nespokojeni.
Množství informací o EU
však mezi lidmi není mnoho.
Rozevírají se nůžky mezi názorem na členství a informovaností
o fungování EU. Větší informovanost a větší „ten správný eurooptimismus“ – to jsou úkoly právě vládního odboru pro informování o evropských záležitostech.
Analýza poskytovaných dat a
publikace našich postojů a expertiz je tudíž nadmíru důležitá.
Zdeněk Štefek
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Je nástrojem hrubě nedemokratickým!
Proti „modernizaci“ stojí ve
vyspělých zemích ovšem rozvinutá občanská společnost – alespoň z médií bychom tento dojem mohli získat. Ale ona je většinou zaměřena pouze regionálně, takže korporace problémy
řeší tak, že než by přistoupily na
nějaký kompromis, raději do této
lokality vůbec nepřijdou a
uhnízdí se tam, kde jsou dělníci
mnohem
disciplinovanější
(třebas do Jižní Koreje). Občanští aktivisté jsou poté svými sousedy napadáni, že brání rozvoji
regionu a novým pracovním příležitostem. Pracující jsou nuceni
téměř prosit, aby byli vykořisťováni!
Politická volba člověka je
stále více nahrazována volbou
konzumní. Navíc i vlády jsou
v problematické pozici, protože
ekonomická moc už dávno překročila hranice národních států,
ba i kontinentů, ale moc vlád je
jimi limitována. Lze určit 2 vlny
globalizace: I. úpadek sociálního
státu, II. úpadek veřejné moci
(nahrazován pouze nabídkou a
poptávkou). A to nejsou jediné
problémy kolize globalizace a
demokracie. Především tedy se
vlády mohou stát pouze jakýmsi
folklórem, ponesou však zodpovědnost za věci, které nebudou
moci ovlivnit. Aby státy vykázaly
nějakou činnost, budou se snažit
„dělat pořádek“ silnou rukou.
Cílem obchodních organizací,

tedy těch, kteří budou fakticky
rozhodovat, je maximalizace
zisku, nikoliv demokracie, jak ji
chápeme. Občané se časem
mohou přeměnit na pouhé spotřebitele. O nástupu globalizace
nikdo nerozhodl a přesto tu je.
Závěrem jeho vystoupení
bylo pregnantní hodnocení neoliberální ideologie dnešních dnů.
Vše popsal na práci amerického
ekonoma Friedmana (ne Miltona
Friedmana, ale jednoho z jeho
žáků), který navrhuje zprivatizovat policii (nahradit jí sítí hlídacích agentur), či soudnictví. Dokonce navrhuje takové absurdity
jako je vystěhování chudých do
Amazonie či do Arktidy a podobné šílenosti. I když, šílenosti
dnes, ale uvědomme si, že již
teď v USA mají bohatí právo
vystěhovávat chudé sousedy ze
svých čtvrtí, aby nesnižovali
hodnotu jejich majetku.
Jistě stojí za zmínku i jeho
odpovědi na dotazy, kdy uváděl
třebas švarc systém, kdy vlastně
dělníci s živnostenským listem
jsou vykořisťováni více než klasičtí dělníci a přesto jsou označováni za drobné podnikatele.
Zpřesňoval i termín cognitariát
(odborně vzdělaní dělníci). Velmi
zajímavá byla odpověď rozebírající aktuální problémy ve Francii.
Kdo tam zapaluje auta? Totiž ve
Francii musí mít dle zákona 80%
z každé věkové skupiny maturitu, což samozřejmě snižuje kvalitu tamních maturitních zkoušek
a maturita je potom vyžadován

takřka pro každou profesi. A ti,
kteří páchají nepokoje a zapalují
auta, jsou také často ti, kteří maturitu nemají a jsou tudíž nezaměstnatelní. Argument, že se
mělo dobře učit, neobstojí. Závěrem bych zmínil Kellerův popis
amerického parlamentu – ten se
nedělí na pravici a na levici –
vpravo sedí barely ropy, vlevo
žoky obilí, které se teď na chvíli
uskrovnily. A také bych chtěl
zmínit jeho práci, kterou uváděl
„Podíl povodní na polidštění pravice“.
V diskuzi vystoupil i s. Josef
Kůta, předseda MěV KSČM
v Brně s tématem dopady globalizace na zahraniční politiku. Hovořil o imperialistické globalizaci,
nastínil historii „Charty OSN“, její
zneužívání ze strana USA, mluvil o politice mírového soužití
mezi USA a SSSR a o jejím konci s Reaganovou érou. Mluvil i o
době dnešních preventivních
válek. Krátce také vystoupil šéfredaktor brněnského levicového
občasníku ECHO Karel Janiš a
z komsomolců krátce i Peter R.
Schuster. Celým seminářem
opět skvěle provázel s. Kolínek,
který se samozřejmě zapojil i do
diskuze.
Tento stručný výtah z témat
diskutovaných na semináři berte
jako pozvánku na vystoupení
prof. Kellera na OV KSČM
v Ostravě 28. 1. 2006.
David Pazdera,
Jaroslav Petržela

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA
Jednou z krásných věcí
v lidském životě je udělat radost,
opravdovou radost dítěti. Stát se
aspoň na jeden večer tím, na
kterého bude vzpomínat, než
půjde spát. A tato věc se podařila na předvánoční besídce, která
se konala 20.12. v Řečkovicích,
pořádané místní organizací

KSČM a oběma brněnskými kluby KSM. Program byl skutečně
velmi bohatý a děti se s velkým
nadšením účastnily všech her –
lovení rybiček, skákání v pytlích,
střelba na branku atd. Stejně tak
si všechny s námi zazpívaly koledy a nestyděly se předvést ani
samostatně, jak umí přenášet a
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zpívat. A jaká byla jejich radost,
když na konec přišel i Děda
Mráz a každému dal balíček plný
sladkostí. Besídka byla zakončena venku jednak menší koulovačkou, ale hlavně ohňostrojem,který byl tou nejlepší tečkou
za krásným večerem.
Veronika Sýkorová

cílem je jeden politický subjekt,
strana či pevné a stálé spojenectví více stran, který sjednotí
všechny tradiční pravicové politické proudy: konzervativní, liberální i křesťansko-demokratický.
Vzhledem k parlamentnímu charakteru politického systému naší
země MK nepodporují přímou
volbu prezidenta republiky, ani
krajských hejtmanů. Naopak
přínosem by měla být přímá volba starostů (primátorů) obcí a
měst, jež by vedla k žádoucímu
zvýšení akceschopnosti vedení
měst a obcí i legitimitě jejich nej-

vyššího reprezentanta. MK dávají jednoznačnou přednost zastupitelské formě demokracie
před demokracií přímou. S využitím institutu referenda souhlasíme pouze v případě, kdy se
rozhoduje o omezení suverenity
naší země.
Oproti tomu mladí komunisté, jejichž program je obdobně
politický jako programy všech
zmíněných mládežnických organizací politických stran, se ke
své političnosti na rozdíl svých
konkurentů nijak explicitně nepřihlašuje.
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Zbývá tedy otázka, zda Ministerstvo vnitra bude skutečně
měřit všem stejným metrem.
Bylo by totiž více než úsměvné,
kdyby - díky ne příliš promyšlené
iniciativě ministra Bublana - ze
sebe mladé naděje současných i
budoucích vládních stran hromadně strhávaly kravaty a
poklusem se vydávaly schovat
před policejními jednotkami do
nejbližších lesů.
Radek Grabovský, Britské listy

BESEDA O ČINNOSTI KSM
15. prosince se uskutečnila
v Praze i za přítomnosti médií
veřejná beseda KSM o aktivitách
za poslední rok, závěrech sjezdu
a samozřejmě i o aktuální hrozbě zákazu KSM.
Poslední rok byl plný různých aktivit, jejichž částečný výčet přednesl Zdeněk Štefek.
Na počátku roku jsme uskutečnili řadu zajímavých zahraničních aktivit: lednovou aktivní
účast na LLL demonstraci
v Berlíně spojenou s řadou seminářů a konferencí, lednovou
výpravu do Ruska, únorovou
výpravu na východní Slovensko
a březnovou účast na Setkání
kom. ml. organizací Evropy
v Turecku.
Z domácích aktivit je třeba
vyzdvihnout např. brněnskou
besedu s předsedou UV KSČM
a úspěšný Latinskoamerický
ples, setkání moravských členů
v Uničově a pokračování kinoklubu KSM – byl promítán
např. Gottwald, Motocyklové
deníky, My děti ze stanice ZOO,
Good Bye, Lenin, Fahrenheit
9/11.
Proběhla řada akcí proti fa-

šismu a diskriminaci, členové se
účastnili různých plesů, oslav
MDŽ apod.
Do další fáze vstoupila příprava kampaně za bezplatné
MHD. Na úrovni Pražské rady
KSČM byla paralelně vytvořena
kampaň proti zdražení MHD.
Rámcové teze byly zveřejněny
v Mladé Pravdě, byl také vydán
leták.
Další Ústřední rada se konala 19. 3., při této příležitosti
jsme podpořili Kubu vlastním
vystoupením na akci nadace
Člověk v Tísni, která se pomocí
klece pokoušela mobilizovat veřejnost na své bezzubé nenávistné tažení proti Kubě. Na ní
navazovala druhý den akce
v rámci mezinárodního dne proti
válce a okupaci, kde jsme vytvořili nejaktivnější část kontingentu
s vlastními transparenty, po dohodě bez našich vlajek a portrétů. Akci je třeba hodnotit velmi
úspěšně.
V Praze poté odstartovala
kampaň
za
bezplatnou
MHD,
kdy
se
aktivisté
KSM zapojili do boje proti zdražování MHD, u rušných míst

stavěli
informační
stánky
s peticí, v podstatě byli jediní,
kteří proti zdražování touto formou protestovali, i když petice
byla všech pražských komunistů. Aktivity probíhaly několik týdnů, došlo k předání asi 1000
petičních podpisů Radě HMP a
nyní i k výzvě, aby se zdražování, které bylo Radou schváleno,
projednávalo opět na podzimním
zastupitelstvu.
Média pak byly svědky razantní odpovědi KSM na trestní
oznámení senátorů Štětiny a
Mejstříka na Mladou Pravdu a
KSM. Předseda KSM podal
trestní oznámení na Štětinu, a to
za šíření nenávisti proti skupině
osob a omezování jejich práv.
Po téměř 3 měsících došla zamítavá odpověď Policie, podle
kterého Štětina trestný čin nespáchal,
což
samozřejmě
v současné buržoazní společnosti nikoho nepřekvapilo.
Na řadě míst jsme se účastnili oslav Prvního máje a vytěžili
dost i z propagace – aktivně
jsme byli vidět v Brně, Olomouci,
Praze, Kladně, Berouně, Cho-
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mutově i na dalších místech.
Předseda ÚR KSM se pak zúčastnil 2.- 4. 5. mezinárodního
komunistického
semináře
v Bruselu.
Květen byl nedílně spojen
s připomínkou 60. výročí osvobození od fašismu a ani to nemohli členové KSM opomenout
– aktivně se účastnili řady pietních akcí, např. na Slováci,
v Praze, v Terezíně.
13. - 15. května se značná
část členů podílela v Prostřední
Bečvě na setkání levicové mládeže pořádané OSMou, kde bylo cca 90 lidí a kde jsme měli
vlastní propagační stánek a aktivně jsme ovládli mnoho diskusí.
21. května jsme spolupořádali mezinárodní konferenci na
téma „O antiimperialistickém boji
a mezinár. kom. hnutí“. 26. května pak nového začátku studentských protestů, tentokráte proti
zdražování kolejí, na které jsme
upozorňovali již v březnu.
11. června jsme tradičně
pořádali pochod Praha – Lidice,
který byl věnován také 60. výročí
vítězství nad fašismem.
Rozrostli jsme se o další
členy, např. v Brně, Praze, Berouně či Kladně a vznikl i nový
klub v Brně.
Poslední Ústřední rada KSM
proběhla opět na Kozím Hrádku,
tentokrát 2. července 2005. Přes
30 účastníků se věnovalo zejména přípravě sjezdu. Byla vytvořena pracovní skupina pro otázku
drog a pro kampaň proti zavádění biometrických údajů v pasech.
16. 7. uspořádal klub KSM
Beroun prohlídku bývalého partyzánského krytu u Oseka, 18.
zase Kladeňáci podpořili Romy,
které
chtěli
vystěhovat
z provizorních bytů do ghetta.
V červenci se také uskutečnilo za účasti KSM setkání komunistické
mládeže
v Mařenicích, V Brně byla zahájena petiční kampaň KSM proti

zdražování dopravy, v Praze
začaly protestní jízdy KSM proti
zdražení MHD. Srpnové dny
byly ve znamení zapojení do
aktivit proti policejnímu zásahu
proti CzechTeku. Konal se za
účasti 15 členů KSM také XVI.
Světový festival mládeže a studentstva v Caracasu ve Venezuele. Ani to neznamenalo neúčast
KSM na dalších akcích v ČR, na
setkání levice na Lázku či
v Dubňanech. Koncem srpna se
stačil ještě účastnit tiskovky antikomunistů Hučína a spol.
Prvního září se pak KSM
zapojil do projednávání zdražení
MHD na pražském magistrátu,
aktivně se zapojil bohatou účastí
do setkání na Kunětické hoře i
na slavnosti Halo novin a Naší
Pravdy. Po slavnosti Halo novin
se pak konalo setkání pražských
a středočeských členů KSM a
KSČM, kde bylo přes 30 účastníků. V září se podílel i na vzniku petice proti zdražování plynu
a
odstartování
kampaně
v Příbrami. Program doplnila
v září i účast na setkání levicové
mládeže v Karviné či kuželkový
turnaj v Přerově. První završení
kampaně ke zdražení MHD se
konalo 22. září, na den bez aut,
kdy se KSM zapojil do projektu
hlídek proti revizorům. Nezapomněl uspořádat ani besedu o
Venezuele.
V říjnu se uskutečnila v Brně
akce k výročí zavraždění Che
Guevary a na zasedání zastupitelstva města Brna byla předložena petice KSM proti zdražování MHD v Brně. Zástupce KSM
byl i na konferenci o podpoře
iráckého odporu v Římě. 21. až
23. 10. se pak uskutečnilo II.
České sociální fórum. Rýsuje se
také vznik nového klubu na Litoměřicku a Kroměřížsku.
V listopadu
proběhl
VII.
sjezd KSM, nové vedení pak
mobilizovalo na odborářskou
demonstraci, spolupořádalo konferenci „Socialismus vědecký
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nebo surrealistický“, podpořilo i
solidární akci před chilskou ambasádou, nájemníky v podobě
účasti na demonstraci SONu,
aktivně byla zahájena Rudá univerzita.
To není samozřejmě všechno, kluby samy vyvíjely po celou
dobu i vlastní činnost…
O závěrech sjezdu pak mluvil Milan Krajča. Jelikož tyto závěry jsou na našem webu, nebudeme je znova zde opakovat.
Věnoval se pak dopisu Ministerstva vnitra a problematice
možného zákazu KSM. Shrneme celou kauzu: Na začátku
prosince obdržel KSM výzvu
ministerstva vnitra k "upuštění
od
zakázané
činnosti"(do
31.12.), kde
1.
zpochybňuje statut
KSM jako občanského sdružení
pod záminkou, že cíle činnosti
KSM zabíhají do oblasti vyhrazené činnosti politických stran,
do níž občanská sdružení dle
jejich výkladu zákona nemají
zasahovat.
Přitom KSM se v této oblasti
obecně neliší od působnosti dalších mládežnických politických
organizací v ČR jako jsou Mladí
konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté apod. Je tedy zjevné, že
tento útok proti KSM je zcela
účelový a politicky motivovaný.
Je však třeba jej chápat také za
zřejmou snahou omezit právo
sdružovací.
Politické strany a hnutí mají
právo se účastnit na politickém
životě a hlavně podílet na volbách, o čemž svědčí i definice
politických stran. K. Žaloudek ve
své Encyklopedii politiky uvádí
stranu jako organizovanou skupinu velkého počtu lidí dobrovolně se sdružující za účelem získání politické moci; Ve Velkém
sociologickém slovníku je definováno, že politická strana je
část společnosti, jejímž cílem je

zasloužila. Počet občanů bez
přístřeší v ČR je alarmující a
stále jich přibývá a s plánovanou
deregulací nájemného lze předpokládat, že jejich počet poroste
ještě mnohem rychleji. Přitom
součástí Ústavy ČR je i Listina
základních práv a svobod, v níž
je kromě mnoha dalších velmi
zajímavých a často porušovaných práv i toto: „Každý, kdo je v

hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná
pro zajištění základních životních podmínek. (Článek 30, odstavec 2)“. Z toho tedy vyplývá,
že bezdomovci nežádají – bezdomovci mají nárok. Mají nárok
na to, aby toto a další práva,
zaručená jim jako občanům ČR
Ústavou, jim nebyla upírána. A
hodlají se za tato svá práva brát.

Apelujeme proto na parlament,
vládu i Magistrát hlavního města
Prahy a magistráty dalších měst,
jichž se bezdomovecká problematika týká, aby se touto problematikou začali neprodleně komplexně zabývat a věnovaly jí dostatečné množství pozornosti i
finančních prostředků

SEMINÁŘ „GLOBALIZACE A DEMOKRACIE“
Sobotní teoretické semináře
Brně nebývají tolik navštěvované, většinou z důvodu, že stranické akce se vždy koncentrují
do víkendu. Je to škoda, poněvadž mají vysokou úroveň a
vždy jsou přítomni zajímaví hosté, mnohdy ze zahraničí. Ovšem
proběhlou sobotu navštívil náš
Městský výbor Prof. PhDr. Jan
Keller, CSc., který náš velký sál
zaplnil do posledního místa. Přítomni byly všichni členové Městského výboru, zastupitelé na
všech úrovních, dva poslanci
KSČM a nechyběli ani mladí
komunisté,
ať
z Brna
či
z Ostravy.
S. Keller se v úvodu své
přednášky věnoval SOCIÁLNÍM
PRÁVŮM a jejich postavení
v současném neoliberálním světě. „Jsou-li lidé zbaveni sociálních práv, jejich práva politická a
ekonomická jsou pouhou formalitou.“ Výstižné motto, co říkáte?
Uvádím jej takto proto, že jak s.
Keller zmínil hned poté, dnes dle
pravičáků, jsou tato práva pouze
zneužívána a je tedy třeba sebrat je všem.
Říkají tomu „modernizace“ tj.
tomuto odbourávání sociálního
státu. Ve skutečnosti je pouze
odbouráváno to, co bylo dosaženo skutečnou modernizací v 50.
a 60. letech, právě v oblasti sociální ochrany člověka.
Dříve i na Západě sociální

Profesor Jan Keller

stát bez problémů fungoval, zatímco dnes, kdy jsou západní
státy 3x bohatší, než tehdy, se
nám tvrdí, že na jeho financování NAJEDNOU nejsou prostředky. Příčina tkví pouze v tom, že
se firmy nechtějí již na jeho tvorbě a financování podílet, jako
v minulosti. Poté se ve své řeči
zaměřil na STŘEDNÍ VRSTVY,
často nazývané „oporou demokracie“. Často je tomu právě naopak. Totiž jakmile začne klesat
ekonomika, či je v krizi, jsou tyto
vrstvy první, kdo je ochoten demokracii rozložit (např. Hitlera
podpořily ve volbách zejména
střední vrstvy, dělníci skoro vůbec).
Argumentace té takzvané
modernizace bývá nízká neza-

městnanost v USA (tradiční anti
sociální baště – pozn. autora).
Uvědomme si, že zde je nezaměstnanost snižována i tím, že
z dlouhodobě nezaměstnaných
se stávají kriminální delikventi,
kteří jsou tím pádem odkázáni
odklízeni do vězení. Vždyť v
„zemi svobody“ je na 100 tis.
obyvatel 7x více vězňů než
v Evropě!
„Modernizačním“ prvkem je
samozřejmě i Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které přes svou moc nenesou vlastně za nic zodpovědnost. Jaký je
to nástroj, když se v něm rozdělují hlasy státům podle vložených
finančních
prostředků
(např. USA mají 18%, Indie 2%).
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z brněnského KSM vysvětlil přítomným genezi rozsáhlé a postupné antikomunistické kampaně, jak v souvislosti se 17. listopadem, tak všeobecně. Mladí
křesťanští demokraté, kteří se
17. listopadu 2005 rozhodli
uspořádat antikomunistický pochod se svíčkami, zakončený
před budovou MěV KSČM
v Brně podali na členy KSM Brno trestní oznámení pro propagaci komunistického režimu.
Přitom jejich předseda při jiné
příležitosti vzkázal členům KSM,
že komunisté budou viset. Trestní oznámení však bylo odloženo,
protože Policie ČR neshledala
důvody k zahájení trestního stíhání, uvedl Pazdera. Informoval
i o obsahu dopisu Ministerstva

vnitra proti KSM, o tom, že jim
vadí činnost KSM a některé body v programu KSM. Nechápou
zřejmě, že KSM nekandidoval
ani do PSP ČR, ani do zastupitelstev na žádné úrovni. Pouze
svojí činností mj. vyjadřuje podporu KSČM a obhajuje sociálně
spravedlivou společnost, snaží
se nejrůznějšími kampaněmi a
demonstracemi upozornit občany na problémy současné společnosti a možnosti jejich řešení.
Je zajímavé, že se MV obrací
pouze vůči KSM, řekl Pazdera,
jak to, že jim nevadí činnost
např. Mladých konzervativců či
Člověka v tísni, který např. nedávným vytvořením „soutěže“
ZA OPONOU ZAPOMNĚNÍ KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVEN-

SKOZA OPONOU ZAPOMNĚNÍ
KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKOZa oponou zapomnění
– komunistické Československo
propaguje zcela zřejmě myšlenky politické.
Jihomoravská krajská rada
KČP vyjádřila KSM jednoznačnou podporu jednak návrhem na
zaslání protestního dopisu na
MV ČR, tak podpisem Petice
proti kriminalizaci KSM. Děkujeme KČP za pomoc a podporu
v naší situaci, která mohla vzniknout
díky
současnému
„demokratickému“ režimu, který
bere člověku právo na vyjádření
svých názorů.
Veronika Sýkorová

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ J. FUČÍKA
Předseda Komunistického svazu
mládeže Milan Krajča se zúčastnil výroční členské schůze Společnosti Julia Fučíka. Mimo jiné
zde byla diskutována otázka
spolupráce mezi KSM a uvedenou organizací, kterou vede redaktor Haló novin Jan Jelínek.

Tato spolupráce by měla být
zaměřena na popularizaci osobnosti Julia Fučíka a celého antifašistického, demokratického a
vlasteneckého odboje proti hitlerovskému fašismu mezi dnešní
mládeží.
Luke

DEMONSTRACE ZA PRÁVA BEZDOMOVCŮ
10. prosince se v Praze uskutečnilo několik demonstrací. Při příležitosti Dne lidských práv se
konal i protest bezdomovců, kde
byl rozdáván guláš a přededneseny projevy. Prohlášení přinášíme: My, bezdomovci a lidé, jímž
problematika bezdomovectví leží
na srdci, my všichni, kteří jsme
se dnes sešli na demonstraci za
práva bezdomovců, přijali jsme
toto společné prohlášení:
Problematika bezdomovectví je
v České republice problemati-

kou, o které se dlouho vůbec
nechtělo vědět a mluvit. Dnes již
se o ní mluví a dokonce občas i
píše - nelze ani jinak, když podle
Českého Helsinského výboru
žilo v ČR v roce 1998 přibližně
100 tisíc bezdomovců a odhaduje se, že každým rokem přibývá
10% nových bezdomovců (viz.
Zpráva o lidském rozvoji v ČR
1998 - Český Helsinský výbor).
Avšak až na existenci několika
málo převážně křesťanských
organizací, které se touto pro-
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blematikou zabývají (provozují
azylové domy a rozdávají polévku) zůstává převážně jen u mluvení a psaní. Dodnes však chybí
i tak základní věc, jakou je právní vymezení pojmu „občan bez
přístřeší“. Občany bez přístřeší
se samostatně nezabývá žádný
odbor ministerstva práce a sociálních věcí ani Magistrátu hl.
města Prahy, přičemž vzhledem
ke svému rozsahu by si tato problematika samostatnou agendu

získání moci a dále je tam uveden výčet definic polit. stran různých myslitelů: K. Beyme charakterizuje strany jako organizace na rozdíl od zájmových skupin lidí se účastní voleb a snaží
se získat politické úřady, K. Janda definuje strany jako organizace, které sledují cíl přivést své
reprezentanty do vládních pozic.
Vyjadřovat se k veřejným
problémům může jistě i občanské sdružení. KSM podobně
jako jiná sdružení vidí naplňování svých cílů v pořádání či spolupořádání festivalů, akcí pro
děti a mládež, filozofických a
vzdělávacích kurzů a diskusí,
v umožňování poznávacích zahraničních cest mladým, v diskuzích o problémech trápících mládež a akcích z toho vycházejících. KSM tedy působí v tzv.
občanské společnosti, jeho snaha je zaktivizovat mladé, nabízet
jim alternativy, nikoliv účastnit
se politické soutěže stran a hnutí. Za 15 let své existence může
KSM jmenovat stovky konkrétních aktivit jako dětské tábory,
turistické akce, kulturní aktivity,
vzdělávací cykly, semináře a
konference, petiční akce, demonstrace.
2.
se pod nátlakem snaží
vynutit, aby se KSM zřekl svého
politického programu, komunistické identity a cílů a teoretických východisek Marxe, Engelse

a Lenina, tedy marxismu jako
celku. MV tvrdí, že tím, že KSM
vychází z marxismu, chce omezovat práva a svobody občanů,
šíří třídní zášť, a tedy jedná
v rozporu se zákonem.
MV se snaží kriminalizovat
marxismus, který je nedílnou
součástí identity celého komunistického hnutí. Marxismus je
filozofie a myšlenková základna
dalších společenských věd. Vychází ze tří velkých tradic západoevropských
myšlenkových
proudů – německé klasické filozofie, anglické politické ekonomie a francouzského socialismu.
Základními zásadami marxismu
je
dialektický
materialismus, vědecký socialismus a
politická ekonomie. Cílem marxismu je, v rozporu s tvrzením
MV skutečné osvobození člověka a rozvinutí všech jeho schopností, naplnění jeho práv a svobod člověka.
Jelikož před konáním řádného předsednictva KSM se o dopise dozvěděla média, bylo vedením rozhodnuto předejít spekulacím a případ zveřejnit sami,
se stručným vlastním stanoviskem. O dalším postupu mělo
jednat vedení KSM na pravidelném jednání 6. 12. Zároveň došlo k předání podkladů právním
expertům KSČM.
Na základě jednání PUR byl
přijat solidární dopis do zahrani-

čí, přeložený do různých jazykových mutací, i solidární dopis pro
potřeby ČR, petice a další kroky.
Byla přijata pozitivně i nabídka
účastnit se legislativní komise
KSČM, předběžně bylo rozhodnuto další postup se závěry komise koordinovat.
Zároveň se aktivizovala i
další občanská sdružení, která
protestují na stránkách demokracie.wz.cz proti omezování
práva sdružovacího.
Začínaly docházet první
ohlasy ze zahraničí a i z domova. Množily se podpisové archy.
Pak byli představitelé KSM pozvání na jednání VV UV KSČM,
kde ocenili nabízenou a potvrzenou právní pomoc a informovali
o svém postupu vycházejícím z
doporučení právníků. Ministerstvu vnitra byl zaslán dopis spočívající v požadavku upřesnění
výhrad vůči činnosti a dokumentům KSM a v požadavku prodloužení termínu tak, aby bylo
možné situaci řešit v souladu se
stanovami KSM...
Ale to už jsme se dostali den
za naší úvodní reportáž o akci
15. 12... Závěr diskuse 15. 12.
byl jednoznačný - cílem KSM
není stát se ilegální organizací,
ale působit jako legální občanské sdružení. A KSM se domnívá, že na to má právo.

PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM NA PODPORU KSM
Proti záměru Ministerstva
vnitra ČR zakázat Komunistický
svaz mládeže jako občanské
sdružení
demonstrovala
v sobotu před Ústavním soudem
v Brně nejen třicítka členů KSM,
ale i jejich příznivců ze Slovenska. Pod rudými prapory skandovali hesla: Svobodu, No pasaran a Kapitalismu, špína, hnus!

Člen ústřední rady KSM David Pazdera informoval naslouchající občany o cílené antikomunistické kampani. A to s tím,
že Komunistickému svazu mládeže jako občanskému sdružení
jsou podsouvány myšlenky o
snaze uchopit násilně politickou
moc (místo získáním potřebných
mandátů ve volbách) a o šíření

třídní zášti. Uvedl, že resort vnitra si nevšímá, že zášť vůči všemu levicovému šíří třeba Mladí
lidovci (kteří by zřejmě rádi obnovili v rámci křesťanských tradic hony na čarodějnice a upalování za opačný názor, než mají sami), Mladí konzervativci či
členové organizace
Člověk

12 ZE ŽIVOTA ORGANIZACE
v tísni. Vlivem informační blokády se lidé v globalizovaném světě nedozví, co vlastně ti komunisté chtějí a jak to chtějí zařídit pro sociálně spravedlivější
žití občanů nejen ČR, ale třeba i
na Grenadě či ve středoamerických státech s autoritativními
režimy a v zemích, kde jsou pošlapávána lidská práva. Připomněl, že objektivní informace o
tom nacházejí zájemci na internetových
stránkách:
www.ksm.cz nebo v periodiku
Mladá pravda.
Pazdera při demonstraci
konstatoval, že brněnský klub
KSM organizoval nedávno petiční akci proti zdražování předplatních jízdenek MHD, avšak městští radní se jí odmítli zabývat.
Nyní sbírají podpisy občanů na
petiční archy proti snaze ministerstva vnitra ilegalizovat KSM.
Místopředsedkyně KSM Veronika Sýkorová nám řekla, že
projevy solidarity a podpory
v úsilí proti zákazu své existence
jako občanského sdružení dostal
Komunistický svaz mládeže od
Klubu českého pohraničí, Vlasteneckého sdružení antifašistů a
od dalších občanských sdružení
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vytvořit předpoklady k úsilí o
socialistickou
alternativu
k současné společnosti, ve které
již vykořisťování a útlak nebudou
mít místo."
(leták KSM rozdávány na odborářské demonstraci)

i ze zahraničí. Podpůrné dopisy
má ze dvou desítek zemí, např.
od komunistických stran Polska,
Německa, Slovenska, od Mladých řeckých komunistů, KS
Řecka, Portugalska, Brazílie,
Argentiny atd.
Velitel připraveného policejního zásahu kpt. Milan Holz nám
řekl, že demonstrace se obešla
bez problémů. Jen jistý občan si
stěžoval na protizákonnost symbolů - srpů a kladiv - na rudých
vlajkách. „Soudní znalec nám
řekne, zda se tím demonstrující

něčeho dopustili, či nikoliv,“ řekl
Holz.
Účastníci demonstrace pobývali v Brně o víkendu na mezinárodní Vánočním setkání levicové mládeže, které pořádal
brněnský klub KSM Jiskra. Kromě prohlídky jihomoravské metropole se zapojili do diskuse a
semináře na aktuální politická
témata a zúčastnili se pietního
aktu na Čestném pohřebišti Rudé armády – osvoboditelů Brněnska od fašismu v roce 1945
– na Ústředním hřbitově v Brně.

Na 30 tisíc odborářů z celé
republiky se 26. listopadu sjelo
do Prahy, aby zde vyjádřil svůj
odpor dalšímu omezování práv
pracujících.
V době, kdy dorazil kontingent Komunistického svazu mládeže na Letenskou pláň, scházely se sem již ze všech stran
tisíce odborářů, každý nesoucí
vlajku či transparenty a tvoříce
různobarevnou masu, kráčeli
svorně k bývalému Stalinovu
pomníku. Tak jsme i my
rozvinuli vlajky a transparent
s nápisem „Mládež jednotně proti sociálním škrtům“ a vyzbrojeni
protikapitalistickými pikety jsme
se k této mase připojili. Průvod
odborářů z Letenské pláně, za
zvuku skandovaných hesel „V
jednotě je síla“, “kapitalismus,
špína hnus!“ či „Za důstojnou

práci, důstojný plat!“, kterými komsomolci strhávali dav,
pokračoval kolem úřadu vlády
na Palachovo náměstí. Tam demonstrace pokračovala projevy
představitelů odborů, pozvaných
hostů a politiků. Byl přečten a
přítomnými schválen dopis poslancům ČR. Na závěr demonstrace odborů zazněla výzva ke
generální stávce, bude-li zákoník práce připomínkován. Poslední slova této výzvy zanikla
ve skandování třicetitisícihlavé-

ho davu „generální stávka“,
„generální stávka“.
Konečně můžeme konstatovat, že konečně, po 15 letech
odbory a zejména jejich funkcionáři pochopili, že spoléhání na
„laskavost“ podnikatelů a podlézání pravici je k ničemu. Poprvé
odbory, jakkoli roztříštěné a nebojovné, vystoupily jako samostatná síla k velkému vzteku
podnikatelů a podnikavců všeho
druhu.
Jan Ševčík

NA JEDNÁNÍ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
KSM NA DEMONTRACI ODBORÁŘŮ
"I přesto, co se nám snaží
namluvit
byrokratičtí
vůdci
z Českomoravské konfederace
odborových
svazu
(ČMKOS), Asociace samostatných odborů (ASO) a „sociální“
demokracie J. Paroubka, není
nový Zákoník práce pro pracující
v České republice žádným přínosem. Mnohá zásadní práva,
které si pracující během dlouhých desetiletí ve velkých a obtížných zápasech vydobyli totiž
potlačuje.

Úsilí současné vlády, podporované odborovými byrokraty, je
však jen slabým odvarem plánů
o vládu usilující Občanské demokratické strany M. Topolánka.
Snaha ODS shrnutá v rámci jejího programu „Modrá šance“
totiž, v zájmu nejužší kapitalistické elity, představuje frontální
útok nejen na práva pracujících,
ale také na všechny ostatní vykořisťované a utlačované.
Proti těmto plánům, které by
pro pracující znamenaly obrov-

skou katastrofu, je nutné se rázně postavit. Je proto třeba začít budovat jednotné silné, bojovné, jednotné, vnitřně demokratické hnutí pracujících, které
bude nezávisle na vůli odborových
byrokratů
i
těch
„levicových“ politiků, kteří systematicky zrazují zájmy pracujících. Komunistická mládež je
přesvědčena, že jen takové hnutí se dokáže všem útokům na
pracující postavit a zároveň i

V krásně zrekonstruovaných
prostorách OV KSČM v Břeclavi
se 8. 12. 2005 uskutečnilo jednání Jihomoravské krajské rady
KČP. Prvním bodem jednání
byly připomínky k usnesení VI.
Národního sněmu v Plzni a
k plnění úkolů z něj vyplývajících. Byla podána informace o
spuštění webové stránky KČP
pod
adresou
www.klubpohranici.cz. Členové krajské
rady a přítomní hosté byli dále
informováni o navázání mezinárodní spolupráce s pohraničníky
především z bývalé NDR a Polska. Uskutečnilo se i několik dal-

ších
setkání
pohraničníků
v různých městech (Varín, Praha...) s již tradičně velmi vysokou úrovní. Krátce se probrala i
příprava VII. sněmu v Brně, který se uskuteční v září 2006.
Hlavním bodem jednání byly
však otázky neustálých útoků na
KČP a vyjádření podpory KSM.
Kancelář sudetoněmeckého landmanschaftu se neustále snaží,
ve spolupráci s německou menšinou, bojovat za zrušení Benešových dekretů a prosazovat
zájmy odsunutých Němců a jejich potomků i na oficiální úrovni
(zde by mohla mít v případě rati-

fikace negativní vliv i Evropská
ústavní smlouva, která zakotvuje
dvojí občanství v rámci Evropské unie a možnost všech občanů EU kandidovat do místních
zastupitelstev podle místa trvalého bydliště).
David
Pazdera

