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Materiály Komunistického svazu mládeže
(petice, letáky, plakáty) proti možnému vybu-
dování vojenské základny USA v ČR si můžete 
stáhnout na www.ksm.cz 

Proti základn ě USA 
    

K účasti na p řipravovaných ak-
cích se m ůžete přihlásit na e-
mailu: ksm@ksm.cz, telefonních 
číslech: 721985447, 602151711, 
nebo na centrální  adrese: Komu-
nistický svaz mládeže, Politic-
kých v ězňů 9, 11121 Praha, kde 
získáte i bližší informace! 

Taneční show v rytmu Latinské Ameriky, ku-
bánská hudba, Mojito drink (v akci za 50,-),  
účast DJ´s a cestovatelů po Latinské Americe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ksmprobrno.wbs.cz 
www.gogodancers.wbs.cz 

www.cubalibre.wbs.cz 
 

Celorepubliková š ňůra akcí 
CUBA LIBRE - Latino party 

Nové publikace KSM 

Při příležitosti 90. výročí Velké říjnové socialis-
tické revoluce vydává KSM brožurku, která 
tuto historicky významnou událost připomíná. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Komunistický svaz mládeže dále vydal nové 
vydání základního díla komunistického hnutí – 
Manifestu Komunistické strany. 
 

K vydání připravujeme publikaci k 60. výročí 
Vítězného února a nové vydání prvního parla-
mentního projevu Kl. Gottwalda z roku 1929. 
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bům motivovány také politic-
ky? 

Podle mě ano. My spolupra-
cujeme s fotbalovým týmem St. 
Pauli, což je německý tým, který 
měl podobnou minulost jako 
Bohemians 1905, tedy „klokani“. 
Na St. Pauli chodí hlavně panká-
či, skinheadi a Oi!-ky, což jsou 
punk&skins. Všichni jsou proti 
rasismu a proti fašismu. 

 
I skinheadi? 
Ano, to jsou skinheadi jako 

dříve v Anglii, v 60. letech, kteří 
byli proti rasismu, i když později 
se rozdělili na tři proudy – proti-
rasistický, apolitický a fašistický. 
Na St. Pauli chodí nejvíce proti-
rasističtí a apolitičtí, tedy ti pro 
nás přijatelní. Mají tam dokonce 
vlastní bar. 

Spolupráce se St. Pauli je 
jediný důvod, proč na vás pravi-
coví fanoušci útočí? 

Pravicoví fanoušci jsou proti 
nám i z dalších důvodů, jako je 
např. program FARE – „Football 
Against Racism in Europe“, tedy 
„Fotbal proti rasismu v Evropě“ – 
do kterého je Bohemka zapoje-
na už dva roky, a dále je v něm 
z ČR zapojen Liberec a snad 
Pardubice. Vzpomenu si třeba 
na utkání Sparty, ve kterém 
Řepka zdravil fanoušky tak, že 
to vypadalo, jako by hajloval. 
Tohle podle našich lidí do sportu 
nepatří, stejně jako bučení na 
hráče jiné pleti. Ale Sparťané si 
asi myslí pravý opak. A nejen 
Sparťané – na vlastního hráče 

pocházejícího z Afriky před ča-
sem bučeli fanoušci Viktorky. 
Sparťané křičí na zápasech 
„White power“, tedy „Bílá síla“. 
Ale máme konflikty i se security 
u nás na Bohemce, která dělá 
ostrahu na různých zápasech a 
pod vestami security nosí oble-
čení THOR STEINAR, což je 
fašistická značka. Před vchodem 
zmlátili jednoho fanouška, když 
jsem na ně křičeli, že nechceme 
náckovské security a ať si táh-
nou ke Spartě na Letnou. 

 
Proč se Bohemka p řipojila 

k programu FARE? 
Nejedná se o peníze, ale o 

odstranění rasistických narážek 
a rasové diskriminace ve sportu, 
které se vyskytují hlavně ve 
fotbalu. Bohemka se zapojila 
jako první v republice. Na stadio-
nu Bohemky v „Ďolíčku“ ve Vr-
šovicích je celoročně umístěn 
transparent „Bohemka proti 
rasismu“. FARE vzniklo v roce 
1999 a dnes má síť organizací 
ve 13 zemích Evropy. Fotbal je 
nejrozšířenějším sportem ve 
světě a patří nám všem, je prá-
vem každého člověka jej hrát, 
sledovat a svobodně, beze stra-
chu o něm diskutovat. 

 
Proč ty jako fanoušek 

Bohemky sympatizuješ s ko-
munistickým hnutím? 

 Jsem proti rasismu a fašis-
mu, nejsem v žádné politické 
straně, ale nesouhlasím s anti-
komunistickými projevy fanouš-

ků, kteří třeba na Spartě řvou: 
„Stop komunismu v Gambrinus 
lize“, ačkoli tvrdé jádro fanoušků 
Sparty a několika jiných klubů je 
převážně fašistické. Křičí také: 
„Jak jste rudý, tak jste blbý!“ 
Oceňuji, že komunisté, včetně 
Komunistického svazu mládeže, 
jsou proti rasismu a fašismu, 
nepodporují americké firmy typu 
Coca-Cola a McDonald´s, které 
prodávají výrobky např. na stadi-
onu Sparty, a že jsou proti politi-
ce George Bushe. Mimochodem 
je zajímavé, že v cizích zemích 
fanoušci používají při zápasech 
symboly komunistického hnutí, 
mávají třeba vlajkami s Che 
Guevarou nebo i s Leninem, což 
je vidět třeba v klipech Antifa 
Hooligans. Já si myslím, že do 
sportu politika nepatří, ale proti 
fašismu je třeba bojovat. 

 
Nemáš mezi fanoušky 

vlastního klubu problémy se 
svým politickým smýšlením? 

Kdybych řekl, že sympatizu-
je s komunisty, hned by mě 
odsoudili, ale když bojuji proti 
fašismu a rasismu, na Bohemce 
mě převážná část mých zná-
mých podporuje. Proti antikomu-
nismu ve společnosti se musí 
bojovat, zvláště proto, že ho 
vyvolávají hlavně lidé sympatizu-
jící s fašismem. 

 
Děkuji za rozhovor. 

Připravil Leopold Vejr 
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BOHEMKA PROTI RASISMU 
Přinášíme rozhovor s jed-

nadvacetiletým Martinem, 
fanouškem fotbalového klubu 
Bohemians 1905.   

 
Proč ses stal fanouškem 

Bohemians 1905? 
Před asi třemi lety jsem se v 

jednom levicovém časopise 
dozvěděl o pádu Bohemky a jak 
ji fandové zachránili. Rozhodl 
jsem se, že jí budu fandit, proto-
že jsem se také dozvěděl, ře 
fanoušci jsou proti fašismu a 
rasismu, hlavně ve sportu. 

 

Znamená to tedy, že fa-
noušci jsou politicky angažo-
vaní? 

Nejsou a nikdy by nebyli, 
protože na fotbal, i když jiné 
kluby si to nemyslí, politika ne-
patří. Některé kluby si myslí, že 
jsme silně levicoví. Na Bohemku 
chodí nejvíc levicově orientova-
ných, a pak apolitičtí lidé. Proto 
nás nemá ráda třeba Sparta, ale 
ani Žižkov nebo Baník, kam 
chodí, hlavně na Spartu, mnoho 
nácků, třeba Národní odpor. 

 
Myslíš si, že konflikty mezi 

fanoušky jsou tedy krom ě 
fandovství jednotlivým klu-

 

ní Slovenska, které nebyly v 
zájmu českého a slovenského 
pracujícího lidu, nýbrž v zájmu 
imperialistů, se projevily až po 
vítězství kontrarevoluce v roce 
1989. A pakliže chceme Gustá-
va Husáka považovat za sloven-
ského nacionalistu, pak musíme 
Antonína Novotného považovat 
za nacionalistu českého a brát 
v úvahu, že federativním uspořá-
dáním došlo jen k nápravě ome-
zení pravomocí Slovenské ná-
rodní rady a zrušení Sboru po-
věřenců z roku 1960, které byly 
skutečným nebezpečením pro 
společný stát českého a sloven-
ského národa. 

Prezidentem ČSSR byl od 
roku 1968 armádní generál Lud-
vík Svoboda, kterému však již 
v roce 1975 nemoc znemožňo-
vala vykonávat funkci hlavy 
státu. 29. května 1975 byl prezi-
dentem ČSSR zvolen jako spo-
lečný kandidát ústředního výbo-
ru Národní fronty Gustáv Husák. 
Vykonával tak současně funkci 
prezidenta republiky a vedoucí-
ho činitele strany, stejně jako již 
předtím v letech 1957 – 1968 
Antonín Novotný. 

V období, kdy stál v čele 
ČSSR Gustáv Husák, došlo 

k výraznému vzestupu životní 
úrovně obyvatelstva. Byly zvýše-
ny přídavky na děti, díky čemuž 
vzrostla porodnost. Bytová politi-
ka byla řešena výstavbou vel-
kých panelových sídlišť. Pod-
mínky pro bydlení a zakládání 
rodin byly tehdy nesrovnatelně 
příznivější než kdykoli po roce 
1989. Rozvíjel se průmysl, pro 
jehož fungování měla zásadní 
význam spolupráce zemí Rady 
vzájemné hospodářské pomoci, 
a pozoruhodných výsledků do-
sahovalo zemědělství. Spotřeba 
základních potravin byla plně 
kryta z vlastní výroby. Bohužel 
docházelo k přeceňování úrovně 
vývoje komunistické morálky, 
následkem čehož se časté de-
klarace o „masové a aktivní 
podpoře politiky KSČ“ a „důvěře 
lidových mas k politice strany“ 
rozcházely se skutečností a 
když byla naše socialistická 
společnost na konci 80. let ohro-
žena nárůstem imperialistické 
agrese, revizionismem renegáta 
Gorbačova a otevřeným vystou-
pením antisocialistických sil, 
neuvědomovaly si lidové masy 
dostatečně, co je v sázce a 
nedokázaly kontrarevolučnímu 
převratu zabránit. 

V roce 1987 byl generálním 
tajemníkem ÚV KSČ zvolen 
Miloš Jakeš, zastánce Gorbačo-
vovy „přestavby a otevřenosti“, 
která v konečném důsledku 
vedla k rozpadu SSSR a celé 
světové socialistické soustavy. 

10. prosince 1989 již nemoc-
ný soudruh Husák abdikoval z 
funkce prezidenta republiky. Při 
své demisi prohlásil: „Od mla-
dosti som veril svetlým ideálom 
socializmu. Kde boli chyby, boli 
chyby ľudí, a nie základných 
myšlienok socializmu. Nevidím 
ani dnes vo svete lepšie základ-
né myšlienky, základné orientá-
cie. Preto im zostávam i naďalej 
verný.“ 

Gustáv Husák zemřel v 
Bratislavě 18. listopadu 1991. 
Dožil se pádu socialismu, za 
který bojoval po celý svůj život, 
za jehož podporu a za činnost 
v komunistickém hnutí byl něko-
likrát vězněn a jednou odsouzen 
na doživotí. Chybělo málo a 
dočkal by se i smutného výsled-
ku politiky skutečných buržoaz-
ních nacionalistů, služebníků 
imperialismu - rozbití Českoslo-
venska. 

Leopold Vejr  
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V posledních měsících si 
mnozí spoluobčané stále více 
začínají uvědomovat dopady 
kroků současné vlády. Ne všich-
ni se však zatím odhodlali k ve-
řejným protestům. A pokud, tak 
jsou tyto protestní akce prozatím 
roztříštěné. Pokud však chceme 
něčeho dosáhnout, je zapotřebí 
lidi spojovat, informovat je a akti-
vizovat. A právě v této činnosti 
nám velmi pomáhá Komunistic-
ký svaz mládeže. A ne pouze v 
poslední době. Jeho činnost, to 
nejsou pouze 1-2 akce za rok, 
ale každodenní mravenčí práce 
mezi lidmi. O mnoha jejich aktivi-
tách se neví. Sdělovací pro-
středky o nich mlčí. Asi vědí 
proč. KSM jde totiž přímo k pod-
statě, pojmenovává věci pravým 
jménem a to se mnohým nelíbí. 
Proto dovolte pár příkladů aktivit 
KSM. 

Akce proti školnému na vy-
sokých školách, proti zvyšování 
nájmů, proti privatizaci nemoc-
nic, proti umístění radarů na 
území ČR, podpora Kuby a za 
propuštění pětice kubánských 
vězňů, podpora maďarských 
představitelů komunistické stra-
ny, podpora vlasteneckých orga-
nizací, jako je Klub českého po-
hraničí, Slovanský výbor a další, 
akce proti neonacistům…to je 
jen výběr z aktivit mládežnické 
organizace, která je KSČM nej-
blíže. Členy Komunistického 
svazu mládeže můžeme vidět na 
každé veřejné akci. Přesvědčují, 
sbírají podpisy pod petice, disku-
tují s lidmi, nastavují vlastní kůži 
a riskují vyhazov ze školy, z 
„učňáku“ či z práce, zatímco 
mnozí jejich kritici z řad aparátu 
strany sedí ve svých kancelářích 
a píší články a rozhovory proti 
této, nám nejbližší mládežnické 
komunistické organizaci. 

Ale abych byla konkrétní: 
Na stránce HaNo nazvané 

„MLADÝMA OČIMA“ byl dne 30. 

listopadu 2007 zveřejněn rozho-
vor s tajemníkem Komise mláde-
že při ÚV KSČM Ivanem Dvořá-
kem. Jeho názory hrubě poško-
zují Komunistický svaz mládeže 
a pokoušejí se o rozdělení KSM 
a KSČM.. Znehodnocují činnost 
této mládežnické organizace a 
zpochybňují spolupráci s 
KSČM.. Komunistický svaz mlá-
deže čelí mnoha útokům. Je tu 
neustálá snaha ze strany minis-
terstva vnitra tuto organizaci roz-
pustit a zakázat. Je smutné a 
varující, že těmto útokům nahrá-
vá i pracovník ÚV KSČM. V roz-
hovoru pro HaNo tvrdí, že KSM 
se profiluje na zcela jiných pro-
gramových zásadách než komi-
se mládeže při ÚV KSČM. Tento 
názor je vskutku zajímavý. Už z 
toho důvodu, že podle progra-
mových dokumentů KSČM i 
KSM jsou obě organizace na 
tejných programových zákla-
dech. Zároveň se obě organiza-
ce podle všech svých oficiálních 
dokumentů navzájem podporují. 
Zajímalo by mě proto, zájmy 
koho Ivan Dvořák vlastně pod-
poruje. A dále: Ivan Dvořák kriti-
zuje KSM, za to, že si osobuje 
právo hovořit za jedinou mládež, 
kterou v KSČM představuje, s 
tím , že jeho oddělení považuje 
v rámci KSČM za jediné 
„představitele“ mládeže komisi 
mládeže při ÚV KSČM. V této 
souvislosti bych chtěla připome-
nout, že tento pracovník nabou-
rává vztahy mezi mládeží, které 
by měl naopak napomáhat dávat 
dohromady. Zároveň napomáhá 
útokům, které jsou vůči KSM i 
KSČM vedeny zvenčí. 

Ve zmíněném rozhovoru 
pan Dvořák také sděluje, že se 
KSM na jeho oddělení neobrátil 
s čímkoli. Abych pravdu řekla, 
vůbec se tomu nedivím. Pokud 
bude zmíněný pracovník jednat 
s členy KSM způsobem, jakým 
jednal, tzn. arogantně a povýše-

ně, důvěru komunistické mláde-
že nezíská. 

Naprosto také odmítám sub-
jektivní názor pana Dvořáka 
očerňující člena KSM a KSČM a 
zastupitele za KSČM Davida 
Pazdery. Tohoto soudruha znám 
dlouhou dobu. Ve svém regionu 
organizoval petiční akce proti 
americkým radarům, sbíral pod-
pisy proti privatizaci zdravotnic-
kých zařízeních, vyzýval k akcím 
proti snižováním financí pro 
školství. Zajímalo by mě, kolik 
podpisů či sympatizantů získal 
pan Dvořák. Mimochodem o tom 
všem chtěl David Pazdera mluvit 
i na konferenci mládeži, když 
chtěl reagovat na některá vy-
stoupení, např.Jiřího Dolejše. 
Bohužel už k tomu nedostal pří-
ležitost. Jeho snaha vést serióz-
ní diskuzi na žhavá témata byla 
znevážena, stejně jako názory 
dalších komsomolců, jako je 
Verča Sýkorová, Milan Krajča, 
Zdeněk Štefek, Pepík Gottwald, 
Jakub Holas a kluci a holky z 
KSM z dalších krajů, prosazují-
cích politiku komunistické strany. 
Nebojí se jít na ulici, na náměstí 
a s lidmi o tom veřejně diskuto-
vat. Pro mnohé z nás jsou a bu-
dou příkladem. 

Marta Semelová 

KSM MÁ MOJI PODPORU 
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Někdy si říkám, zda opravdu 
bylo vzhledem k vnitrostranické 
situaci vhodné vstupovat do 
partajních řad. Nikdy jsem se, na 
rozdíl od těch, kteří v ní ani 
nejsou, neptal jaké budu mít 
výhody. O to více mě mrzí vylo-
žená nevraživost k mladým 
aktivním komunistům, přede-
vším v KSM - dnes "samostatné 
organizaci".  

Nemusel jsem souhlasit se 
všemi názory všech členů KSM, 
nikdy jsem však nikoho nenutil, 
aby souhlasil s mými. Vždy jsme 
ovšem vedli plodnou debatu, ne 
direktivu. Vznikla pevná přátel-
ství a já si vždy říkám - posuzuj 
dle vykonané práce. Není jí 
rozhodně málo. Někdy si ale 
připadám jako jeden z mála, 
který si jí opravdu váží. A musím 
poznamenat - mají u mě větší 
vážnost než ti, kteří rádi mlu-
ví ,ale odvahu pevného postoje 
registrovaného komunisty nepo-
brali.  

Leckdy je ovšem potřeba 
odvahy, podívat se pravdě do 

očí. 
Proto také považuji zatraco-

vaný materiál o antikomunismu v 
našich řadách, stejně jako pod-
nětné vystoupení na konferenci 
mládeže, za podstatný příspě-
vek do diskuze k řešení stranic-
ké krize. Koneckonců účast 
svazáků na konferenci byla 
milou změnou před jistým tíhnu-
tím k "modernistické" uniformo-
vanosti.  

Pokud budeme k pluralitě 
názorů přistupovat metodou 
"jeden názor 2x", pak se z místa 
nepohneme. Tato výtka nemíří 
ovšem směrem doleva, nýbrž 
přesně opačným. 

Neodpustím si poznámku ke 
slovům z konference mládeže - 
Definice komunistické strany, 
která se týká jen práva na práci, 
je nejen pro mě nepřijatelná. 
Nejsme sociální demokracie. 
Alespoň doufám. Našim poslá-
ním je kvalitativní změna celého 
společenského řádu. To je cíl. 
Rád bych, aby se pod některými 
elaboráty nevytratil.  

Nebudu odkazovat na litera-
turu, avšak v uších mi zní řeč 
gen. tajemníka KSS ze srpna 
68 :" Nech odpadne, čo je kolí-
savé!". Neomylná slova se zjev-
ným řečnickým talentem, to 
obojí nám dnes schází. Končil 
slovy " Rob túto robotu pre ná-
rod!" a já neznám vhodnější k 
zakončení vlastního textu.  

Martin Peč 

DOLEVA, NEBO S KOMUNISTY? 

Pražské Václavské náměstí 
v pozdním odpoledni. V blízkosti 
sochy sv. Václava, patrona čes-
ké země, je stánek Komunistic-
kého svazu mládeže (KSM) s 
petičními archy odmítajícími 
radarovou základnu USA na 
území České republiky. 

Mladí komunisté dosud shro-
máždili na svých petičních ar-
ších bezmála 150 000 podpisů. 
Skvělé! Včera na petičních ar-
ších přibyly další desítky podpi-
sů. Nápaditý stánek, ozdobený 
například heslem Rakety, hlavi-

ce, do každé vesnice? , natáčel 
kameraman České televize. Té 
televize, která odpůrce radarové 
základny prezentuje zkresleně, 
neobjektivně. Prvními, které 
petici u stánku podepsaly, byly 
dvě slečny - cizinky. Vyslechly 
krátkou informaci a vzápětí při-
daly své podpisy pod petici, 
kterou podporují čeští umělci, 
intelektuálové, prostí lidé, komu-
nisté, ale i lidé, kteří s politikou 
nemají a mnohdy ani nechtějí 
mít nic společné. Předseda KSM 

DALŠÍ PODPISY PROTI RADARU USA 
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V důsledku toho byli všech funk-
cí zbaveni a z politického života 
vyřazeni kromě Gustáva Husáka 
např. L. Novomeský, V. Clemen-
tis, K. Šmidke a desítky dalších 
funkcionářů, čímž byly oslabeny 
pozice strany na Slovensku a 
odvedena pozornost od nutnosti 
boje proti skutečnému naciona-
lismu jako ideologickému dědic-
tví české a slovenské buržoazie. 

V roce 1951 zatčen G. Hu-
sák zatčen, k žádným obviněním 
se však nepřiznal. Roku 1954 
byl odsouzen k doživotnímu 
trestu. Ani tato skutečnost nezlo-
mila jeho přesvědčení - rozlišo-
val mezi pochybením několika 
jedinců a chybou systému. V r. 
1960 byl amnestován, o tři roky 
později ÚV KSČ prohlásil proces 
za nezákonný. Proces s tzv. 
buržoazními nacionalisty není 
dodnes ani komunisty marxistic-
ko-leninského směru hodnocen 
jednoznačně. Negativní úlohu 
v něm dle všeho hrály intriky 
člena ÚV KSČ Karola Bacílka, 

který byl za své „omyly“ z této 
doby v letech 1963 a 1966 zba-
ven všech funkcí. Zarážející 
však je, že kromě Gustáva Hu-
sáka, který se k žádné vině 
nepřiznal, byli v roce 1963 reha-
bilitováni i V. Clementis a 
z jiného procesu R. Slánský, 
kterým bylo prokázáno napojení 
na zpravodajské služby imperia-
listických mocností a k němu se 
přiznali. 

Návrat Gustáva Husáka do 
vrcholové politiky usnadnilo 
období tzv. „Pražského jara“. G. 
Husák oprávněně kritizoval poli-
tiku tehdejšího prvního tajemní-
ka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR 
Antonína Novotného, která byla 
poznamenána subjektivismem a 
vytyčováním nereálných záměrů 
(„Ještě naše generace bude žít 
v komunismu“), které vedly 
k rozpadu 3. pětiletky a stagnaci 
rozvoje hospodářství. Nedůsled-
ná a nekoncepční politika vedení 
strany vedla k zesilování revizio-
nistického proudu, který umožnil 

nástup otevřeně pravicových a 
antisocialistických sil.  

V roce 1968 se stal G. Hu-
sák místopředsedou vlády 
ČSSR. Zpočátku podporoval 
Alexandra Dubčeka, který na-
hradil v lednu 1968 A. Novotné-
ho ve funkci prvního tajemníka 
KSČ, brzy však pochopil, že 
Dubčekova politika vede 
k rozvracení socialistického 
státu. 21. srpna 1968 se G. 
Husák zúčastnil s předsednic-
tvem ÚV KSČ moskevských 
jednání a po návratu se výrazně 
zasloužil o plnění přijatých do-
hod. Sehrál významnou úlohu 
při postupném sjednocování 
marxisticko-leninských sil ve 
straně a společnosti, v boji 
s pravicovými a antisocialistický-
mi silami. Od srpna 1968 do 
dubna 1969 byl prvním tajemní-
kem KSS (která i po organizač-
ním sloučení s KSČ v roce 1948 
zůstávala její územní organizací 
na Slovensku), od dubna 1969 
prvním tajemníkem KSČ a od 
XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971 
generálním tajemníkem KSČ. 

Gustáv Husák měl význam-
nou zásluhu na federalizaci 
ČSSR od 1. ledna 1969. Od 
tohoto dne tvořily ČSSR dva 
rovnoprávné suverénní státy 
s vlastním státním územím a 
státním občanstvím, Česká 
socialistická republika (ČSR) a 
Slovenská socialistická republika 
(SSR) s nejvyššími státními 
orgány ČSSR, ČSR a SSR a 
rozdělením působnosti mezi 
federaci a obě republiky. Kritici 
federativního uspořádání ČSSR 
z řad komunistů tvrdí, že tento 
systém byl v podobné formě 
pokrokový v SSSR, který měl 
řadu svazových republik, ale ne 
v Československu s pouhými 
dvěma federativními republika-
mi, kde posílil slovenský nacio-
nalismus a separatismus. Fak-
tem je, že snahy o osamostatně-
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Československý polit ik, 
státní a stranický činitel, předsta-
vitel mezinárodního komunistic-
kého a dělnického hnutí Gustáv 
Husák se narodil 10. ledna 1913 
v Bratislavě – Dúbravce. 
V Bratislavě vystudoval gymná-
zium a právnickou fakultu. 
V roce 1929 se stal členem 
Komunistického svazu mládeže, 
v roce 1933 KSČ. Po nuceném 
zániku KSM roku 1936 byl spo-
luzakladatelem Zväzu slovenské 
mládeže a od roku 1937 tajem-
níkem Společnosti pro kulturní a 
hospodářské sblížení se Sovět-
ským svazem. Spolupracoval 
s komunistickými listy Ľudový 
denník, Slovenské zvesti a DAV. 

Po rozpuštění KSČ 27. pro-
since 1938 řídilo politickou čin-
nost na Slovensku ilegální vede-
ní KSČ. V důsledku rozbití ČSR 
v březnu 1939 se vytvořily roz-
dílné podmínky dalšího politické-
ho vývoje v českých zemích a 
na Slovensku. Vzhledem k tomu 
se ilegální KSČ na Slovensku 
organizačně osamostatnila a 
přijala název Komunistická stra-
na Slovenska (KSS), nadále 
však byla vedena zahraničním 
vedením KSČ v Moskvě a řídila 
se jeho pokyny. V čele KSS se 
v letech 1939 – 1944 vystřídalo 
pět ilegálních ústředních vedení. 
G u s t á v  H u s á k  pů s o b i l 
v i legálním vedení KSS 
v Bratislavě, za protifašistickou 
činnost byl v letech 1940, 1941, 
1942 a 1944 vězněn. V roce 
19 43  v y t vo ř i l  s po lečně 
s Karolem Šmidkem a Ladisla-
vem Novomeským 5. ilegální 
ústřední vedení KSS a podílel se 
na vytvoření Vánoční dohody, 
programu ilegální Slovenské 
národní rady. 

V období Slovenského ná-
rodního povstání vyšla strana 
z ilegality a stala se vedoucí 
politickou silou povstání. Od 

srpna do září 1944 stál G. Hu-
sák v čele KSS, od srpna byl 
předsedou Slovenské národní 
rady, od slučovacího sjezdu se 
sociální demokracií v září 1944 
byl místopředsedou KSS. 

Mezi slovenskými komunisty 
v té době neexistovala jednota 
v  n á r o d n o s t n í  o t á z c e . 
S ohledem na prvorepublikovou 
Masarykovu a Benešovu kon-
cepci československého národa 
a silný nacionalismus české 
b u r ž o a z i e  v l á d n o u c í 
v předmnichovské republice 
vznikly na Slovensku silné slo-
venské nacionalistické a separa-
tistické tendence, takže bylo 
nutné bojovat proti iluzím o sa-
mostatnosti a vysvětlovat, že 
slovenský klerofašistický stát 
nemá nic společného se sociál-
ními ani národními zájmy slo-
venského pracujícího lidu. Opač-
nou tendencí byly snahy o začle-
nění Slovenska do SSSR. 

28. září 1944 přiletěli na 
Slovensko členové moskevské-
ho vedení KSČ v čele s Janem 
Švermou, kteří se podíleli na 
řízení práce KSS a organizování 
Slovenského národního povstá-
ní. Jan Šverma informoval mos-
kevské vedení o práci na Slo-
vensku i o negativních tenden-
cích ve straně. 5. října sděloval 
depeší Klementu Gottwaldovi, 
že „ve straně se objevuje kolísá-
ní a různé nálady proti myšlence 
Československa“. 

KSS měla v té době 
v Banské Bystrici generální 
sekretariát, ale mnohé schůze 
politické komise, která plnila 
funkci předsednictva ústředního 
výboru, se konaly i v bytech 
Karola Šmidkeho a Gustáva 
Husáka. Generál Anton Rašla 
vzpomíná v knize „Polní proku-
rátor vzpomíná“ (Naše vojsko 
1979), že „na stěně v Husákově 
bytě visel Stalinův obraz 

v uniformě hned vedle obrazu 
slečny zcela bez uniformy“. 

Košický vládní program 
vyhlášený 5. dubna 1945 
v Košicích zakotvoval existenci, 
svébytnost a rovnoprávnost 
slovenského národa a jeho ná-
rodní orgány. Zákonodárným 
orgánem se stala Slovenská 
národní rada a vládním orgánem 
sbor pověřenců (fakticky minist-
rů). Slovákům bylo také zaruče-
no přiměřené zastoupení 
v ústředních orgánech Česko-
slovenska. 

V letech 1946 - 1950 byl G. 
Husák poslancem Národního 
shromáždění a předsedou Sboru 
pověřenců. Přispěl k porážce 
reakčních sil na Slovensku v 
politické krizi na podzim 1947 a 
v únoru 1948. V l. 1945 - 1950 
byl členem ÚV a předsednictva 
ÚV KSS a 1949 - 1950 členem 
ÚV KSČ.  

Na sjezdu KSS v květnu 
1950 v Bratislavě došlo 
k obvinění některých sloven-
ských komunistů v nejvyšších 
stranických a státních funkcích 
z tzv. buržoazního nacionalismu. 

 

PŘED 95 LETY SE NARODIL GUSTAV HUSÁK 

Milan Krajča našemu zpravodaji 
řekl, že je spokojen s dosavad-
ním průběhem petiční akce. S 

petičním akcemi KSM začal 
ihned poté, co vyplynulo na 
povrch, že USA u nás chtějí 
vybudovat základnu. Nejednalo 
se pouze o veřejné akce, ale i o 
aktivity petiční, na nichž jsme s 
lidmi diskutovali a snažili se je 
získat proti záměru u nás vybu-
dovat vojenskou základnu. 

Byli jsme na Václaváku asi 
hodinu, během níž podepsaly 
petici nejen již zmíněné slečny, 
ale i zhruba 60letý muž, žena 
středních let nebo studentka 
Univerzity Karlovy. Všichni zvě-
davci svůj podpis nepřipojili, ale 
vzali si alespoň samolepky, 
které radar USA na našem úze-
mí odmítají. Na Václavském 
náměstí se kromě stánku 'pod 

koněm' pohybovalo asi 15 na-
šich členů, kterým se za dnešek 
podařilo nasbírat téměř 150 
podpisů. Podporu nám vyjadřo-
vali také cizinci, což je také dob-
rý signál, shrnul akci Milan Kraj-
ča. 

Akci svých kolegů přijeli do 
Prahy podpořit i mladí komunisté 
z Brna. Podle Davida Pazdery 
byla na Moravě uskutečněna 
řada protiradarových akcí spo-
lečně s Klubem dětí a mládeže 
při OV KSČM, například v Ostra-
vě, Bruntále nebo Prostějově. 
Mladí komunisté pořádají i cyklo-
jízdy, aby oslovili co nejvíce lidí, 
a tím rozšířili svoje působení na 
ostatní regiony. 

Haló noviny  
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JAKÝ BUDE ROK 2008? 
Rok 2007 se chýlí ke konci a 

čeká nás vstup do roku 2008. 
Měl jsem v úmyslu organizovat 
pro členy Komunistického svazu 
mládeže oslavu Nového roku, 
ale nakonec jsem akci musel 
inzerovat jako smuteční tryznu 
na konci roku starého, protože 
slavit opravdu není co. V roce 
2007, roce 18. výročí kontrare-
volučního puče, který zmařil úsilí 
generací československých 
komunistů o vybudování a rozvoj 
socialistické společnosti a stal 
se součástí celosvětové porážky 
původní socialistické soustavy, 
jsme prožívali postupné zdražo-
vání a přípravu nebo průběh 
všelijakých „reforem“, jejichž 
cílem bylo zvýšit vykořisťování 
pracujících a zvýšit příjmy buržo-
azie, zvláště pak nadnárodního 
velkokapitálu. Od roku 1989 je to 
stálý trend, už se mu ani nediví-
me, většina lidí si „musela zvyk-
nout“ (nemusela, ale zvykla) 
„pokorně snášet těžký úděl“.  

Všechny „reformy“ měly a 
mají jediný cíl – odstranit revo-

luční vymoženosti a sociální 
výdobytky našeho lidu nejen z 
období lidově demokratického 
(1945 – 1960) a socialistického 
(1960 – 1990) zřízení, ale do-
konce i z předchozích období. 
Nejdeme kupředu, ale vracíme 
se o desítky let nazpět, do obdo-
bí předmnichovské buržoazní 
první republiky, kterou pravicoví 
politici nepokrytě považují za 
vzor „svobody a demokracie“, 
„rozvoje a prosperity“. K vytvoře-
ní takové představy slouží roz-
sáhlé přepisování novodobých 

dějin usnadněné tím, že pamět-
níků první republiky rychle ubý-
vá. První Československá re-
publika měla, stejně jako sou-
časná Česká republika, dvě 
tváře – jednak rozzářené nóbl 
obchody, luxusní paláce, vily a 
automobily pro boháče, jednak 
armády nezaměstnaných a zbě-
dovaných dělníků, chudé dělnic-
ké kolonie, bezdomovce pod 
mosty a trhany probírající sme-
tiště. Současné učebnice a knihy 
ukazují tu vlídnější tvář první 
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republiky, pro většinu tehdejšího 
obyvatelstva byla ovšem realitou 
právě tvář druhá. Sociální rozdí-
ly byly větší než dnes, ale v 
současnosti se třídní protiklad 
mezi pracujícím lidem a buržoa-
zií projevuje stále otevřeněji a 
brzy si budeme moci udělat 
věrný obraz toho, jak prvorepub-
likový „blahobyt“ opravdu vypa-
dal. 

Rok 2008 přinese v sociální 
oblasti ještě radikálnější změny 
než léta předchozí. Reforma 
veřejných financí provedená k 1. 
lednu 2008 přináší kromě změn 
v dani z příjmů fyzických i práv-
nických osob, DPH a spotřební 
daně, majetkových a ekologic-
kých daní a reformy ve mzdách 
nižší sociální dávky a zavedení 
resp. zvýšení poplatků ve zdra-
votnictví, a ve svém důsledku 
pak zdražení řady výrobků a 
služeb. Je zbytečné opakovat, 
komu tyto „reformy“ slouží a na 
úkor koho jsou prováděny. Změ-
ny přinesou kromě zvýšeného 
strádání dělníků a zaměstnanců 
další posilování buržoazní mo-
rálky, posilování těch nejhorších 
lidských vlastností, jakými jsou 
sobectví, závist, nenávist, pro-
dejnost, lež a protiprávní jedná-
ní. Při nedostatku financí se 
budeme muset „starat jen sami o 
sebe“ právě tak, jak je to dnes 
propagováno ve školách a jak se 
to zdá mladým lidem a dětem 
bez vlastního názoru „přirozené, 
svobodné a demokratické“. Když 
budou naši pracující od rána do 
úmoru pracovat a „shánět, co do 
huby“, nebudou mít čas na 
„zbytečné přemýšlení“, nespoko-
jenost a nepokoje.  

Reformy těží z lidské nutnos-
ti žít a přežít a nevyhnou se 
nikomu – služeb našeho zdra-
votnictví musí někdy využít kaž-
dý, a zpoplatňovány či zdražová-
ny jsou nyní právě návštěvy 
lékaře, léky a pobyt v nemocnici. 
Reformy těží také z lidské závis-
losti – dražší alkohol a cigarety 

ovšem neodnaučí lidi pít alkohol 
a kouřit, nýbrž povedou k tomu, 
že závislí alkoholici a kuřáci 
budou zanedbávat ostatní povin-
nosti a své rodiny, budou krást a 
podvádět, aby si mohli dovolit 
svou „drogu“. Dražší antikoncep-
ce těžko způsobí, že se lidé 
místo intimních hrátek budou 
dívat na televizní programy urče-
né k vymývání jejich mozků. 
Způsobí spíše, že se zvýší počet 
potratů a odložených dětí. A 
mluvě o dětech, stále se zhoršu-
jící podmínky pro zakládání a 
fungování rodin, bydlení mla-
dých lidí a výchovu dětí sníží už 
dnes nízkou porodnost a nebez-
pečně zvýší průměrný věk prvo-
rodiček, protože pracující ženy 
budou ještě více než dnes nuce-
ny napřed „dělat kariéru“ a pak 
až si dovolit mít dítě – s vědo-
mím, že kvůli němu přijdou o 
práci. Nemohu se zbavit pocitu, 
že tyto změny jsou zastřenou 
genocidou našeho národa, kte-
rá, když by bylo příliš „okaté“ ji 
uplatňovat přímo v koncentrač-
ních táborech, je prováděna 
oklikou přes bezmezné vykořis-
ťování a devastaci sociálního 
zabezpečení. 

Lidé si nechají mnoho líbit, 
kontrarevoluce roku 1989 s 
následnou bezuzdnou imperia-
listickou propagandou, podporou 
výše zmíněných nejhorších 
lidských vlastností, devastací 
kultury a antikomunistickou štva-
nicí udělala vládnoucím kruhům 
dobrou práci. Socialismus jako 
jediná alternativa ke kapitalismu 
je sice zákonitě následující eko-
nomickou formací po imperialis-
mu jako posledním stadiu kapi-
talismu a předvečeru socialistic-
ké revoluce, ovšem nenahradí 
imperialismus sám od sebe, 
nýbrž jen s aktivní podporou 
širokých lidových mas v čele s 
komunisty a komunistickou stra-
nou jako revolučním předvojem, 
avantgardou. Osmnáct let po 
pádu ČSSR je české a sloven-

ské komunistické hnutí v 
troskách a je směšné se utěšo-
vat tím, že „jinde je to ještě hor-
ší“. Komunistická strana Čech a 
Moravy jako následnická organi-
zace KSČ v České republice má 
sice přes 80 000 členů, ovšem 
ve vysokém průměrném věku, s 
drtivou převahou důchodců. 
Následkem toho je neakce-
schopná a schůze základních 
organizací, které stále tvoří síť 
pokrývající celou republiku, se 
podobají spíše přátelskému 
setkání starých známých. Je 
těžké do takovéto organizace 
zapojovat mladé lidi a je těžká 
práce nejen pro ně, ani i s nimi, 
protože nejsou dostatečně poli-
ticky vzdělaní a, aniž by to tušili, 
zastávají mnohdy názory s pro-
gramem komunistického hnutí 
neslučitelné. U řadového člena 
to nevadí, pokud ho vyškolí 
zkušení vůdci, ovšem těch v 
aktivním věku příliš nemáme. 

Zásadním problémem pro 
celé komunistické hnutí i pro 
celou společnost dle mého ná-
zoru je, že opoziční levicovou 
politiku dnes z velké části ovliv-
ňuje generace čtyřicetiletých až 
padesátiletých lidí, kteří se naro-
dili v socialistickém státě, všech-
ny jeho výdobytky brali jako 
samozřejmost a viděli jen nedo-
statky, které byly vesměs proti 
dnešním problémům směšné. 
Tato generace, která nezažila 
období před rokem 1948 a ve 
své většině nepoznala a dosta-
tečně nepochopila budovatelské 
úsilí našeho lidu, není dnes 
dostatečně revoluční a kapitalis-
mus chce z „komunistických“ 
pozic buď reformovat nebo pře-
měnit v socialismus evolucí či 
utopickým způsobem typu 
„ekonomického vítězství druž-
stev nad soukromým podniká-
ním“ a „dobrovolným odevzdá-
ním výrobních prostředků do 
společenského vlastnictví“. 
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Přečetl jsem knihu sovětské-
ho autora A. J. Zise „O komunis-
tické morálce“ vydanou naklada-
telstvím Orbis v Praze roku 
1951. Pokusím se shrnout zá-
kladní myšlenky zmíněné knihy. 

Otázka spojení osobních a 
společenských zájmů je hlavní, 
ústřední otázkou morálky. Bur-
žoazní morálka podřizuje spole-
čenský zájem zájmu osobnímu a 
jakékoliv jiné řešení otázky na-
zývá potlačováním osobnosti. 
Na rozdíl od individualistického 
pojetí osobnosti jako protikladu 
společnosti vychází marxismus-
leninismus z toho, že nesmiřitel-
ný konflikt mezi osobností a 
společností neexistuje a že pod-
mínkou svobodného rozvoje 
každého jednotlivce je svobodný 
rozvoj všech. Komunismus ne-
potlačuje svobodný rozvoj indivi-
duality, ale komunisté se domní-
vají, že rozkvět osobnosti a 
harmonie mezi zájmem osobním 
a společenským jsou možné jen 
na základě přednostního posta-
vení zájmu společnosti. 

Socialistické zřízení, které 
zaručuje člověku právo na práci, 
na vzdělání, na odpočinek na 
sociální zabezpečení ve stáří, 
které ho chrání před nezaměst-
naností a chudobou, poprvé 
v historii lidstva položilo skuteč-
né základy osobní svobody. 

Po staletí byly masy pracují-
cích, tvůrci všech hmotných 
statků, odsouzeny k hmotnému 
nedostatku a duchovní zaosta-
losti. V socialistických státech 
byl miliónovým masám otevřen 
přístup ke kultuře. Mezi laureáty 
státních cen byli vedle slavných 
vědců řadoví dělníci a družstev-
ní zemědělci, kteří svou tvůrčí 
prací zdokonalovali výrobní 
procesy. 

V kterékoli vykořisťovatelské 
společnosti existuje svoboda jen 
pro příslušníky vládnoucích tříd 

a jen potud, pokud představují 
svou třídu. V kapitalistické spo-
lečnosti se člověk vždy snaží 
uhnout břemenu nucené práce. 
Názor na práci jako na těžké a 
nedobrovolné zaměstnání, přání 
urvat státu co nejvíce a pracovat 
co nejméně, žije v soc. spol. 
mezi zaostalými živly ještě dlou-
ho po soc. revoluci. Proto Lenin 
mluvil o nutnosti zachovat přís-
nou státní kontrolu nad mírou 
práce a spotřeby. 

Revoluce v názorech lidí na 
práci, přeměna práce z těžkého 
břemene v čestné zaměstnání 
vedou k tomu, že se pokrokoví 
lidé přestávají dívat na práci jen 
jako na prostředek k zachování 
existence. Práce se stává orga-
nickou potřebou – život bez 
práce by byl bezobsažný, nudný, 
nesmyslný.  

H u m a n i s m u s 
v socialistickém slova smyslu 
znamená především rozřešení 
sociálních otázek. Neomezuje 
se formálním vyhlášením práv 
osobnosti a demokratických 
svobod, ale vyžaduje boj za 
materiální podmínky nutné pro 
kulturní a blahobytný život lidu. 
V letech druhé světové války se 
s ohromnou silou projevil huma-
nistický charakter sovětské spo-
lečnosti. Sovětský svaz zachrá-
nil civilizaci Evropy před fašistic-
kými barbary. 

Socialistický člověk nestaví 
svůj soukromý život proti spole-
čenskému. Osobní život socialis-
tického člověka nemůže být jen 
jeho „soukromou“ záležitostí; 
musí být podřízen společenským 
zájmům. 

Lenin kladl veliký důraz na 
boj s přežitky kapitalismu 
v soukromém životě, na boj 
s buržoazními předsudky ve 
vztahu muže k ženě. Proti bur-
žoaznímu manželství, založené-
mu na špinavém obchodním 

ujednání, proti maloměšťácké 
„svobodě lásky“ a přechodným 
svazkům staví Lenin proletářské 
manželství, založené na lásce a 
vzájemné náklonnosti. 

Komunismus nehlásá aske-
tickou morálku, neničí radost ze 
života, avšak odsuzuje buržoaz-
ní honičku za požitky a zapomí-
nání na společenskou povinnost. 
Nejdůležitější společenskou 
povinností lidí socialistické spo-
lečnosti jsou mravní závazky 
k rodině, výchova dětí. V soc. 
spol. upevnění a rozvoj rodiny 
plně odpovídají cílům socialistic-
ké výstavby. 

Socialistickým lidem je vlast-
ní zdravý, optimistický světový 
názor, který nemá nic společné-
ho s prohnilým přesvědčením, 
že se vše na světě i bez naší 
účasti uspořádá k lepšímu. Ni-
kdy, ani v nejtěžší chvíli neo-
pouští komunisty víra ve vítěz-
ství. Komunisté však nikdy ne-
počítali s tím, že vítězství přijde 
samo sebou. Náš optimismus 
nenabádá ke klidnému rozjímá-
ní, nýbrž k neúnavnému boji za 
lepší budoucnost, za štěstí lid-
stva. 

Protože se vědomí lidí zpož-
ďuje za jejich bytím, jsou 
v socialistické společnosti vedle 
pokrokových lidí ještě zaostalci, 
nositelé staré morálky – zbaběl-
ci, lenoši, podvodníci atd., obje-
vují se ještě nacionalistické a 
náboženské přežitky. Pokud je 
boj proti nositelům staré morálky 
přehlížen a zanedbáván, vede to 
k tragickým důsledkům, jako 
v Československu v roce 1989 či 
v Sovětském svazu roku 1991, 
kde pracující lid nedokázal za-
bránit náporu kontrarevoluce, 
socialistické zřízení se zhroutilo 
a společenský pokrok se za 
několik následujících let vrátil o 
několik desítek let nazpět. 

Připravil Leopold Vejr  

O KOMUNISTICKÉ MORÁLCE 
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je dnes volný a pod ochranou 
vlády prezidenta George Bushe 
v Miami, souzen jako terorista a 
odsouzen do vězení, nebo aby 
byl vydán do Venezuely, jak o to 
žádá vláda této země. 

A konečně chci vyjádřit naše 
uspokojení nad udělením Národ-
ní ceny za lidská práva vládou 
bratrské Guatemaly kubánské 
lékařské brigádě čítající cca 300 
členů, která dnes pracuje v Gua-
temale, kde působí od uragánu 
Mitch, jenž v roce 1998 postihl 
středoamerické země. 

Od svého příjezdu do těchto 
venkovských, horských oblastí, 
do nejdrsnějších a nejodlehlej-
ších končin guatemalského 
území, provedli kubánští lékaři 
přes 22 milionů vyšetření a více 
než 55 000 porodů. Udělené 
uznání za jejich ušlechtilé poslá-
ní v sobě nese i uznání všem 
Kubánkám a Kubáncům, kteří 
dnes ve světě velkoryse přispí-
vají k respektování lidských 
práv, zvláště práva na životy 
milionů lidí. 

Dnes, ve Světový den lid-
ských práv chco připomenout, 
že v těchto chvílích působí v 79 
zemích 37 000 kubánských 
zdravotnických pracovníků, z 
toho více než 18 000 lékařů. 
Třicet sedm tisíc zdravotnických 
pracovníků v sedmdesáti devíti 
zemích, z toho přes 18 000 
lékařů. V příštích dnech dosáh-
ne počet pacientů, kteří byli 
bezplatně operováni v rámci 
Operace Milagro, jednoho milio-
nu. Milion pacientů ve 32 zemích 
v posledních letech znovu nabyl 
zrak díky Operaci Milagro, k níž 
dala naše země podnět. Byli 
operováni kubánskými lékaři, 
zdravotními sestrami a techniky 
na Kubě nebo ve svých zemích. 

Chci také zdůraznit skuteč-
nost, že na univerzitách v naší 
zemi dnes studuje na stipendium 
od vlády téměř 30 000 studentů 
ze 121 zemí, dětí z chudých 
rodin, mnohdy z venkovských 

oblastí svých zemí. Z těchto 
téměř 30 000 studentů se jich 23 
000 připravuje na Kubě na lékař-
skou dráhu. 

Když hovoříme o tom, že v 
naší zemi získalo za léta revolu-
ce vzdělání přes 45 000 mla-
dých lidí ze třetího světa, musí-
me připomenout Fidelova slova: 
„Bez vzdělanosti není svobody“ 
a Martího: „Jediná možnost, jak 
být svobodný, je být vzdělaný“. 
Rovněž musím – v návaznosti 
na to, co jsem právě řekl – zdů-
raznit, že kubánskou alfabetizač-
ní metodou „Já to dokážu“, vyvi-
nutou kubánskými pedagogy a 
aplikovanou za spoluúčasti tisíců 
kubánských pedagogických 
poradců, bylo alfabetizováno již 
2.700.000 negramotných v 22 
zemích. A dnes studuje, alfabeti-
zuje se, učí se číst a psát v jazy-
ce své země, tedy nejen ve 
španělštině, ale i v jiných jazy-
cích, dalších 600.000 analfabe-
tů. 

Když uvádím tyto údaje, 
skromně, avšak se zdravou 
hrdostí konstatuji, že Kubánci 
nejen usilují o vybudování spo-
lečnosti s veškerou možnou 
spravedlností a plnou rovností 
příležitostí pro všechny své 
syny, socialistické společnosti s 
rovnými příležitostmi pro všech-
ny, kde bude dosaženo veškeré 
spravedlnosti, musím také říci, 
že jsme hrdí, že naši spoluobča-
né již léčili, učili a bojovali proti 
apartheidu a kolonialismu v 
afrických zemích, kam se vydalo 
porazit jednotky apartheidu přes 
350.000 kubánských dobrovolní-
ků, mužů a žen, kteří se přičinili, 
aby uprostřed 20.století zmizela 
brutální forma diskriminace a 
vylučování lidí pro barvu jejich 
pleti. Padlo přitom více než 2000 
synů našeho lidu, kteří tam bojo-
vali a umožnili zachovat územní 
celistvost Angoly, vzniknout 
nezávislé Namíbii, osvobodit 
Nelsona Mandelu a demontovat 
krutý systém apartheidu, jenž se 

držel díky podpoře mnoha z 
těch, kdo se dnes snaží zapo-
menout na minulost, kdy byli 
komplici režimu apartheidu, 
pomáhali ho vybudovat, pomá-
hali mu porušovat rezoluce Spo-
jených národů, jako byla v první 
řadě vláda Spojených států. 
Proto když tak činím, chtěl bych 
vyjádřit hrdost nad tím, že nejen 
pracujeme a bráníme občanská, 
politická, ekonomická, sociální a 
kulturní práva pro náš lid na 
Kubě, nýbrž že také bojujeme, 
aby se skutečně stala realitou v 
dalších zemích světa, aby pře-
stala být jen právy proklamova-
nými na papíře a stala se reálný-
mi právy dosažitelnými pro 
všechny. 

Dnes vyjadřuji naše pře-
svědčení, že ani manipulace, jež 
připravila vláda Spojených států, 
někdy za účasti několika málo 
nájemných žoldáků, jimž u nás 
platí a které v naší zemi řídí, ani 
výhrůžky, ani její bohaté fondy k 
placení zrádců a nevěrných, ani 
její mediální kampaně, ani její 
mocenské postavení v meziná-
rodních sdělovacích prostřed-
cích, ani její nátlak na jiné vlády, 
aby se propůjčily ke kampaním 
proti Kubě, naši zemi nepřimějí 
ke změně kurzu v obraně lid-
ských práv pro náš národ i pro 
jiné národy. 

Kuba slaví tento den, 10. 
prosinec, Světový den lidských 
práv, s vysoko zdviženou hlavou 
a s přesvědčením, že její lid 
vítězně ubránil a vždy ubrání 
revoluci, jež mu opravdu otevře-
la cestu k reálném výkonu lid-
ských práv, všech lidských práv 
pro všechny syny naší vlasti! 

Děkuji mnohokrát (Potlesk). 
 
 
Prohlášení Felipe Péreze 

Roqueho, ministra zahraniči 
Kuby k domácímu a zahraniční-
mu tisku vydané na ministerstvu 
zahraničních věcí 10. prosince 
2007 
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Větší revoluční potenciál má 
mladá generace, která dokončila 
školy už za kapitalismu a při 
hledání práce a v pracovním 
procesu se poprvé setkala s 
realitou kapitalistického světa, s 
nezaměstnaností, sobectvím a 
podrazy. Problémem pro tuto 
generaci však je vymanit se z 
vlivu pohledu na svět vtlučeného 
jí do hlav buržoazní propagan-
dou, která ovládá všechna mé-
dia a školy, a osvojit si vědecký 
světový názor marxismus-
leninismus. Mladí lidé, kteří se 
staví proti systému, ale neznají 
nebo nechápou principy marxis-
mu-leninismu nebo nedokáží 
překonat antikomunistickou 
kampaň, hledají východisko v 
podpoře fašismu, anarchismu či 
radikálních levicových směrů 
odpadlých od komunistického 
hnutí, jakým je např. trockismus. 
Tomu bohužel, ať už vědomě či 
nevědomě, přisluhují i někteří 
komunističtí politici, kteří antiko-
munistické propagandě ještě 
pomáhají tím, že místo vyzdvi-
hování a obhajoby úspěchů 
dosažených socialistickou vý-
stavbou hledají chyby a omyly, 
které kritizují a za které se 
omlouvají. Jistěže chyby, které 
se staly, není možné paušálně 
popírat, ale je třeba vysvětlovat, 
v jakých souvislostech a z ja-
kých příčin k nim došlo a ne 
přihrávat antikomunistům, kteří 
hledají „chybu v systému“. 

Rok 2008 bude rokem zvý-
šené antikomunistické kampaně. 
Kromě toho, že se komunisté 
budou ozývat proti omezování 
práv pracujícího lidu a výstavbě 
základny amerického imperialis-
mu a bude třeba bránit narůstání 
jejich vlivu v masách, se tyto 
kampaně vyskytnou také v sou-
vislosti s výročími, jakými budou 
např. 60. výročí dočasného 
vítězství čs. pracujícího lidu v 
únoru, 55 let od úmrtí J. V. Stali-
na a Klementa Gottwalda v břez-

nu a 40 let od intervence vojsk 
Organizace Varšavské smlouvy 
v srpnu. Zesílí pokusy o přemě-
nu komunistického hnutí na 
reformistické, sociálně demokra-
tické, které nyní nepokrytě odha-
luje kandidát na prezidenta ČR, 
emigrant Jan Švejnar žijící od 
svých 17 let v USA a hájící zá-
jmy amerického imperialismu 
ještě otevřeněji než jeho proti-
kandidát, dlouholetý likvidátor 
naší ekonomiky a současný 
prezident ČR Václav Klaus. 
Švejnar a jemu podobní hovoří o 
nutnosti transformace KSČM na 
stranu, která bude i podle jejich 
názorů demokratická, tedy neko-
munistická, a slibují za to před-
stavitelům této strany např. mož-
nost účasti ve vládě. Tu bohužel 
mnoho komunistů chápe jako 
příležitost pro komunistickou 
stranu ovlivňovat vývoj naší 
politiky směrem k socialismu. 
Vyměnit identitu komunistické 
strany za účast ve vládě buržo-
azního státu, kde by byla jen 
nástrojem přisluhování imperia-
lismu, je nebezpečná hra, která 
může celému hnutí nebývale 
uškodit. Američan Švejnar ví, 
proč mluví o komunistické straně 
jako o straně „státotvorné“. Ne-
pochybuje o tom, že má pomá-
hat tvořit a udržovat buržoazní 
stát, tak jako jej pomáhala tvořit 
a udržovat v době, kdy byla ve 
vládě, Česká strana sociálně 
demokratická. 
V něčem však může být i pro 
nás komunisty první republika 
vzorem – v organizaci a fungo-
vání komunistického hnutí. Ko-
munistická strana Českosloven-
ska tehdy byla považována za 
„stranu státobornou“, protože 
důsledně bojovala proti kapitalis-
mu a za socialismus. Měla lehčí 
pozici v tom, že měla vzor a 
podporu ve fungujícím prvním 
státě socialismu, Sovětském 
svazu pokrývajícím šestinu svě-
ta, a pevnou oporu v Komunis-

tické internacionále. Díky skvělé 
organizaci komunistického hnutí 
tehdy buržoazii řada protilido-
vých opatření neprošla. Dnes, 
když máme čelit devastačním 
reformám nejtěžšího kalibru, 
jsme rádi, když dovedeme vydat 
letáky… 

Velkým úkolem nás mladých 
komunistů v roce 2008 tedy 
musí být úsilí o zachování identi-
ty Komunistické strany Čech a 
Moravy jako strany odpovídající 
svou politikou svému názvu, 
jako jediné důsledné opozice 
proti systému, navzdory poku-
sům pravice a jejích přisluhova-
čů komunistickou stranu refor-
movat, rozštěpit či jinak zbavit 
vlivu. Musíme usilovat o maxi-
mální jednotu komunistického 
hnutí, bojovat jak proti pravico-
vému revizionismu, tak proti 
levičáckému sektářství. K tomu 
je nutné se v maximální míře 
angažovat v KSČM a ne členství 
a práci v této straně a její podpo-
ru odmítat s argumenty, že „už 
je příliš pravicová“, „nehlásí se k 
marxismu-leninismu“ apod. Ne-
dejme na hlasy provokatérů, 
kteří chtějí rozbít spojenectví 
Komunistické strany Čech a 
Moravy a Komunistického svazu 
mládeže a stavět „mladé proti 
starým“. Chceme-li, aby komu-
nistická strana byla stranou 
marxisticko-leninskou, aby byla 
revolučním předvojem dělnické 
třídy a ostatních pracujících, 
musíme pro to aktivně pracovat 
a o to bojovat, a nikoli jen kritizo-
vat a od toho či onoho se distan-
covat. Sociální poměry v naší 
zemi se prudce zhoršují a dojde 
k narůstání odporu proti systému 
a vytváření revoluční atmosféry. 
Jednota dělnického hnutí v čele 
s komunistickou stranou bude 
hlavním faktorem, který ovlivní 
další vývoj. Bojujme jednotně 
proti imperialismu, proti fašizaci 
společnosti, za socialismus! 

Leopold Vejr 
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Přišel k nám z cizího světa, 
nasadil si růžové brýle a pronesl 
projev stylem starostlivého otce, 
který domlouvá svým dětem. Asi 
tak na mě působil pan Klaus, 
když nám v televizi přečetl svůj 
novoroční projev. Pan státní 
prezident je velký demagog 
nebo vtipálek. A protože jej ne-
chci podezírat z toho, že by svůj 
tradiční proslov k národu zneuží-
val k nemístným vtípkům, tak se 
spíše kloním k tomu, že pokra-
čuje ve své kariéře demagoga, 
kterou započal v devadesátých 
letech, kdy svými nesmyslnými 
argumenty dokázal mnoho lidí 
přesvědčit o správnosti svých 
ekonomických reforem, aby 
posléze jejich prostřednictvím 
rozvrátil československé hospo-
dářství a dopustil rozkradení 
státního majetku v hodnotě řádu 
stovek miliard korun.  

Nicméně přeci jen tu jistý 
rozdíl byl: V době svých politic-
kých počátků totiž dokázal pan 
Klaus manipulovat argumenty 
dovedně, zmámit miliony obyva-
tel této země na zlodějskou 
frašku, zvanou privatizace, nyní 
však hovořil jako někdo, kdo žije 
v jiném světě a realitu dneška 
nezná. Anebo ji zná, ovšem jen 
z podání svých nohsledů, kteří 
jej informují po svém a pouze v 
intencích omezeného uvažování 
předáků ODS, jejíž je pan prezi-
dent čestným předsedou. A jít 
mezi obyčejné lidi? Mezi těch 
deset milionů? Těch, jak se zdá, 
se Václav Klaus štítí. 

Osobně za nejdrzejší Klau-
sovo prohlášení pokládám úva-
hu o tom, že v současné době 
prožíváme nejlepší období dějin 
našeho státu. Zaznívá z něj 
samolibost nad vlastní úlohou v 
destrukci Československa i jeho 
hospodářství. Tvrdit, že nárůst 
hypoték je důkazem zlepšující 
se životní úrovně a důvěry lidu v 

budoucnost je nebetyčný ne-
smysl. Větší zadlužování našich 
domácností, které pan prezident 
pokládá za pozitivní, je jen důka-
zem toho, že stát neplní svoji 
úlohu, jak to dělal dříve. Bydlet 
logicky musí každý a pokud 
víceméně neexistuje státní byto-
vá výstavba, jak jsme ji znali z 
doby před rokem 1989, kdy bylo 
pravidelně každý rok předáváno 
padesát a více tisíc bytů, nezbý-
vá lidem, než se zadlužovat na 
dvacet či třicet, možná i více let, 
a zajišťovat své bytové potřeby 
pomocí hypoték. Není to o tom, 
že by se naši spoluobčané chtěli 
zadlužovat a věřili ve šťastnou 
budoucnost. Je to čistě o tom, 
že nemají jinou možnost.  

Neméně trapně a drze vy-
zněla z Klausových úst výzva, 
abychom nebyli tolerantní k 
době před rokem 1989. To říká 
člověk, který svoji kariéru založil 
na likvidaci majetku, vytvořené-
ho právě generacemi našich 
otců ve čtyřech desetiletích po 
roce 1948! Ať si pan prezident 
uvědomí, že nebýt pilné a tvůrčí 
práce lidu naší země v této do-
bě, nikdy bychom nemohli po 
roce 1989 žít tak dlouho na dluh, 
neboť přiznejme si, ještě dnes 
projídáme a ničíme, vedeni bur-

žoazními předáky, výdobytky 
této doby. Pan prezident se 
nemůže divit, že podle posled-
ních průzkumů se stále více lidí 
dívá na socialistickou epochu 
pozitivně. A nezmění to ani jeho 
varovně zvednutý prst! 

Nemá cenu polemizovat s 
jednotlivými nesmysly a hlou-
postmi, které pan Klaus uvedl. 
Ukázal jednoznačně, že není 
prezidentem tohoto státu, ale 
pouze prezidentem úzké, privile-
gované skupiny majetných. Pro 
ně pan Klaus posledních osm-
náct let pracoval a nikoliv pro 
zbývajících deset miliónů, kte-
rým má sloužit. Pohrdání větši-
nou obyvatel této země jasně 
dokázal i neochotou vystoupit v 
televizním pořadu se svým proti-
kandidátem panem Švejnarem. 
Klaus zkrátka není naším prezi-
dentem. 

Zanedlouho skončí panu 
Klausovi jeho prezidentský man-
dát. Předáci buržoazních stran 
již nyní rozehrávají politické 
divadlo, do kterého se snaží 
vtáhnout i naši stranu. Dokonce i 
některé projevy pana Klause z 
poslední doby svědčí o jeho 
snaze podlézat komunistické 
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toho, co naše země může udě-
lat, nejsou-li jí kladeny politické 
podmínky a není-li nastolena 
praxe jejího nespravedlivého 
vydělování. 

A tak dnes, 10. prosince, v 
Den lidských práv, naše země 
svobodně a svrchovaně, bez 
vnějšího nátlaku a poslušna 
vlastního svědomí, jako akt své 
vůle a projev výkonu své svrcho-
vanosti, oznamuje nový krok v 
závazcích Kuby – podpis těchto 
dvou významných lidsko-
právních nástrojů. 

V souladu se závazkem, 
který jsme přijali podpisem o 
zrodu nové Rady pro lidská 
práva a jejích postupech, připra-
vujeme se také v březnu roku 
2009 složit účty – předložit naši 
zprávu a podrobit se procesu 
všeobecné pravidelné kontroly 
stanovenému novou Radou. 
Podle losování, které je prová-
děno za rovných podmínek pro 
všechny země, připadl na naši 
zemi březen 2009. Seriózně se 
na ten okamžik připravujeme v 
duchu spolupráce a s vůlí před-
ložit naše výsledky, naše usku-
tečněné akce, naše nedostatky 
a obtíže a také vyslechnout 
mínění jiných aktérů k tomuto 
tématu. 

Tato vůle Kuby potrvá, do-
kud bude trvat současná situace 
založená na neexistenci vydělo-
vání, selektivity, diskriminačního 
a zpolitizovaného využívání 
tématu lidských práv k útokům a 
ospravedlňování útoků proti 
zemím, jež se nepodrobily impe-
riálnímu diktátu, a která, jak 
doufáme, se nezmění. Dokud 
zůstane situace taková, jaká je 
nyní, bude naše země volně 
pokračovat dál po této cestě. 

Pokud, bohužel a v rozporu 
s naším přáním a našimi tužba-
mi, se toto téma znovu zpolitizu-
je, ovzduší spolupráce a úcty 
mezi zeměmi, jež dnes v Radě 
pro lidská práva vládne, znovu 
zmizí, bude naše země nucena 

dál vést bitvu a pozvednout zde 
prapory, jež vítězně hájíme po 
20 let, dokud se jí nepodaří 
dosáhnout definitivní porážky 
praxe používané americkými 
administrativami proti Kubě. 

Navíc, vedle tohoto oznáme-
ní, 59 let po vyhlášení Všeobec-
né deklarace lidských práv Val-
ným shromážděním Spojených 
národů, v době, kdy vstupujeme 
do roku, který bude věnovan 
jejímu 60. výročí, Kuba znovu 
vyzývá vládu Spojených států, 
aby tak, jak to žádalo i Valné 
shromáždění Spojených národů 
naprostou většinou hlasů v 16 
po sobě následujcícíh rezolu-
cích, zrušila brutální ekonomic-
kou, finanční a obchodní bloká-
du uplatňovanou proti Kubě 
téměř 50 let, která je hrubým, 
masovým a systematickým poru-
šením lidských práv našeho lidu. 

V den, jako je dnešní, stojí 
zato připomenout, že to bude již 
pět desetiletí, co náš lid trpí 
brutální a genocidní blokádou, 
která nás má hladem a nemoce-
mi srazit na kolena. 

V den, který je ve světě 
připomínán jako Světový den 
lidských práv, znovu žádáme, 
aby vláda Spojených států věno-
vala sluch mínění mezinárodní-
ho společenství a zrušila bloká-
du proti Kubě. 

Za druhé, jménem kubán-
ského lidu žádáme vládu Spoje-
ných států, aby neprodleně, bez 
dalších odkladů či výmluv uza-
vřela hanebnou mučírnu, kterou 
v současnosti provozuje na své 
námořní základně v Guantana-
mu, kde jsou na vězních prakti-
kovány všechny druhy týrání, 
krutostí, nelidskostí a ponižování 
a kde byly porušeny veškeré 
záruky ustanovené mezinárod-
ním právem pro vězněné osoby. 
Vedle uzavření tohoto odporné-
ho zařízení žádáme, aby vláda 
Spojených států vrátila naší 
zemi území, které dnes proti-
právně a proti naší vůli okupuje 

v Guantanamu, přičemž Kubě 
na této části našeho území upírá 
výkon práva na svrchovanost . 

Žádáme dnes, ve Světový 
den lidských práv, prezidenta 
Sojených států, vládu Spojených 
států, aby uzavřeli mučírnu v 
Guantanamu a vrátili naší vlasti 
území, jež tam protiprávně oku-
pují. 

Za třetí, v den, jako je dneš-
ní, žádáme, aby bylo neprodleně 
propuštěno, aby bylo konečně 
osvobozeno pět kubánských 
hrdinů: Gerardo Hernández 
Nordelo, Ramón Labaňino Sala-
zar, Fernando González Llort, 
Antonio Guerrero Rodríguez a 
René González Sehwererta, 
političtí vězni v amerických žalá-
řích odsouzení k nespravedlivým 
a mimořádně tvrdým rozsudkům, 
na nichž je již déle než devět let 
praktikována dlouhotrvající se-
parace na trestných celách a 
další kruté, nelidské a potupné 
zacházení Nyní, kdy prožívají již 
desátý rok svého zajetí, žádáme 
jejich propuštění. 

Jménem kubánského lidu 
požadujeme zejména, aby Adri-
ana Pérezová O´Connorová, 
manželka Gerada Hernándeze 
Nordela, a Olga Salanuevová 
Arangová, manželka Reného 
Gonzáleze Sehwererta mohly 
navštěvovat své manžele, které 
neviděly od roku 1998. Žádáme 
repektování jejich práv a vyzývá-
me prezidenta Spojených států, 
vládu Spojených států, aby těm-
to dvěma ženám, dcerám naše-
ho lidu, umožnily navštívit man-
žely v žalářích, kde si dnes od-
pykávají tvrdé rozsudky. 

Za čtvrté, jménem kubán-
ských rodin držících smutek v 
souvislosti se ztrátou svých 
blízkých při teroristických činech 
Luise Posady Carrilese, jménem 
rodin, které ztratily syny, otce, 
bratry, žádáme vládu Spojených 
států, aby byl mezinárodní tero-
rista Luis Posada Carriles, který 
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Dobrý den. Děkujeme všem 
přítomným dopisovatelům domá-
cího i zahraničního tisku za 
účast. Pozvali jsme Vás, aby-
chom Vás informovali, že Kuba 
brzy podepíše Mezinárodní pakt 
o ekonomických, sociálních a 
kulturních právech a Mezinárod-
ní pakt o občanských a politic-
kých právech. Jde o politické 
rozhodnutí naší země, o němž 
Vás informujeme dnes, 10. října, 
ve Světový den lidských práv, 
kdy si připomínáme 59.výročí 
vyhlášení Všeobecné deklarace 
lidských práv Valným shromáž-
děním Spojených národů. 

Práva obsažená v obou 
paktech, které patří mezi nejdů-
ležitější mezinárodní nástroje v 
oblasti lidských práv, jsou naším 
národním právním řádem a 
zvláště pak dílem a konáním 
kubánské revoluce od jejího 
vítězství 1. ledna 1959 široce 
chráněna. 

Toto rozhodnutí, které bude 
v příštích měsících realizováno, 
vyjadřuje odhodlání naší země 
vždy úzce spolupracovat se 
Spojenými národy, při respekto-
vání naší národní svrchovanosti 
a práva kubánského lidu na 
svobodné sebeurčení. 

Dokud trvaly manipulace 
proti Kubě v lidskoprávní oblasti, 
dokud vláda Spojených států 
proměňovala bývalou Komisi pro 
lidská práva v inkviziční tribunál 
k pronásledování zemí bouřících 
se proti imperiální nadvládě, 
dokud existovaly snahy manipu-
lovat otázkou lidských práv proti 
Kubě, aby se ospravedlnila blo-
káda a agrese proti naší zemi, 
dokud se zejména v Ženevě, v 
bývalé komisi uplatňovaly proti-
kubánské praktiky, jež Spojené 
státy každoročně prosazovaly za 
cenu brutálního nátlaku a vydírá-

ní, dokud se dělo toto všechno, 
neexistovaly sebemenší pod-
mínky, abychom uvažovali o 
nových závazcích Kuby vůči 
strukturám Spojených národů v 
oblasti lidských práv. Avšak po 
vzniku nové Rady pro lidská 
práva, k jejímž zakládajícícm 
členům Kuba patří díky hlasům 
více než dvou třetin členů mezi-
národního společenství, a poté, 
co byl, jak je známo, ukončen 
špinavý mandát, který Spojené 
státy využívaly ke sledování 
kubánského vývoje, se situace 
radikálně změnila.. 

Poté, co vznikla tato nová 
situace, kdy již není s tímto té-
matem manipulováno proti Ku-
bě, kdy ztroskotaly protikubán-
ské manévry Spojených států, 
po 20 letech kubánské bitvy za 
pravdu a obranu svých práv a 
své důstojnosti, se vytvořily 
podmínky pro to, abychom učinili 
nové kroky vyjadřující politickou 
vůli Kuby spolupracovat se Spo-
jenými národy a přinést také svůj 
příspěvek a zkušenosti v této 
oblasti mezinárodnímu spole-
čenství. 

Kuba nikdy nejednala a 
nebude jednat pod nátlakem. 
Jakmile Rada pro lidská práva 
rozhodla a 3. komise Valného 
shromáždění Spojených národů 
potvrdila ukončení onoho špina-
vého protikubánského mandátu, 
naše země ohlásila řadu iniciativ 
na poli mezinárodní spolupráce 
v oblasti lidských práv. A tak nás 
v těchto dnech navštívil zpravo-
daj Spojených národů pro právo 
na výživu a kubánská vláda 
přijímá, jak jsme zde dnes ozná-
mili, rozhodnutí podepsat v prv-
ním čtvrtletí příštího roku obě 
ujednání o lidských právech: 
Mezinárodní pakt o ekonomic-
kých, sociálních a kulturních 

právech a Mezinárodní pakt o 
občanských a politických prá-
vech. 

V budoucnosti naše vláda 
pozve rovněž zástupce dalších 
speciálních struktur Rady pro 
lidská práva. Je to důkaz, že za 
situace, kdy již tímto tématem 
nemůže být proti naší zemi ma-
nipulováno, neboť byly na celé 
čáře poraženy manévry, jež po 
20 let spřádala vláda Spojených 
států, může naše země nyní 
podat jasné důkazy svědčící o 
její vůli spolupracovat a prokázat 
svůj závazek vůči mezinárodní-
mu boji za lidská práva. 

Odhodlání pokročit v prohlu-
bování formálních závazků - 
reálný závazek totiž existoval 
vždy, neboť právě kubánská 
revoluce garantovala Kubáncům 
respektování lidských práv -, 
rozhodnutí přikročit v podpisu 
obou paktů je dalším příkladem 

KUBA PODEPÍŠE PAKT  
O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH 
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straně v momentu, kdy mu jde o 
další setrvání v jeho křesle. 
Nenechme se tím však zmást. 
Nezapomínejme, jak jsme po-
chodili posledně, kdy naše stra-
na umožnila volbu Klause do 
úřadu. Ztratili jsme tim důvěru 
mnoha voličů, jak se později 
ukázalo, kterým jsme logicky 
nedokázali vysvětlit, jak je mož-
né, že naše strana umožnila 
volbu člověka, který by daleko 
spíše než na Pražském Hradě 
měl sedět na Pankráci. Logické 
by tedy bylo podporovat Klauso-
va protikandidáta, za kterého si 
sociálně demokratičtí předáci 
vybrali pravicového ekonoma 
Švejnara. Je to však pochybená 

logika. Šlo by jen o vytloukání 
klínu klínem a po vypršení Švej-
narova volebního období by-
chom byli ve stejné situaci jako 
nyní s Klausem. Nechci se ani 
domýšlet, jak bychom tentokrát 
vysvětlovali podporu Švejnara, 
člověka pravicové orientace, 
schvalujícího americkou vojen-
skou přítomnost u nás. Kolik 
voličů by nás to stálo nyní? 

Chci říci, že pro běžného 
občana je Klaus a Švejnar jedno 
a to samé. Stejně se k tomu 
musí stavět i naše strana, nene-
chat se zatáhnout do politického 
kupčení o prezidentskou funkci a 
pokud sama není v současném 
politickém rozložení sil schopna 

prosadit svého kandidáta, pak 
nejlépe je celou volbu prezidenta 
bojkotovat. To je zásadový po-
stoj, kterým získáme důvěru lidu, 
bez ohledu na to, koho si buržo-
azní strany nakonec svým prezi-
dentem zvolí. Bude to opět jejich 
prezident, prezident privilegova-
ných, prezident, který bude k 
národu hovořit ze svého uzavře-
ného, luxusního světa, bez hlub-
ších znalostí skutečných problé-
mů, které zajímají běžné lidi. 
Zkrátka to nebude náš prezi-
dent…Proto ho nemáme důvod 
volit!  

Daniel Rovný 

Senátoři Mejstřík a Štětina 
konečně představili svou kon-
cepci McCarthyho institutu v 
Praze. Institut bude sloužit k 
správnému chápání pojmu de-
mokracie a bude prostřednictvím 
školených odborníků vzdělávat 
širokou veřejnost v postupu proti 
zhoubné komunistické myšlence 
rovnosti lidí, se kterou se sená-
toři nemohou a ani nehodlají 
smířit. Ohlášení vzniku Institutu 
rozvířilo pochybnosti k práci 
obou senátorů. Zlé hlasy tvrdily, 
že senátoři příliš praktického 
užitku pro své voliče neodvedli, 
a právě pro tyto nyní senátoři 
připravili jasnou odpověď: zalo-
žení nové instituce - McCarthyho 
institutu. 

Oba šťastní muži se neubrá-
nili dojetí při představování hesla 
institutu, které sami navrhli: 
Plivej na ně, ale věz, že bez nich 
jsi nula. Senátor Mejstřík nám 
pak se slzou v oku sdělil, že to 

není jen heslo Institutu, ale i jeho 
celoživotní krédo. 

Senátorské duo také před-
stavilo bližší informace týkající 
se celého projektu. Samotný 
institut by měl sídlit v budově 
nynější Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy, která se již jednou v 
historii stala sídlem hrdinného 
protikomunistického boje. Pokud 
by nastaly průtahy v předání 
budovy do správy senátorů, pak 
by bylo sídlo institutu prozatímně 
přesunuto do Pečkova paláce. 
Dále senátoři zveřejnili i první z 
řady připravovaných kurzů pro 
návštěvníky institutu, především 
dvouměsíční kurz demokratické-
ho jednání: Zabij komunistu 
posílíš mír... a na něj navazující 
lekce ve střelbě pod vedením 
bratří Mašínů. Z dalších kurzů 
jmenujme alespoň páně Šinágla 
Jak upoutat pozornost a Jak z 
ničeho udělat něco, Havlovo Já 
rozhodnu, co je humanismus, 

Štětinovo Raftingem proti totalitě 
a na závěr výčtu kurzů připo-
meňme i poněkud srdcervoucí 
vzpomínkovou přednášku Ladi-
slava Smoljaka Nutili mě točit 
filmy. V poslední fázi přípravy 
jsou pak kurzy: Technika hrdin-

MCCARTHYHO INSTITUT V PRAZE:  
POUZE FIKCE? 

 



10 ZE ZAHRANIČÍ    10 

ného napadení poslanců ze 
zálohy, Způsob a provedení 
shozu letáků na volené zástupce 
lidu, Principy humanistického 
bombardování a nejočekávaněj-
ší antropologická přednáška 
Tělesné znaky komunisty. 

Institut však nemá sloužit 
pouze ke vzdělávání, ale i zába-

vě, plánují se kulturní akce pořá-
dané Mladými konzervativci, 
především pak vystoupení ta-
neční skupiny Chci nějakou 
funkci, pro kterou navrhl slušivé 
kroje sám mistr David Černý. 
Celý úbor sestává z hnědé koši-
le, růžových kalhot pro chlapce a 
sukní pro děvčata. 

Instituce bude otevřena co 
nejdříve a byly na ni vyčleněny 
finanční prostředky ze státního 
rozpočtu ve výši 300 milionů Kč. 
Tímto bych chtěl poděkovat 
pánům senátorům za užitečnou 
a velmi naléhavou práci, kterou 
odvádějí pro všechny své voliče! 

-VCA-  

První prosincový víkend se 
uskutečnilo v tureckém Istanbulu 
6. setkání komunistických mlá-
dežnických organizací pod hes-
lem “Potřebnost a aktuální vý-
znam Velké říjnové socialistické 
revoluce v boji proti imperialismu 
a zápas idejí, pro naši budouc-
nost, socialismus – komunistické 
mládežnické organizace v před-
ní linii tohoto boje.“ První část se 
věnovala aktuální situaci v Evro-
pě, pokračujícímu potlačování 
práv pracujících a rostoucímu 
antikomunismu jako nástroje pro 
umlčení jediné alternativy ke 
kapitalismu, kterou představuje 
hnutí komunistů. 

Po zahájení úvodního dne 
vystoupil generální tajemník 
Komunistické strany Turecka 
(TKP) Kemal Okuyan, který se 
věnoval tzv. kurdské otázce. 
Kurdové tvoří významnou men-
šinu i v dalších sousedních ze-
mích – Iráku, Sýrii, Iránu. Zdů-
raznil, že není možné akcepto-
vat vměšování USA do národ-
nostních otázek, štvavou politi-
ku, snahu o ustavení loutkových 
vlád a získání tak dalších pozic 
a provincií na Středním Východě 
tak, jak se to stalo v USA okupo-
vaných územích např. Iráku či 
Afghánistánu. Stejně tak jde o 
útok proti pracujícím, snahu o 

jejich rozdělení na základě ná-
rodnostních bojů, aby tak imperi-
alismus rozbil jejich organizova-
ný odpor. Dále zdůraznil, že EU 
se jako další nástroj imperialis-
mu snaží všemožně hospodář-
sky a politicky vměšovat do 
záležitostí suverénního státu 
pod záminkou přípravy Turecka 
na členství v této organizaci. 
TKP jednoznačně odmítá vstup 
do EU, stejně jako účast vojen-
ských jednotek na okupaci a 

vybíjení civilního obyvatelstva v 
Iráku, Afghánistánu, Libanonu 
atd. Stejně obratně USA využí-
vají náboženství, islámu jako 
politického nástroje reakčního 
kapitalismu.  

V současnosti se v Evropě 
uskutečňuje velké množství 
vážných útoků na dělnickou 
třídu, většinu mládeže a lidu. Ty 
jsou zaměřeny na množství 
výdobytků složitých sociálních 

6. SETKÁNÍ EVROPSKÝCH  
KOMUNISTICKÝCH ORGANIZACÍ MLÁDEŽE 

 

Politický proces v zemi Evo 
Moralese čelí kritickému okamži-
ku. Reakcionářské síly, oligar-
chie, vláda USA a některé ev-
ropské síly podněcují širokou 
kampaň zaměřenou na zvrácení 
pokrokových procesů v této 
latinskoamerické zemi. Cílem 
všech těchto sil je zablokovat 
změny prosazované Ústavním 
výborem pro demokratickou 
ústavu ve prospěch všelidových 
požadavků. Zpátečnické síly 
poražené v říjnu 2003 a ve vol-
bách v roce 2005 se opět snaží 
zreorganizovat své řady, aby 
zastavily jakoukoli změnu a 
podlomily prezidenta Evo Mora-
lese. Za účelem dosažení svých 
cílů využívají jakýchkoli pro-
středků, včetně ozbrojeného 
násilí. 

Pokrokové síly země, spole-
čenská hnutí a organizace, se 
po hrdinských bitvách spolu s 
Hnutím za socialismus (MAS) 
Moralese staly vítězi ve volbách 
s velkou většinou. Nyní se tyto 
síly snaží zhodnotit toto vítězství 
tak, aby byly přijaty a nadále 
prosazovány důležité požadavky 
pracujících. 

My, signatáři této výzvy, 

ostře odsuzujeme podporu, 
kterou poskytuje vláda USA (ale 
jde i o její přímé zapojení do 
podvratných akcí) pravici v Bolí-
vii. Také odsuzujeme skandální 
toleranci, jakou vůči těmto nepři-
jatelným akcím ukazují ostatní 
imperialistické státy a meziná-
rodní organizace. 

Neodkladným úkolem je, 
aby reakcionářské síly byly jed-
noznačně odsouzeny, izolovány 
a poraženy na národní i meziná-
rodní úrovni. Stojíme na straně 
lidu Bolívie a plně podporujeme 
velké nasazení proti plánům na 
státní převrat. Podporujeme 
spojenectví mezi lidem a vládou 
Bolívie proti machinacím oligar-
chie. 

Vyjadřujeme naši plnou 
solidaritu bolivijskému lidu, vládě 
prezidenta Evo Moralese, Komu-
nistické straně Bolívie, MAS-
IRSP i všem dalším pokrokovým 
a protiimperialistickým silám a 
hnutím v jejich velké bitvě na 
obranu pokrokových výtěžků, v 
boji za hlubší změny. 

Vyzýváme k všestrannému 
rozvoji širokého hnutí solidarity s 

protiimperialistickými silami a 
lidem Bolívie. 

Strany: PADS, Alžírsko, KS 
Argentiny, Demokratická pokro-
ková tribuna z Bahrajnu, KS 
Bangladéše, KS Běloruska, 
Dělnická strana Belgie, KS Bolí-
vie, KS Brazílie, KS Británie, 
Nová KS Británie, Strana bulhar-
ských komunistů, KS Chile, 
AKEL, KSČM, KS v Dánsku, KS 
Egypta, KS Estonska, KS Fin-
ska, řecká KKE, KS Indie, írán-
ský TUDEH, KS Irska, Dělnická 
strana Irska, KS Izraele, Strana 
italských komunistů, Jordánská 
KS, Socialistická strana Lotyš-
ska, Libanonská KS, KS Lucem-
burska, KS Makedonie, mexická 
Strana komunistů, Lidová socia-
listická strana Mexika, Nová KS 
Nizozemí, KS Norska, Peruán-
ská KS, Filipínská KS (PKP-
1930), KS Polska, portugalská 
PCP, Socialistická aliance Ru-
munska, KPRF, KS národů Špa-
nělska, KS Srí Lanky, Súdánská 
KS, KS Švédska, KS Turecka 
(TKP), KS Uruguaye, KS USA, 
KS Venezuely, Nová komunistic-
ká strana Jugoslávie. 
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PROHLÁŠENÍ KOMUNISTICKÝCH STRAN: 
SOLIDARITU S LIDEM BOLÍVIE! 

Evo Morales 
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Školu kádrů považujeme za 
významnou součást přípravy na 
generační posun. Na našem 
posledním stranickém sjezdu v 
lednu 2005 byl zvolen ústřední 
výbor mající celkem 34 členů, 29 
řádných a pět náhradníků. Byli 
do něj zvoleni tři mladší soudruzi 
pod 30 let a jeden pod 40 let. 
Pro příští tři sjezdy plánujeme 
provést v Ústředním výboru 
skutečný generační posun. V 
současné době máme nejméně 
deset soudruhů mladších 30 let, 
kteří mají předpoklady být ihned 
členy Ústředního výboru. Ale 
abychom se vyhnuli příliš unáh-
lené změně, našim plánem je 
zvolit je do Ústředního výboru v 
průběhu nadcházející dekády. 
Na každém jednotlivém sjezdu 
chceme zvolit alespoň pět sou-
druhů mladších 30 let. Pochopi-
telně, rozhodne-li tak náš sjezd. 
Toto je strategický úkol. 

Ještě několik slov o naší 
mládežnické lize. Někdy mají 
mladí soudruzi tendenci považo-
vat svou mládežnickou ligu za 
jakousi ministranu, a to pro re-
spekt vůči skutečné straně. A 
tak někdy mechanicky kopírují 
formy a metody práce strany. To 
je chybně pojatý názor. Mládež-
nická liga by se měla primárně 
zabývat otázkami mládeže a být 
základnou pro nábor členů do 
strany. Nemůžeme mít stejné 
nároky na členy mládežnické 
ligy, jaké máme na starší členy 
strany. 

Naše mládežnická liga je 
otevřena pro členy od 12-14 let. 
Současně v ní jsou také členové 
o deset fet starší, připraveni z 
ligy odejít. Proto se politické 
znalosti a zkušenosti hodně 
mezi členy odlišují. Starší členo-
vé mládežnické ligy mají být tak 
zvaně „vůdci mládeže". Za situa-
ce, kdy jsou zde však jen velmi 
mladí členové, znamená, že 
různé pobočky naší mládežnické 
ligy jsou v organizační a politické 
rovině stabilnější než stranické 

pobočky. 
Proto je kladen důraz na 

silné ústřední a organizační 
vedení mládežnické ligy. Ústřed-
ním úkolem je vést a poskytovat 
vedení místním odbočkám. Týká 
se to též členů, kteří po dosaže-
ni 20-25 let odcházejí z mládež-
nické ligy a nastupují do zaměst-
nání a v mnoha případech vstu-
pují do strany. Ale pro vedoucí v 
mládežnické lize existuje pro 
odchod z ligy poněkud vyšší 
časový strop. V začátcích naší 
mládežnické ligy předsedové a 
předsedkyně již odcházeli z ligy, 
když dosáhli 23-25 let. Nyní si 
mládežnická liga stanovila vyšší 
mez, a to na 27-29 let. Je to 
proto, že když již ve vedení RKU 
získali nějaké zkušenosti, z 
vedení odešli a jejich získané 
zkušenosti chyběly. Nyní je 
proto věk pro odchod předsedy 
či předsedkyně asi o pět let 
vyšší. 

Na sklonku r. 2004 byla 
mládežnická liga napadena 
reakční ofenzívou. Antikomunis-
tická kampaň reakčních kruhů 
nutila sociálnědemokratickou 
vládu, aby zastavila veřejné 
financování mládežnické ligy. Ve 
Švédsku jsou téměř všechny 
organizace financovány vládou 

nebo z municipálních fondů. Činí 
to často 90 procent jejich roz-
počtu. Naše mládežnická liga 
dostávala ročně 45 000 euro. 
Šlo o peníze, které byly přes noc 
v prosinci 2004 zastaveny. Mlá-
dežnická liga však provedla 
ekonomická protiopatření cestou 
sponzorování, kdy lidé mohou 
každý měsíc darovat Částky 
jako 10 až 30 euro, aby tak zů-
stala činnost ligy nedotčena. 
Tato protiopatření byla provede-
na za pevného vedení a ve spo-
lupráci s komunistickou stranou. 

Řešit problém generačního 
posunu, neponechat jej živelné-
mu vývoji, ale včas přijmout 
opatření a podpořit naše mladé 
proletářské jádro opírající se o 
marxismus-leninismus, to je 
důležitý úkol naší strany. 

Erik Anderson  

6. setkání evropských mlá-
dežnických komunistických or-
ganizací pod heslem 
“Potřebnost a aktuální význam 
Velké říjnové socialistické revo-
luce v boji proti imperialismu a 
zápas idejí, pro naši budouc-
nost, socialismus – komunistické 
mládežnické organizace v před-
ní linii tohoto boje“ se konalo 8. 
– 9. prosince 2007 v Istanbulu 
za účasti CJC (Španělsko), 
COMAC (Belgie), JCP 
(Portugalsko), KNE (Řecko), 
KSM (Česká republika), RKSM-
b(Rusko), UJCE (Španělsko), 
YCL (Velká Británie), mládež 
TKP (Turecko) a WFDY jako 
pozorovatele. 

Začátek 20. století byl roz-
bouřen událostmi Velké říjnové 
socialistické revoluce. Síla soci-
alismu se stala nadějí nejen pro 
pracující a utlačované lidi v Rus-
ku, ale na celém světě. VŘSR 
otevřela cestu a odstartovala 
cestu ke skoncování s vykořisťo-
váním. V protikladu vůči kapita-
listickým zemím socialismus 
dokázal, že pracující mohou 
zemi vést a že systém závislý na 
vykořisťování není nezměnitel-
ným osudem. Socialismus chrá-
nil právo na bezplatnou zdravot-
ní péči a vzdělání a zaručoval 
plnou zaměstnanost, garantova-
nou státní silou pracující třídy. 
Socialismus byl po celou dobu 

své existence zárukou světové-
ho míru, prokázal svůj jasný 
odpor vůči imperialistickým am-
bicím vyvedením země 
z imperialistické I. světové války 
a kladl odpor proti rozporcovává-
ní světa po skončení Velké říjno-
vé socialistické revoluce. V prů-
běhu druhé světové války SSSR 
a komunistické, antifašistické a 
partyzánské hnutí ukázalo, že 
jsou jedinými obránci humanity 
proti zrůdnosti fašismu.  

Při znovuustavování mocen-
ské rovnováhy ve světové politi-
ce po druhé světové válce ko-
munistické hnutí pozvedlo pra-
por socialismu proti agresi bloku 
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zápasů, týkajících se práce, 
míru, sociálního systému, vzdě-
lávání, zdravotnictví, kultury atd. 
Tento proces se uskutečňuje v 
zájmu imperialismu Evropské 
unie a jeho kořeny vyrůstají ze 
samotného kapitalistického sys-
tému. Imperialismus hledá nová 
místa, nové státy pro svou inter-
venci, pokračuje v omezování 
občanských a ekonomických 
práv mladých lidí. Jedinou alter-
nativou, jedinou cestou z tohoto 
marasmu  je socialismus.  

V druhé části mítinku byl 
zástupci mládežnických organi-
zací zdůrazněn význam Velké 
říjnové socialistické revoluce pro 
dnešek. Musíme si uvědomit, že 
VŘSR bylo skutečně odstraněno 
vykořisťování člověka člověkem, 
díky ní se zrodil Sovětský svaz, 
který v neuvěřitelně krátké době 
dokázal industrializovat průmys-

lově nerozvinutou zemi a vytvořit 
tak podmínky k jednoznačnému 
vítězství nad fašismem. Díky 
VŘSR došlo také k pádu koloni-
álního světa a vzniku pokroko-
vých, antiimperialistických orga-
nizací, např. Světová federace 
demokratické mládeže (WFDY). 

Dnes vidíme, že slova impe-
rialistů o konci dějin a porážce 
socialismu jsou lživými frázemi, 
vidíme rozvíjející se socialismus 
na Kubě a proces budování 
socialismu ve Venezuele, vidí-
me, že socialistická revoluce 
nejsou jen slova, ale skutečnost. 
Nemůže k ní však dojít samo, 
pouze ve spojení řady ekono-
mických a sociálních faktorů. 
Základním předpokladem je 
organizovanost třídy pracujících 
a působení silné komunistické 
strany v jejím čele. A protože 
kapitalisté vědí, že s komunisty 

neskoncovali, snaží se je vše-
možným způsobem dehonesto-
vat, umlčet či podplatit. Jedním 
ze způsobů je i přepisování 
historické pravdy, přičemž útoky 
se týkají celého období socialis-
mu v jednotlivých zemích. Na 
toto období je však útočeno i z 
„levicových“ pozic. Generální 
tajemník TKP Okuyan zmínil i II. 
sjezd tzv. Strany evropské levice 
(Party of European Left - PEL), 
který se nedávno konal v Praze, 
kde bylo celé období socialismu 
otevřeně napadeno. Na konfe-
renci vyslovil jasný nesouhlas 
s těmito útoky a stejně tak jasné 
odmítnutí členství v PEL. 

Celý mítink byl zakončen 
krásnou kulturní akcí a setkáním 
s vysokoškolskými studenty. 

Veronika Sýkorová  

 

ZÁVĚREČNÁ DEKLARACE  
6. SETKÁNÍ EVROPSKÝCH  

KOMUNISTICKÝCH ORGANIZACÍ MLÁDEŽE 
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kapitalistů a imperialistů, vede-
ného USA. 

Socialistické a pokrokové 
lidové republiky šly stále kupře-
du a oslabovaly smrtící smyčku 
imperialismu ve zbytku světa. 
Představovaly velkou politickou 
inspiraci ideálů pro pracující a 
mládež v kapitalistických ze-
mích. Třída pracujících v řadě 
kapitalistických, obzvláště evrop-
ských zemích, byla inspirována 
sociálními a politickými úspěchy 
v socialistických zemích v boji 
proti buržoazii. Konec 20. století 
však nebyl tak nadějný jako jeho 
počátek. Spolu s rozpadem 
socialistického bloku na počátku 
90. let nabyla imperialistická 
agrese na síle. Imperialisté pod-
porovali rekonstrukci kapitalis-
mu, která předpokládá i likvidaci 
lidských práv a výdobytků, priva-
tizaci a stále větší zisky pro 
velkokapitalisty. Zároveň byly 
zájmy monopolů vnucovány 
”institucemi” jako USA, NATO, 
EU a stupňujícím se soubojem s 
Ruskem. Do jejich plánů zapa-
dala i špinavá kampaň proti 
socialismu, vnucovaná mladým 
lidem, zvláště v bývalých socia-
listických zemích.   

Rovnost, třídní uvědomění a 
sociální solidarita byly nahraze-
ny roztříštěním sociální základny 
na základě individualismu, vyvo-
lávání vnitřních konfliktů a osla-
bování sociálních bojů. Pokou-
šeli se dehonestovat i tak velké 
myšlenky jako je revoluce, rov-
nost a svoboda  

K prosazení své politické 
hegemonie imperialismus rozšířil 
svoji vojenskou agresivitu a 
vyslal vojska do celého světa. 
Rozpoutává nové války, imperia-
listické intervence a okupace a 
krveprolévání. Stupňuje akce ke 
změnám hranic a zpochybňová-
ní suverenity států, a to pouze v 
zájmu rozdělení lidí a získání 
kontroly monopolů nad zdroji 
energie a bohatstvím národů. 
Imperialistická teroristická orga-

nizace NATO hraje velmi důleži-
tou roli jakožto útočná síla impe-
rialismu, v prvé řadě operace na 
Balkáně vedly k roztříštění států 
v této oblasti – kde spolu národy 
v době socialismu žily v míru – a 
dále pokračovaly okupace na 
Středním východě.  

V Evropě to byla Evropská 
unie, která zahájila neoliberální 
destrukci, jež prohloubila sociál-
ní rozdíly.  Sehrála úlohu při 
vyprovokování občanské války v 
Jugoslávii a imperialistické oku-
pace, která následovala. EU, 
hrající velmi významnou roli při 
restauraci kapitalismu v býva-
lých socialistických zemích, tedy 
sloužila jako nástroj pro vývoz 
kontrarevoluce a konfliktů mezi 
lidmi. EU dále prohloubila svůj 
imperialistický charakter <0}
pokusy o vnucení Evropské 
smlouvy (Evropské ústavy) náro-
dům Evropy.  

Prokázalo se, že kapitalis-
mus nechce a ani není schopen 
řešit problémy lidí a mládeže. 
Dějinný přehled je velmi demo-
ralizující a tmu můžeme prorazit 
jen novými revolučními přemě-
nami. Agresi imperialismu může-
me čelit jen díky dobře organizo-
vanému a rozhodnému boji 
pracujících. To, co my, mládež-
nické organizace musíme udělat 
jako první, je společně s dělnic-
kou třídou rozhodně bojovat 
proti imperialismu. 

My, evropské komunistické 
mládežnické organizace spolu s 
dalšími bratrskými organizacemi 
světa bojujeme proti imperialis-
mu, využívajíce přitom zkuše-
ností z Velké říjnové socialistic-
ké revoluce a zkušenosti s budo-
váním socialismu.  

My, evropské mládežnické 
komunistické organizace, stojí-
me v první linii boje v kulturní, 
ideologické a sociální oblasti. 
Usilujeme o osvojování si zna-
lostí a hodnot marxismu-
leninismu. Zvýšíme naše úsilí o 
to, prokázat v souboji idejí plat-

nost našich myšlenek mezi pra-
cujícími, v divadlech, ve školách. 
Bojujeme mezi mladými lidmi 
proti antikomunismu, který je 
veden ideologickou ofenzívou 
imperialismu a stejně tak proti 
oportunistickým tendencím, 
které vedou k pasivitě a třídní 
kolaboraci.   

Vyslovujeme solidaritu s 
Maďarskou komunistickou děl-
nickou stranou a KSM v boji s 
antikomunistickými útoky vede-
nými proti nim. Požadujeme 
okamžité osvobození naší sou-
družky Kadir Sahin, bojovnice z 
Komunistické strany Turecka.  

My, evropské mládežnické 
komunistické organizace víme, 
že v našem boji nejsme osamo-
ceni. Lidový odpor proti imperia-
lismu v různých oblastech, pře-
devším na Středním východě a v 
Latinské Americe nám dává 
další naději.  

My, evropské mládežnické 
komunistické organizace, i po 90 
letech od Velké říjnové socialis-
tické revoluce, jsme si vědomy 
skutečnosti, že socialismus je 
jedinou cestou, která dá třídě 
pracujících do rukou bohatství, 
jež vytváří, a to ve světě bez 
vykořisťování, se systémem 
bezplatného veřejného zdravot-
ního a sociálního zajištění a s 
plnými právy pro jejich život.  

Postupujme v boji proti impe-
rialismu a kapitalismu, za nové 
revoluční přeměny, za jediné 
východisko - socialismus!   

Kolektivy mladých komunistů  
belgický COMAC, Portugalská 

komunistická mládež, Komunis-
tická mládež Řecka, český Ko-

munistický svaz mládeže, ruský 
Revoluční komunistický svaz 

mládeže (bolševiků), Komunis-
tický svaz mládeže Španělska, 

španělské Kolektivy mladých 
komunistů,  britská Komunistická 

liga mladých, Mládež Komunis-
tické strany Turecka, Světová 

federace demokratické mládeže 
(pozorovatel). 
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Mládežnická organizace 
švédské Komunistické strany - 
Revoluční komunistická mládež 
(RKU) - byla založena o něco 
méně než před deseti lety, a to 
jen se 30 členy kolem našeho 
sportovního klubu „Proletářský 
fotbalový klub". Předtím, po 16 
let, neměla naše strana žádnou 
mládežnickou organizaci. Po 
svém založení liga rychle rostla 
a má dnes více než 400 členů, 
kteří jsou zapojeni do protiváleč-
ných akcí a akcí týkajících se 
mládeže, zejména jejího pracov-
ního postavení. Zmíněný počet 
stagnuje, ale nesnižuje se. 

Uvedu některá čísla. Deset 
procent z počtu členů ligy je v 
učení na stavební dělníky, truh-
láře, automechaniky apod. a 32 
procent již pracuje v profesích 
„modrých límců". Dívky tvoří 
rovněž 32 procent všeho člen-
stva. V této souvislosti je nutno 
se zmínit, že ženy tvořily 25 
procent delegátů našeho posled-
ního sjezdu. 

Členové ligy prodávají časo-
pis „Rebel", který vychází v 1700 
výtiscích. Minulý rok 34 členů 
navštívilo Venezuelu a zúčastni-
lo se festivalu mládeže a tento 
rok členové ligy mobilizují k 

účasti na mládežnické brigádě 
na Kubě. Před několika lety 
vyslali skupiny do Korejské lido-
vé demokratické republiky a 
Vietnamské socialistické republi-
ky. 

Do mládežnické ligy vstupují 
noví mladí členové a starší pře-
cházejí do strany. Někteří jsou 
pochopitelně organizováni tam i 
tam. A někteří členové mládež-
nické ligy pasivně odcházejí. 
Považujeme práci, kterou RKU 
provádí mezi mládeží, za vý-
znamný úkol pro přežití i komu-
nistické strany. Musíme pracovat 
jak uvnitř strany, tak s mládež-
nickou ligou v její činnosti vůči 
mládeži. 

V rámci přípravy na generač-
ní posun ve straně máme Školu 
kádrů pro mladší členy, tj. do 30 
let věku, pro slibné kádry, které 
přejímají přímou odpovědnost za 
řízení svých poboček. Každá z 
kádrových škol běží po období 
od jednoho sjezdu ke druhému, 
které činí tři roky. Je v nich 25 
žáků a právě mezi těmito sou-
druhy plánujeme vybírat většinu 
členů Ústředního výboru a Vý-
konného výboru. Ale z reality 
života rovněž víme, že i ten, kdo 
nebyl zapojen do centralizova-

ného školení, může vyzrát a 
převzít velkou odpovědnost. 
Na počátku ve složení frekven-
tantů škol byli více než jen za-
stoupeni univerzitní studenti, ale 
to bylo napraveno, a dnes jde ve 
většině o dělnickou mládež. Ale 
musím s lítostí říci, že v kádrové 
škole je málo soudružek. Tohle 
je problém, kterým se musíme 
zabývat. Něco málo studujících 
v kádrové škole z výuky odchá-
zí, protože mají pocit, že jde o 
těžké teoretické otázky. Ale z 
teoretické úrovně výuky, která je 
určena pro perspektivní soudru-
hy majících převzít odpovědnost 
po naší generaci, nemůžeme 
slevit. 

V práci stranické školy došlo 
nicméně k určitým změnám, 
protože je dnes zaměřena více 
na řešení praktických otázek, 
např. jak vést stranickou buňku, 
jak přednášet dobré projevy, 
agitační projevy, propagační 
projevy, jak provádět přednášky, 
jak vyrábět letáky, jak si vést v 
debatách proti demagogickým 
politickým oponentům a jak 
provádět výzkumy a zpracovávat 
zprávy v sociální oblasti. Uvedu 
jeden příklad - soudruzi dostali 
za úkol prozkoumat a připravit 
zprávu o švédské segregaci. 

REVOLUČNÍ KOMUNISTICKÁ  
MLÁDEŽ ŠVÉDSKA 

 


