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ZE ŽIVOTA ORGANIZACE
Sociální fórum v Dánsku

O prvním únorovém víkendu se v Kodani uskuteční Dánské sociální
fórum. Jedním z jeho témat bude
snaha ilegalizovat KSM

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!

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.

Beseda s KNE
9. února pořádá KSM v Praze beseda s představiteli Komunistické mládeže Řecka (KNE).

Zasedání Světové federace
demokratické mládeže
11. -12. února
se v Budapešti
za účasti KSM
uskuteční zasedání
Koordinační rady Světové federace
dem ok r atic k é
mládeže.
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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.

rů u jednoho z místních klubů.
Za výplatu si koupili letenky do
Bogoty.
V Kolumbii zuřila občanská
válka již řadu let. Také mladí
cestovatelé byli krátce po příletu
do hlavního města vyslýcháni
nedůvěřivou policií, která je po
propuštění sledovala.Jejich noví
přátelé mezi kolumbijskými vysokoškoláky jim doporučili, aby
co nejrychleji opustili zemi, koupili jim letenky a posadili do letadla do Venezuely. V červenci
1952, když přistáli v Caracasu,
bylo Che Guevarovi 24 let. Tam
se Granadosovi naskytla příležitost pracovat v nemocniční laboratoři. Che se rozhodl nepokračovat v cestě, vrátil se domů a
dokončil medicínu.
Tak právě tento příběh je
zachycen ve filmu Motocyklové
deníky. Stejně, jak si jej
v průběhu tohoto „výletu“ zapisoval den po dni do svého deníku
samotný Che Guevara.
Dohra tohoto příběhu mne
taky celkem zaujala. Che po návratu do Argentiny a dokončení

medicíny zvolil místo dráhy výnosné kariéry městského lékaře,
dráhu opravdovou. Nasedl do
osobního velmi pomalého vlaku
„mlíkaře“ (zastavoval u každého
městečka) a jel 3000 km do Bolívie, do La Pazu a dál přes Peru
do Venezuely, kde si s pomocí
kamaráda Garandose chtěl najít
místo. Ve vlaku však potkal politického uprchlíka, právníka Ricarda Roja, který měl namířeno
do Guatemaly. „Jak můžeš jet
do Caracasu, když v Guatemale
je sociální revoluce?, ptal se
sugestivně Ricardo Roja. Che se
dlouho nerozmýšlel. Do Caracasu poslal příteli pohlednici
s jedinou větou: „Jedu do Guatemaly, odkud ti napíši.“ Ale napsal až někdy v roce 1960, když
se ho , kubánského vedoucího
politika a revolucionáře, Granados v dopise nejistě ptal, jestli
náhodou není jeho kamarád
z cest.
Já jsem film viděl poprvé
někdy v září 2005 v pražském
kině Aero. Film je natočen se
sociálním cítěním a je znát obdiv

jeho tvůrců k Che Guevarovi.
Osobně mne to v dnešní době
skutečně překvapilo, protože
aby se do českých kin dostalo
dílo, ve kterém je komunista
zobrazován v kladné roli se
opravdu jen tak nevidí.Asi právě
tato skutečnost nemohla uniknout některým fanatickým antikomunistickým tendencím a
před promítáním bylo puštěno
několik neúspěšně parodujících
scének, které diváka spíš otráví,
než pobaví.
Nevím sice jak je tomu teď,
ale ještě v září se film promítal
se simultánním překladem a polskými titulky. Ani se moc nedivím, když děj filmu nejde součastným mocipánům na ruku,
tak jej přece nebudou financovat. K jejich smůle však musím
ještě dodat, že kino bylo zcela
zaplněno nadšenými diváky. Jo,
jo ono zakazované ovoce totiž
nejvíc chutná. Tak tomu bylo, je
a bude vždycky.
Nashledanou v kinech!
Jarda
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MOTOCYKLOVÉ DENÍKY KONEČNĚ V KINECH
V součastné době přichází
do českých kin film brazilského
režiséra Waltera Sallese Motocyklové deníky. Jde o velice
dobře natočený film, pojednávající o dobrodružné cestě mladého Ernesta Che Guevary a jeho
přítele Alberta Granadosi po Latinské Americe. Diváka pobaví
velké množství humorných a
dobrodružných scén, ale i dojme
obraz sociální nespravedlnosti té
doby, která je ve filmu znázorněna příběhy konkrétních lidí.
O čem vlastně byla tato dobrodružná výprava a tedy i celý
film? Odpověď můžeme nalézt
v doslovu knihy Bolivijský deník
(Che
Guevarovi
zápisky
z partizánské války v Bolívii):
Když koncem prosince 23letý Che Guevara složil další univerzitní zkoušky, vypravil se, se
svým přítelem Albertem Granadosem, který již získal lékařský
diplom,
na
motorce
k chilským hranicím, do neznámého světa. Brzo jim však selhal
starý dýchavičný motor. Mladíci
nechali motorku v příkopě a
s batohy na zádech pokračovali
v cestě.
Peněz měli málo, a proto si
na živobytí vydělávali, jak se
dalo, jako nosiči, nakládači, pracemi v restauracích, nebo prostě
přijali pozvání lidí, kterým dvojice mladých vzdělaných Argentinců byla sympatická. Jak mile
ušetřili nějaké peníze ihned pokračovali v cestě. V Chile se
marně pokoušeli dostat na Velikonoční ostrovy, kde je známá
leproserie. Místo toho vyhledali
obrovské povrchové doly Bradenova měďařského monopolu a i
tam hovořili s dělníky o pracovních podmínkách a výdělcích, ba
seznámili se i s názory hlídačů,
v jejichž strážním domku strávili
noc.
V Peru na ně hluboce zapůsobily obrovské masy indiánské-

ho obyvatelstva a jejich existence lidí po staletí utiskovaných,
požíváním koky se ubíjejících,
rezignovaných, netečných. Byli
fascinováni dějinami země a
jejich památníky.Po několika
dnech studia v knihovně vystoupili do majestátních výšek Macchu Pichu a mlčky procházeli
mezi zdivem z obrovských kvádrů pevnosti a chrámu noci a kultury Inků. Granados snil o tom,
jak by se v těchto místech scházel latinskoamerický parlament,
kde by zástupci národů spjatých
společným osudem odhlasovali
pozemkovou a školskou reformu, osvobození Indiánů z bídy a
zaostalosti. Guevara jej netrpělivě přerušil: „To chceš revoluci
jen tak, bez násilného převzetí
moci, bez ozbrojeného zdolání
vládců? Copak jsi blázen?“
V Peru
se
seznámili
s doktorem Peschem, který jim
dal peníze a doporučení pro
cestu do leproseria v San Pablu
na břehu Amazonky.
Znovu se vydali na cestu.
Che Guevaru však sužovali časté a prudké astmatické záchvaty,
díky nimž musel být několik dní
připoután k nemocničnímu lůžku. Ještě nedoléčen pokračoval
s přítelem v cestě, dokud nedo-

razili do cíle, kde díky doporučení dostali povolení pracovat
v nemocniční laboratoři. Tato
činnost sama je však neuspokojovala, pokoušeli se proto uplatnit své vlastní představy o psychoterapii pro lidi postižené
strašnou Hansenovou nemocí.
Vymýšleli různá zaměstnání pro
nemocné, organizovali zápasy
ve fotbale, pořádali výlety a pokoušeli se mluvit s nemocnými,
jakoby byli zdraví, snažíce se je
odpoutat od myšlenek a psychických stavů srážejících je do beznaděje. Když přišel čas odjezdu,
nemocní jim postavili velký vor a
rozloučili se s nimi u přístaviště
obřadnou slavností, slovem i
písněmi.
Po toku Amazonky mířili do
sousední Kolumbie. Po dlouhé
příjemné plavbě se však dozvěděli u prvního obydleného místa,
že jsou již na Brazilském území.
Byli nuceni vyměnit vor za člun a
veslovat mnoho dnů proti proudu.
Ocitli se opět bez peněz a
známých. Zjistili však, že i
v těchto končinách má argentinský fotbal téměř mýtickou pověst, a protože sami kdysi hrávali kopanou, přijali místa trené-
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BACHOVSKÁ HORLIVOST PŮSOBÍ KOMICKY
Ministerstvo vnitra usoudilo
na základě údajného podnětu
Policie České republiky, že Komunistický svaz mládeže (KSM)
se nechová jako občanské sdružení, ale jako politická strana.
Navíc si mladí k nelibosti ministra a jeho úředníků dovolili dát do
programu, že usilují o revoluční
překonání kapitalismu . Především z těchto důvodů chce ministr F. Bublan KSM zakázat.
Dle přesné citace ministrových
slov: Základní věc je, aby jejich
činnost nebyla identická s tím,
co dělají politické strany.
Z dosavadního vývoje věci a
z výroků F. Bublana je zřejmé,
že vnitro svými interpretacemi
práva směřuje k omezování
Ústavou zaručovaných občanských, zejména politických práv.
Troufám si tvrdit, že vnějšími
znaky už se spor dostal do roviny, kdy je ze strany vnitra zpochybňováno jak specifické právo
občanů na politické myšlení a
politickou aktivitu, tak i obecné
právo na svobodu slova a názoru.
Je zřejmě lehce vysvětlitelné
současnými poměry, proč úředníci i sám ministr vystupují proti
tomu, aby jedna konkrétní společenská organizace, a to právě
KSM, zaujímala politické postoje
a projevovala politické aktivity.
Je také vysvětlitelné existujícím
režimem a vládní politikou, že
ministerstvu zatím vadí názory a
programové postoje KSM, ale ne
programy a reálné kroky stran a
organizací, které prosazují kapitalismus a programově i v realitě
podporují úplnou privatizaci.
Omluvitelné a legitimní však takové ministerské a úřednické
přístupy nejsou. Ministrovi zatím
nedochází, že právně vadné
návrhy a rozbory jeho úředníků
jej manévrují do prvního kroku
protiústavního postupu, jehož
konce jsou zcela nepředvídatel-

né. Po KSM by totiž zcela logicky měli přijít na řadu Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté či lidovci, a koneckonců
každý, kdo si dovoluje vstupovat
do veřejného, politického života
a do diskursu o politice mimo
rámec politických stran.
V čem se ministerstvo dopouští v lepším případě chyby a
v horším vědomé diskriminace
skupiny mladých z KSM a každého, kdo přemýšlí a žije politicky aktivně mimo politické strany? Ministr a jeho úředníci, kteří
v jednom konkrétním případě
podléhají vědomě či nevědomě
ideologii kapitalismu a extrémní
privatizace, nedoceňují skutečnost, že každý občan má Ústavou a mezinárodními úmluvami
zaručena některá základní práva
bez ohledu na vládnoucí režimy
a jimi preferované ideologie. K
takovým právům patří i veřejná
angažovanost včetně politické.
Občan podle Ústavy sice může,
ale nutně nemusí, není povinen
k projevům této své veřejné angažovanosti zakládat politické
strany. Politické názory na společnost obecně, ale i na konkrét-

ní režim pak může politicky organizovaný nebo neorganizovaný občan projevovat zcela bez
kurately ministra vnitra, velmi
svobodně, pokud to dělá v rámci
Ústavy .
Sama Ústava, její Listina jde
ještě dál a výslovně přiznává
občanům i právo na takzvanou
občanskou neposlušnost, tedy i
na revoluční neposlušnost a odpor proti státní moci v případě,
kdy by stát hrubým způsobem
potlačoval základní lidská práva
a neumožňoval jejich prosazení
a obranu v rámci demokratického pořádku. Vysvětlovat, jak to
dělá ministr, Ústavu tak, že veškeré politické aktivity musí občan provádět pouze v politických
stranách, je hodně nedemokratické pojetí. Stát pochopitelně
může upravovat realizaci politických aktivit. Vždy ale v odůvodněných případech a jen v nezbytně nutném rozsahu, například zákonem o politických stranách nebo zákonnými požadavky na práci některých státních či
veřejných institucí nebo výkon
některých funkcí a profesí. Zaka-
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zovat ale paušálně politické aktivity mimo politické strany a konstruovat a zákonem prosazovat
nepřípustnost vzniku politicky
aktivních občanských uskupení
mimo strany je v rozporu s
ústavními svobodami.
To, že zákonodárce omezí
účast ve volbách jen na zákonem vymezené podmínky a subjekty a že členství v politických
stranách váže na dosažení věkové hranice, nelze vykládat
jako plošný zákaz politické činnosti pro jiné subjekty a zapovězení politických aktivit a postojů
kupříkladu pro nečleny stran a
občany mladší 18 let. Bylo by to
v rozporu s Listinou základních
práv a svobod. Obdobně žádat
po občanech, aby se jejich demokratické organizace, které
působí v mezích Ústavy, vzdaly
svobody názoru a přesvědčení v
těch případech, kdy se programově rozcházejí s konkrétním
politickým a ekonomickým režimem, odporuje Ústavě.
Jestliže by ministr vnitra
snad narazil ve své práci na problém, který zákon neupravuje
nebo jej upravuje v rozporu s
ústavně garantovanými politickými právy občanů, má možnost a
v druhém případě i povinnost
předložit vládě návrhy na demokratické legislativní řešení. Pokus omezovat a zakazovat komusi nepohodlné společenské
sdružování a demokratické poli-

tické aktivity, názory a postoje
ale řešením být nemůže. Pokud
by KSM nebo kdokoli jiný ve
svých stanovách z neznalosti
snad nenaplnil některé formální
požadavky zákona, je povinností
ministerstva vnitra jej na to srozumitelně upozornit. Ministr vnitra ani nikdo jiný ale nemá pravomoc a jednal by protiústavně,
kdyby namísto požadavku přiměřené úpravy stanov dané organizace nutil její členy přímo
nebo i nepřímo k tomu, aby se
vzdali svých legitimních názorů,
aktivit a programu či je přizpůsobovali k některým režimem preferovaným ideologiím.
Nejkomičtější a zcela nesmyslnou výhradou, kterou ministerstvo vnitra vzneslo vůči
KSM, je nepochybně záměr zakázat mladým používání slova
revoluční v souvislosti s programovou představou o překonání
kapitalismu společností demokratičtější a humánnější. Byl by
to jistě čin evropského a možná
světového významu, kdyby ministerstvo vnitra skutečně prosadilo v českém teoretickém a politickém myšlení zákaz užívání
mezinárodně platného termínu
revoluce, který označuje zásadní
změnu, překonávání výchozího
stavu či systému jiným, pokročilejším. Ministr F. Bublan se tu
zásluhou horlivých, ale teoreticky nedostatečně vybavených
podřízených dostává až k zave-

dení cenzury, kterou však opět
Ústava nepřipouští. Mladí se
jistě politickým a veřejným aktivitám učí a někteří z nich k účasti
na životě politických stran dojdou. To, čemu by je ale chtělo
učit ministerstvo vnitra, je v dikci
Ústavy a Listiny základních práv
a svobod vyjádřeno jinak, daleko
demokratičtěji a kvalifikovaněji.
Ministerská až starorakouská,
bachovská horlivost by mohla
skutečně působit komicky, kdyby
nebyla doprovázena stínem cenzury a nebezpečím protiústavního omezení základních politických práv a svobod občana.
V očích většiny voličů vláda
už dávno nereprezentuje jejich
politickou vůli, ale jen zprostředkující instanci mezi různými zájmovými skupinami prosazujícími zájmy nadnárodního kapitálu.
Nedivme se, že u voličů převažuje hluboké opovržení politikou,
tím neprůhledným procesem,
který jsou nuceni považovat za
demokracii.
Dnes je prokazatelně vše
politikou - od narození, výchovy
dětí, léčení až po umírání vše je
politika, nic není neutrální, to je
poselství globalizace. Někteří
mladí lidé to začínají chápat,
angažují se ale mimo politický
systém, například ve sféře sociální solidarity. Tuto politicky probuzenou část mládeže by nikdo
neměl a nesmí válcovat.
Miroslav Grebeníček

ILEGÁLNÍ KSM?
Přemýšlím-li o současném
tlaku na Komunistický svaz mládeže, který přes rozsáhlou mezinárodní solidaritu s naší největší
komunistickou
mládežnickou
organizací, provádí Bublanovo
ministerstvo vnitra, nedá mi to,
abych si nevzpomenula na jednoho z našich nejznámějších

spisovatelů a novinářů, Jakuba
Arbese. Možná se vám zdá toto
myšlenkové spojení příliš vykonstruované, ale jde mi o jednu
konkrétní epizodu z jeho života.
Jakub Arbes měl často co
do činění s rakouskými úřady.
Hlavním důvodem bylo, že od
roku 1867 působil jako odpověd-
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ný redaktor Národních listů, které byly jednou z hlavních tiskovin protirakouské opozice. Jako
takový měl Arbes stálé problémy
s rakouskými cenzory i policií,
která se snažila činnost této tiskoviny omezovat. Byl pravidelně
zatýkán, několikrát souzen, ob-

cích a osvobodí zem od závazků
k nim.
KKE dále věří, že lidová moc
bude mocí socialistickou, jež je
jedinou formou moci, která může
lid osvobodit od pout monopolů,
od imperialistického útlaku a
závislosti. Přesto se nedomnívá,
že to je nezbytným předpokladem pro vytvoření Fronty, která
nebude vznikat na základě souhlasu se socialismem. Každá
síla, která bude součástí Fronty,
si ponechá svůj vlastní pohled
na podstatu a charakter moci.
Uvnitř i vně Fronty budou součástí, které ji budou tvořit, rozvíjet svůj vlastní osobitý koncept
povahy a forem všeobecné moci, pakliže to nebude překážkou
společné akce a zároveň to nebude ohrožovat úroveň shody
dosažené v obecném pohledu
na boj proti monopolům a imperialismu.
Fronta a socialismus
Řečtí komunisté jsou přesvědčeni, že Protiimperialistická,
antimonopolní a demokratická
fronta bude mít v podmínkách
revoluční situace vlastnost revoluční fronty bojující za převzetí
vlády, která bude schopna využít
všechny formy boje. Během revolučního procesu vzniknou nové všeobecné instituce včetně
revoluční vlády. S vítězstvím
boje budou rysy revoluční vlády
konsolidovány a stabilizovány
jako vláda dělnické třídy a jejich
spojenců, tedy diktatura proletariátu.
Za podmínek akutního třídního střetu kombinovaného s velkým poklesem vlivu buržoazních
stran a jejich spojenců, zvlášť
pokud ještě nedozrály podmínky
k revoluční změně společnosti,
může vzniknout na parlamentu
založená vláda protiimperialistických, antimonopolních a demokratických sil. Fronta musí využít
této možnosti kontrolovat tuto
vládu a podporovat opatření ve

prospěch lidu. Budoucnost takové vlády bude záviset na tom,
zda se mobilizací lidu ubrání
reakci vládnoucí třídy, která se
bude snažit ji buď svrhnout, nebo alespoň neutralizovat. Pakliže uspěje, přispěje k dozrání a
spuštění revolučního procesu.
Proces utváření Fronty
Řečtí komunisté berou v
úvahu, že dnes nejsou v Řecku
další organizované síly, které
mohou přispět k vybudování
Fronty, ještě zformovány. V důsledku toho je v současnosti prioritou KKE pomoci s utvářením
Fronty konsolidací společenských sil. Usiluje o např. o rozvoj
třídně orientovaného odborového hnutí a posilování dalších
základních hnutí, to totiž následně pomůže významným, již existujícím, silám přidat se k boji.
KKE se nechápe jako pasivní pozorovatel, pokračuje ve
svých politických iniciativách,
pozoruje úroveň společenských
sil a snaží se o změnu v jejich
rovnováze. KKE se snaží pomáhat zrání podmínek nezbytných
k sestavení Fronty tvořením jednotlivých linií boje kolem protiimperialistických, antimonopolních
a demokratických cílů. Tak se
KKE dostává příležitosti spolupráce se politickými a společenskými silami a možnosti ověřit v
praxi, zda může panovat shoda
o charakterech bojů a jejich cílech. Jedná se především o následující linie bojů:
Boj proti kapitalistickým sociálním reformám uvnitř odborového hnutí dělníků. KKE má již v
této oblasti velmi dobré zkušenosti s „Všedělnickou bojovnou
frontou“ (PAME), která představuje třídně uvědomělé odborové
hnutí a je podporována nejen
KKE, ale i dalšími politickými a
společenskými silami.
Jednotná fronta boje proti
NATO, proti imperialistickým
intervencím, jaderným zbraním,

silám rychlého nasazení, za
podporu práv na národní a politickou nezávislost.
Fronta akce na obranu demokratických svobod, práva na
stávku a účasti v bojích proti
domácím a mezinárodním silám
útlaku.
Mobilizace sil z řad dělnické
třídy, mládeže, lidí z kultury a
umění za změnu intelektuální a
kulturní atmosféry.
Koordinace a spolupráce s
protiimperialistickými, antimonopolními, demokratickými a radikálními pokrokovými silami na
regionální i mezinárodní úrovni,
která má jako výchozí bod boj
proti NATO, Evropské unii, proti
aparátům teroru a nátlaku.
KKE již získala řadu dobrých
výsledků ve spoluprácích v bojích proti NATO, proti imperialistickým válkám a intervencím, v
bojích dělníků a rolníků, v boji za
vzdělání, demokracii a občanská
práva. Ve všech volebních střetech 1/3 kandidujících na kandidátkách KKE nebyli členy strany,
ale aktivisty jiných sil. KKE si
samozřejmě uvědomuje, že
všechny dosavadní akce a aliance ještě nemohou ustavit Frontu,
jsou ale jejím zárodkem. KKE
hodlá tento zárodek dále intenzivně rozvíjet.
Závěr
Přestože řečtí komunisté
mají určitě rozdílné postavení
než my a realita současného
Řecka je té naší podobná jen z
části, je pro české komunisty
seznámení s jejich pozicí k aliancím důležité. Přináší totiž to,
čeho je v diskusi o našich spojenectvích a spojencích zatím poskrovnu. Třídní pohled, směřování k perspektivě socialistické
revoluce, poučení z historických
zkušeností, konkrétní analýza
současné situace a aplikování
tezí o aliancích do praxe.
-DBJV-
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KKE v rámci své politiky aliancí proto přišla s návrhem na
ustavení
společenskopolitického spojenectví ve formě
Protiimperialistické,
antimonopolní a demokratické fronty. Tato
lidová fronta by měla sdružovat
sociální a politické síly shodující
se v tom, že boj musí být veden
ve směru opozice vůči zájmům
monopolního kapitálu a imperialistických aliancí. Na svém 16.
sjezdu v roce 2001 a 17. sjezdu
v roce 2005 se KKE Frontou
opět zabývala a dále propracovala hlavní sjednocující prvky
této aliance – koncept lidové
ekonomiky a koncept lidové moci – a také cestu jak Frontu vybudovat. Dále byl vyjasněn
vztah Fronty a socialistické perspektivy a také otázka moci.
Koncepce Fronty
Protiimperialistická, antimonopolní a demokratická fronta
bude, podle KKE, lidovou frontou založenou na sociálním spojenectví mezi dělnickou třídou a
maloburžoazní vrstvou, které, v
jejich společném zájmu a při
překonávání jejich rozdílů, spojí
své úsilí v boji proti svým společným protivníkům – monopolům a
imperialismu. Fronta bude založena na dialektickém vztahu a
interakci společenských a politických sil. Svou sílu bude čerpat
hlavně z rozvoje třídního boje a
z následných procesů přeskupování, které to přinese na společenské a politické úrovni. A v
opačném směru, fronta přinese
novou dynamiku třídnímu boji a
změny v rovnováze sil.
V rámci Fronty budou působit heterogenní společenské a
politické síly s rozdílnými sociálními statuty a ideologickými a
politickými postoji:
Sociální hnutí dělnické třídy
a maloburžoazní vrstvy.
Hnutí mládeže, za ženská
práva, hnutí za vzdělání, zdravotní péči a sociální zajištění,
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odborové hnutí, hnutí za demokratická a občanská práva svobody, za práva přistěhovalců, za
ochranu životního prostředí, antiimperialistické hnutí za mír,
hnutí na poli kultury, sportu, výzkumu, vědy a boje proti drogám.
Řecká společnost jako celek,
v opozici proti zájmům monopolů
a imperialistických organizací,
společenské a politické veřejné
osobnosti, vlastenci, demokraté
a pokrokoví muži a ženy, kteří
souhlasí se zájmy lidu a chtějí
působit v jejich prospěch, proti
monopolům a imperialismu.
KKE používá pro charakteristiku Protiimperialistické, antimonopolní a demokratické fronty
pojmu lidová fronta, aby ukázala
nezbytnost získat nejen důvěru
většiny lidu, nýbrž také nezbytnost aktivity lidových sil v čele
Fronty.
Jakýkoliv spor v rámci Fronty, jenž může vzniknout v otázkách taktiky a strategie, bude
řešen dialogem, respektujícím
nezávislost a odlišné úhly pohledu v průběhu boje zaujímané
každou součástí fronty , konfrontováním odlišných pohledů v
průběhu boje, účinkem, který
bude mít změna poměru sil ve
společnost ve prospěch lidového
hnutí.
KKE si zachová v rámci
Fronty svoji nezávislost, právo,
které bude přiznáno všem silám
tvořícím Frontu. Nezávislost
KKE nebude v protikladu s její
rolí v rámci Fronty. Nebude vylučovat zvláštní odpovědnost strany za udržování jednoty a
soudržnosti Fronty, je naopak
jejím garantujícím faktorem.
Lidová moc a lidová ekonomika
Pro utváření Fronty není,
podle názoru řeckých komunistů, dostatečné, mít společnou
činnost založenou na společných či podobných pohledech na

některé velké otázky doby. Musí
zde existovat i určitá míra shody
na obecném směru řešení problémů, která bude vyjádřena v
programovém rámci pro lidovou
ekonomiku a lidovou moc. Podmínkou pro rozvoj lidové ekonomiky je, že zdroje a základní,
centralizované výrobní prostředky přejdou do společenského
vlastnictví, a proto musí být odstraněna finanční nadvláda monopolů a vlastnictví velkého kapitálu.
KKE za základy lidové ekonomiky považuje:
Společenské státní vlastnictví základních a centralizovaných výrobních prostředků.
Výhradně veřejné, bezplatné
systémy vzdělávání, zdravotní
péče a sociálního zabezpečení
přístupné všem.
Centrální, celostátní mechanismus plánování a správy ekonomiky, který bude mobilizovat
zespolečenštěné, centralizované
výrobní prostředky, pracovní sílu
a zdroje.
Vystoupení země z mezinárodních imperialistických organizací a využívání každé možné
konstruktivní mezinárodní spolupráce na základě vzájemné výhodnosti.
Fronta bude propagovat
myšlenku, že získání moci je
nejen reálné, ale i nutné. Fronta
bude předkládat konkrétní návrh
toho, o jakou moc bude usilovat.
Tato moc bude zcela postavena
proti monopolům a bude sloužit
lidu. KKE věří, že idea lidové
moci může fungovat, pokud obsahuje prvky, které ji jasně oddělují od současné formy moci
buržoazní v jakékoli její podobě.
Lidová moc poskytne základ pro
utvoření všelidové ekonomiky,
společenského vlastnictví a lidové kontroly. Bude sledovat politiku nezávislosti na mezinárodních imperialistických organiza-

vykle osvobozen, teprve, když
byl jeho případ přeložen k projednání do České Lípy, kde mělo
převahu německé obyvatelstvo
a Arbes zde neměl takovou podporu jako v Praze, byl v roce
1873 odsouzen.
Během těchto stálých soudních procesů se Arbes obvykle
hájil sám a české obyvatelstvo
sledovalo jeho jednání se značnými sympatiemi. Nelze se tomu
ani divit, docházelo-li při nich k
takovým epizodám, kdy Arbes
žádal aby společně s ním byl
souzen i rakouský cenzor, který
měl dohled nad Národními listy.
Šlo totiž o to, že policie usoudila
o jednom z článků otisknutých v
novinách, že má vlastizrádný
obsah a volala Arbese k odpovědnosti. Když došlo k soudnímu projednání, tvrdil Arbes, že
dotyčný článek přeci nemůže být
vlastizrádný, neboť byl k tisku
schválen úřadem cenzora. V
opačném případě je vina nejen
na něm jako odpovědném redaktorovi, ale i na cenzorovi a
ten by měl být tedy rovněž potrestán. Ptáte se jaký mělo toto
soudní jednání výsledek? Arbes

byl s aplausem obecenstva
zproštěn viny a policejním úředníkům přibyly vrásky na čele z
přemýšlení na jakém přečinu jej
nachytají příště.
Ačkoliv je tato historka stará
více jako sto třicet let, je do
značné míry aktuální i nyní. Je
přeci zvláštní, že ministerstvo
vnitra dnes odhalilo, že stanovy
KSM jsou protizákonné, přestože byly tím samým ministerstvem schváleny a tedy nemohly
být v rozporu se zákonem. Anebo byly a v tom případě padá
vina i na samotné ministerstvo
vnitra. Ať si tedy ministerští
úředníci pamatují, že jejich jednání, které je podmíněno čistě
politickou objednávkou, může
skončit stejným fiaskem jako
výše zmíněný Arbesův proces.
Nedávno se objevila podle
mého názoru tragická varianta
dalšího vývoje, totiž přechod do
ilegality jako možné řešení poměrů. Takové myšlenky bych
doporučovala raději předem zapomenout, neboť bude-li řešení
věci v jejich duchu, uděláme právě jen to, o co Bublanovo ministerstvo usiluje. Atak na KSM je
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součástí protikomunistické kampaně, kterou pravičácké síly vedou i na půdě Senátu a Poslanecké sněmovny a směřující k
likvidaci nikoliv jen KSM, ale především KSČM, která je hrozbou
pro všechny ty Topolánky a Štětiny a další jim podobné, kteří
nemají politickou sílu KSČM porazit a snaží se tedy o to postavit
nás, komunisty, mimo zákon.
Zrušení KSM by tedy bylo odrazovým můstkem pro další útok
na KSČM.
Vrátím-li se zpět ke Komunistickému svazu mládeže, domnívám se, že je důležité zachovat především chladnou hlavu a
nepřijímat rozhodnutí, která již
posléze nelze vzít zpět. Možná
bychom si právě nyní měli vzpomenout na českého novináře
Arbese a v žádném případě neustupovat
protikomunistickému
tlaku, tak jako on sám neustoupil
tlaku rakouské policie a soudů.
Nebudeme poraženi, nepřičiníme-li se o svoji porážku sami
chybnými kroky. Přemýšlejme
proto.
Kateřina Bayerová

ZAHRANIČÍ : RUCE PRYČ OD KSM!
Zahraniční
solidarita
s Komunistickým svazem mládeže a protesty proti útoku MV ČR
na jeho existenci se dále rozvíjejí. Rezoluci, v níž je odmítnut
útok MV ČR proti KSM, přijala
celá parlamentní skupina Evropská sjednocená levice/Severská
zelená
levice
(GUE/NGL)
v Evropském parlamentu.
Evropská a severoamerická
sekce Světové federace demokratické mládeže (WFDY), což je
mládežnická internacionála, jejímž je KSM členem, ve svém
protestu
mj.
uvedla:
„Antikomunismus byl vždy proProtest ruských komsomolců v Moskvě
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středkem rozšiřování reakce a
omezování demokratických práv
a svobod lidu...Vyjadřujeme naši
plnou podporu a solidaritu členům a aktivistům Komunistického svazu mládeže v České republice.“ Přicházejí stále nové a
nové
ohlasy
a
vyjádření
z nejrůznějších zemí, namátkou
lze jmenovat Švédsko, Kanadu,
Španělsko, USA, Německo, z
Itálie např. Mladí komunisté a
představitelé Strany komunistické obrody i Strany italských komunistů, stejně jako jejich zastupitelé v místních a regionálních
orgánech, Polsko, Irsko, dále
Francie, Gruzie, Venezuela,
Rusko, Baskicko, Srbsko, Bosna
a Hercegovina, Mexiko, Dánsko,
Lucembursko, Izrael, Belgie,
odboráři z Anglie a řada organizací z celé Velké Británie, Uruguay, Dánsko, Jordánsko, Rakousko, Paraguay, Nizozemsko,
přicházejí protesty ze Slovenska, z Řecka obdržel KSM mj.
podporu od dlouhé řady studentských univerzitních organizací,
dále je možné uvést např. Ligu
komunistické mládeže Jižní Afriky, Mládež Synaspismos a stranu Synaspismos z Řecka, řada
organizací z Filipín, z Kypru Mládežnická organizace Socialistické strany Kypru. Na stranu KSM

se postavil například také katalánský poslanec Jordi Miralles
za Sjednocenou a alternativní
levici, Prof. Dr. Wolfram Elsner z
Univerzity v Brémách či člen
parlamentní skupiny GUE/NGL v
Evropském parlamentu za portugalský Levicový blok Miguel Portas.
Mezi významnými subjekty
vyjadřujícími podporu KSM je
např. i Portugalská komunistická
strana či Komunistická strana
Chile.
Neuvěřitelně rozsáhlá kampaň byla zahájena v Brazílii –
protest podepsaný dlouhou řadou vysokých představitelů politických stran, mládežnických
organizací, poslanců brazilského
parlamentu a místních zastupitelů, představitelů odborových organizací, významných osobností
odborného a společenského
života.
Podporu KSM vyjádřili i němečtí sousedé, například Levicová strana.PDS v Sasku, Mladá levice Sasko, Volební alternativa za práci a sociální spravedlnost (WASG) .
Komunistická strana Filipín
ve svém protestu uvedla: „Je
nesmyslné předpokládat, že by
KSM mohl být donucen k vzdání
se svých ideologických kořenů a

Protest Portugalské komunistické mládeže v Lisabonu
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pozic, zvláště při pohledu na
uvědomění si mladých komunistů, že kapitalistická restaurace
v bývalých socialistických zemích vedla...k negativním výsledkům v oblasti životních podmínek pracujících mas. Mládež
je obzvláště přímo postižena
ztrátou jistot v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a rozvoje v rámci volného
času; to, co bylo za socialismu
obecnými právy pro veškerou
mládež, se nyní za obnoveného
kapitalistického systému stalo
drahými privilegii.“ Toto plně vystihuje boj KSM za socialismus,
za práva neprivilegovaných, právě toto je důvodem pro snahu o
likvidaci této organizace státní
mocí.
Svoji plnou podporu KSM
vyjádřilo i 15 politických stran,
jež se zúčastnily bruselské konference věnované otázce návrhu
antikomunistické rezoluce předneseného v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Cílem
této rezoluce je dát antikomunistickým útokům, jako je snaha o
likvidaci KSM, celoevropský rámec. KSM se této konference
aktivně zúčastnil a jeho zástupce na ní zdůraznil právě tuto
spojitost mezi úrovní národní a
celoevropskou.
V rámci mezinárodní kampaně solidarity s KSM se koná rovněž řada protestních akcí před
zastupitelskými
úřady
ČR
v zahraničí. Takovou demonstraci uspořádala například Mládež
Komunistické strany Turecka a
Portugalská komunistická mládež, 28. ledna se uskuteční taková akce ve Španělsku,
v únoru např. v Budapešti.
O boji KSM za základní demokratická práva a svobody informuje také množství článků a
rozhovorů v zahraničním tisku
ve Francii, Německu a v dalších
zemích.
Radim Gonda
I. místopředseda KSM

Das Sorbische ist eine bedrohte
Sprache, die gerade an ihren
Rändern gestärkt werden muss.
Durch die Schließung dieser
Schule wird der südwestliche
Teil des sorbischen Sprachgebietes erheblich geschwächt.
Beachten Sie bitte die Zahlen
der Geburten in der Gemeinde
PanschwitzKuckau, sowie die Zahlen der
Grundschüler! Die zweisprachige Bildung und Erziehung beginnt erste Früchte zu tragen.

Seit 1999 wird bereits nach dem
2plus Modell unterrichtet.
Leisten Sie bitte jetzt Ihren Beitrag zum Schutz dieser Ihnen
anvertrauten
Minderheit!
Mit freundlichen Grüßen
(Vaše jméno)“
Kopii protestu pošlete, prosím,
rovněž:
skole Cisinskeho v Pancicich
Kukowje
(pro-sulacisinskeho@web.de),
lužickosrbskému
poslanci

saského zemského sněmu Heiko Kozlowi (Heiko Kozel, Große
Brüdergasse 1, 02625 Bautzen,
Bundesrepublik
Deutschland,
Fax: 03591490975, E-mail: Heiko.Kosel@slt.sachsen.de) a
KSM, který organizuje kampaň v
rámci České republiky (KSM,
Politických vězňů 9, 11121 Praha,
E-mail:
international@ksm.cz)
-RGO-

PROTIIMPERIALISTICKÁ, ANTIMONOPOLNÍ
A DEMOKRATICKÁ FRONTA
V diskusní části říjnového
vydání Mladé pravdy byl uveřejněn příspěvek nazvaný „Za sjednocování antikapitalistické levice
a zachování vlastní komunistické identity“. Rád bych reagoval
na to, o co asi šlo autorovi zmiňovaného článku především – o
rozvinutí debaty na téma komunistů a jejich spojenců. Na následujících řádcích hodlám představit koncepci, vypracovanou k
danému tématu Komunistickou
stranou Řecka (KKE), kterou
tato strana nyní uvádí v život.
Vycházím přitom především z
informací člena Ústředního výboru KKE přednesených na konferenci „Strategie radikální evropské levice a cesta k socialistické společnosti“, která se konala 24. září 2005 v Praze a dokumentů 17. sjezdu KKE, uskutečněného v únoru minulého roku.
Řečtí komunisté a aliance
KKE věnovala vždy velkou
pozornost vytvářením aliancí. Na
základě pozitivních i negativních
zkušeností došla k závěru, že je
třeba usilovat o vybudovaní širší
aliance proti imperialismu, monopolnímu kapitálu, za demokra-

cii a v rámci ní především o
obrana a rozvoj vlivu a role komunistické strany. KKE si na
základě svých zkušeností uvědomila, jak velkou ztrátou je,
když se strana do aliance rozpustí či opustí své komunistické
principy kvůli „usnadnění“ vzniku
a fungování širší aliance.
Je třeba připomenout, že
KKE rozpustila v roce 1958 své
stranické organizace za účelem
vytvoření širšího bloku s názvem
„Řecká demokratická levice“.
Toto seskupení získalo v parlamentních volbách 28% hlasů.
Nemělo však jasný program a
nebylo tak schopno připravit odpovídajícím způsobem své členy, pracující a pokrokové síly na
to, aby čelily fašistické vojenské
juntě v roce 1967. Po roce 1989
se pravice uvnitř KKE pokoušela
rozpustit stranu s argumentem,
že jen takto je možné aby narostl vlivu „Koalice levice a pokroku“ (Synasspissmos), na které
se KKE účastnila. Na základě
toho došlo uvnitř strany k rozkolu a pravice poté přetvořila Sanasspismos ve stranu tzv. „nové
levice“, nepřátelskou ke komunistickému hnutí.

Úkol vypracovat vhodnou
politiku aliancí pro KKE vzešel z
jejího 15. sjezdu v roce 1996.
Strana přitom měla zohlednit
nové podmínky jakož i zkušenosti, které řečtí komunisté nashromáždili během své více než
80leté historie. Novými podmínkami byly myšleny především
změny v rovnováze sil na světové úrovni, vývoj ve světovém
imperialistickém systému a v
pozici Řecka v rámci tohoto systému. KKE přijala hodnocení, že
před Řeckem a jeho lidem se
otevírají dvě cesty: na jedné
straně cesta přizpůsobování,
inkorporace do imperialistického
světového pořádku a na straně
druhé cesta odporu a skoncování s touto politikou.
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konflikty);
- mladí muži a ženy
v ozbrojených konfliktech (jejich
role na počátcích konfliktů v situacích po konfliktech).
K některým z těchto zřetelů
uvádíme jako stručnou ilustraci
bližší informace:
Zpráva se v celkovém kontextu problematiky mládeže současného světa zabývá také rostoucím významem volného času,
který podporuje její sociální začlenění a dává jí možnosti všestranného rozvoje. V mnoha
směrech působí i na oblast
vzdělání a práce a motivuje hledání nových cest. Ve vyspělých
zemích podporuje rozvoj sportovních, uměleckých a dalších volnočasových aktivit ve
škole i mimo ni a inspiruje zajímavé programy volnočasové
programy. Ty ovšem současně
vyžadují (zejména ve městech)
projektovat i vytvářet podmínky
pro vznik a rozvoj dobrovolných
volnočasových aktivit.
Rozbory z USA potvrzují, že
jejich mladí aktivní účastníci
chodí také raději do školy a častěji k volbám; věnují se více
ochraně přírody, aktivně pracují

ve sdruženích a sportu; toto
působení má pozitivní vliv i na
jejich hodnotovou soustavu. Také ve vývoji volnočasových činností se však projevují rozporné
jevy. Například v Norsku se
sportovních aktivit provozovaných jednou za 14 dní (i častěji) v roce 1999 účastnilo jenom 47 % mladých lidí mezi 20
a 24 roky. Oproti tomu daleko
rychleji rostla jejich účast na rozvoji a využívání moderních komunikačních
technologií;
v důsledku toho rostla individualizace aktivit mladých lidí.
Poslední dekáda přinesla i
pozitivní
zkušenosti
z angažování
mladých
lidí v politické aktivitě (v procesu
rozhodování - uplatňování těchto
rozhodnutí v praxi i v hodnocení
dosažených výsledků). Často
ovšem do těchto procesů pronikají různé, i rozporné možnosti
účastníka počínaje manipulací
až po jejich plnou neformální
angažovanost. Proto tato oblast vyžaduje hledat novátorské
cesty, jak získávat informace,
jak řešit mezigenerační spolupráci a jak vytvářet příslušné
organizační struktury.

Tak je možno překonávat i
nezájem mnoha mladých lidí
dnešního světa o politiku, a to i
těch, kteří se již účastní činnosti
tradičních sdružení dětí a mládeže. Jako pozitivní je proto hodnocen vznik a působení rad, fór
mládeže a struktur obdobného
poslání, které v místech, regionech i celostátním měřítku podporují politickou a občanskou
participaci a někdy inspirují
vznik a fungování trvalých struktur. Jejich význam vzrůstá i
vzhledem k současným častým
motivacím členství v tradičních
sdruženích mládeže, kde se
dnes častěji než v minulosti
zdůrazňuje a umožňuje spíše
zřetel individuálního vzestupu na
rozdíl od motivace idejemi
a politickými cíli.
V souvislosti s tím se vytvářejí i nové participační struktury
založené na internetových aktivitách. Ty generují nové způsoby
tvořivé, otevřené a nehierarchické cesty „kybernetické participace“ a umožňují: rozšiřovat participaci jako možnost pro všechny
mladé lidi; překonávat překážky
jejich spoluúčasti; vytvářet možnosti pro aktivní účast na politice každého z nich.

SOLIDARITU S LUŽICKÝMI SRBY!
Ve Spolkové republice Německo
– ve státě Sasko chce, po lužickosrbské škole v Chroščicích,
stát uzavřít dalši z již posledních
(!) lužickosrbských škol: Školu Cisinskeho v Pancicich Kukowje.
Školství je životně důležitou podmínkou pro jazykovou, kulturní a
identitní reprodukci nejmenšího
slovanského národa. Několik
kilometrů za severními hranicemi České republiky probíhá
dlouhodobá likvidace národa
Lužických Srbů. Prosím, nemlč-
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te, je to otázka svědomí každého z nás.
Žádáme Vás o posláni Vašeho protestu v německém jazyce na příslušné adresy ministra
školství Saska Steffena Flatha
(Sächsisches Staatsministerium
für Kultus, Staatsminister Steffen Flath, Carolaplatz 1, 01097
Dresden, Telefon: 03515640,
03515642513,
Fax:
03515642886,
E-mail:
steffen.flath@smk.sachsen.de)
a
zemské poslankyně za okres
Saská
Kamenice
Petře

Kockert
(petra.kockert@lrakamenz.de). Je však nezbytné
zaslat svůj protest do poloviny února, ke kterému je rozhodnutí o zrušení uvedené školy
směrováno. Návrh textu protestu
v německém jazyce následuje:
„Sehr geehter Staatsminister
Flath (nebo) Sehr geehrte Frau
Landrätin Kockert,
wir protestieren entschieden gegen die Schließung der sorbischen Mittelschule in Panschwitz-Kuckau.
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ZASEDALA ÚSTŘEDNÍ RADA
KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE
Okolo tří desítek zástupců klubů
Komunistického svazu mládeže
se sešlo 7. ledna v sídle Ústředního výboru Komunistické strany
Čech a Moravy na prvním zasedání Ústřední rady, která měla
značně
pracovní
charakter.
Ústřední rada schválila rozpracování systém hvězdicového

vzdělávání, podpořila klíčové
akce 1. pololetí roku 2006 a věnovala se snaze Ministerstva
vnitra České republiky rozpustit
Komunistický svaz mládeže stanovila strategii, která bude
završena koncem února konečným stanoviskem organizace.
-LBO-

JE NADĚJNÝ PARLAMENT MLADÝCH?
Na prosincové schůzce členů
Komunistického svazu mládeže
a Mladých konzervativců byla
mimo zajímavé debaty o postojích k minulosti, současnosti a
budoucnosti probírána
také
možnost pořádání tzv. mládežnického parlamentu, tedy jakési
simulace jednání Poslanecké
sněmovny v zastoupení mládežnických organizací jednotlivých
stran. Této simulace by se mohli

účastnit zástupci MSD (Mladí
sociální demokraté), MK (Mladí
konzervativci),
KSM
(Komunistický svaz mládeže),
MKD (Mladí křesťanští demokraté) a KME (Klub mladých Evropanů), témata jednání by se točila kolem problémů, které se mladých lidí týkají, jsou nebo možná
budou aktuální i ve Sněmovně a
na které mají také jednotlivé organizace rozdílné názory, tedy

např. školnému a dalším nákladům na vzdělávání, registrovanému partnerství, řadě ekologických otázek ad. Projekt by také
mimo jiné ukázal ochotu mladých k diskusi mezi sebou a můžeme být hrdi na to, že mezi iniciátory jsou právě mladí komunisté. K realizaci je ještě dlouhá
cesta, ale začátek byl učiněn...
Zdeněk Štefek

CHCEME ZMĚNU - A VÍME JAK NA TO!
Domníváme
se,
že
v současné situaci narůstajícího
sebevědomí pravice, kterému
ČSSD není schopna čelit, je důležité přejít do ideologické ofenzívy a důrazně proti „Modré
šanci“ ODS postavit vlastní program řešení krize České společnosti. Tento program by se perspektivně mohl opírat o program
prosazovaný už dlouhodobě
KSČM, tak jak jej vyjádřila
v základních dokumentech VI.
Sjezdu, především v dokumentu
„Naděje pro Českou republiku“.

Jak však čelit již nyní tlaku
pravice
na
sociální
stát
v podmínkách kapitalismu? I to
je důležitý moment, který prověří
zdali je KSČM do budoucna reálně psychologicky, teoreticky i
prakticky schopna převzít moc a

aplikovat své programové zásady na konkrétní politickou a ekonomickou situaci České republiky, tak jak se vyvinula během
polistopadového vývoje i jestli to
svými sliby myslí vážně. Domníváme se, že tomu tak je a ná-

8

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE

sledující článek usiluje o to potvrdit tuto tezi.
V následujícím článku odhlédáme od teoretického problému „měla by KSČM vstoupit do
vlády nebo ne“? Jakákoli budoucí vláda nastoupí v nelehké situaci křehkého růstu, vysoké nezaměstnanosti, rozpočtové nerovnováhy, enormního podílu
mandatorních výdajů (nyní okolo
82% státního rozpočtu), korupčního prostředí a téměř neexistujícího veřejného sektoru, nemluvě o komplikované mezinárodní situaci. Tím spíše je nutné
už teď reálně se zamyslet a vyvolat diskusi o konkrétních krocích, které by mohla KSČM (a
levicová část ČSSD) podpořit, a
jež by vedly alespoň ke zlepšení
stávající
tristní
situace
(nehovořím zde o položení základů k budování nové společensko-ekonomické formace –tj.
socialismu- nýbrž o reformních
krocích
plně
proveditelných
v rámci tržní ekonomiky) a jež by
přitom respektovaly stávající
omezení daná mezinárodní i
vnitropolitickou situací, rozložení
sociálních i politických sil na domácí i mezinárodní scéně.
Aby získala podporu komunistů, měla by podle našeho názoru vláda co nejrychleji pozastavit veškeré privatizační projekty i jejich přípravu, a vytvořit
nezávislé komise, jež prošetří
zákonnost postupů užitých při
předchozích privatizačních projektech. Je třeba vypracovat legislativní rámec, který ošetří klíčovou oblast hospodářské kriminality a zavede její skutečné postihování.
100 miliard daňových nedoplatků nelze tolerovat !
Vláda by se podle mého názoru měla soustředit co nejrychleji dosáhnout urychlení růstu
ekonomiky a zvýšení životní
úrovně nejširších vrstev obyvatelstva nikoli pomocí neoliberálních, nýbrž pomocí využití Key-

nesiánských opatření, směřujících na posílení vnitřní poptávky
a to zejména:
1.
oživení osobní spotřeby a rozšíření vnitřního trhu cestou zvýšení průměrné hodinové
mzdy. Je to především osobní
spotřeba, která táhne růst moderní ekonomiky – návrhy ODS
a nátlakových zaměstnavatelů
naopak umožňují zaměstnavatelům mzdy stlačovat a tím dynamiku růstu celé ekonomiky fakticky brzdit.
2.
Zvýšení minimální
mzdy alespoň na 7500 Kč, zvýšení sociálních dávek (životní
minimum, příspěvek na bydlení,
přídavky na děti, důchodů) a
skutečné, výjimky zapovídající,
záruky jejich pravidelné valorisace. Toto opatření umožní zvýšit
tlak na růst mezd v celé ekonomice. (Pravicoví ekonomové
tomu pejorativně říkají „mzdová
horečka“. Faktem ovšem zůstává, že produktivita práce v ČR,
srovnáme-li ji s EU je značně
vyšší ( 60% průměru států EU)
než mzdy (jen 35 % průměru
EU). Platy jsou tak stabilně podhodnocené a tím ovšem firmám
podnikajícím na českém území
umožňují diferenciální zisk na
úkor pracujících.
3.
Je dávno možné připravovat etapovité zkrácení pracovního týdne až na 35 hodin
týdně; rovněž přidání jednoho
týdne placené dovolené by
umožnilo tvorbu nových pracovních míst a podle zahraničních
zkušeností působí příznivě na
zvýšení produktivity práce. Pomocí legislativních opatření bude nutné likvidovat zaměstnávání na částečné úvazky a zajistit
zákaz kumulování více zaměstnání a důchodů.
4.
Uvést do chodu plán,
nazvěme jej třeba „budoucnost
mladým“: – absolventům škol
garantovat zaměstnání po dobu
1 roku po absolvování školy a
věnovat právě této věkové kate-
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gorii zvláštní pozornost a ochranu.
5.
Provést zpřísnění Zákoníku práce, uvést do chodu
legislativu podstatně zpřísňující
sankce za porušení práv pracujících ze strany zaměstnavatelů
až po exekuci majetku firem a
skutečně zrovnoprávnit odbory
ve vztahu k zaměstnavatelům.
To ani nový zákoník zdaleka
nezaručuje.
6.
Vytvořit nová pracovní
místa ve státní sféře, především
v nových, výrobních provozech.
7.
Zjednodušit předčasné odchody do důchodu, výhledově snížit důchodovou hranici.
Jen těmito kroky se uvolní pracovní místa a rozhýbe trh práce.
Klíčovým by ovšem mělo být
vytvoření skutečného společenského (státního a družstevního)
sektoru, jež by měl do konce r.
2010 produkovat alespoň 35%
HDP a odpovídajícím způsobem
zvýšit příjmy státního rozpočtu.
Rovněž musí být napravena situace, kdy vláda nemá
kontrolu nad bankovním sektorem. Bude třeba kapitálově
vstoupit do některých bank tak,
aby stát získal možnost financovat rozvojové programy svými
vlastními prostředky. Okamžitě
po převzetí vládní odpovědnosti
musí vláda provést interní audit
v zanikající ČKA a všech podnicích se státní kapitálovou účastí.
Úkoly, závazky a pohledávky
ČKA převést na specialisované
ministerstvo. Nově vytvořená
státní plánovací komise, jejíž
nařízení budou mít platnost zákonů, v čele s resortním ministrem bude pověřena obnovením
plánování v 1. „Dočasném plánu“ s cílem zajistit efektivní restrukturalizaci, nezbytné investice, konkurenceschopnost, produktivitu
zespolečenštěných
podniků – bude muset vytipovat
vhodná odvětví, podporovat je a

ZPRÁVA OSN O MLÁDEŽI SVĚTA
V říjnu 2005 vydala Organizace spojených národů Zprávu o
mládeži světa (World Youth Report 2005. Young people today
and in 2015. United Nations
2005). Zpráva přináší na 192
stránkách podrobný,
bohatě
dokumentový
obraz
různých stránek života a profilu
současné mládeže světa a jejího
předpokládaného
vývoje
v příštím desetiletí. Zpráva mládež vymezuje věkem 15 až 24
let; zahrnuje však také různé
aspekty věku dětí do 15 let.
V souvislosti s tím se zabývá i
problematikou, kterou řeší Úmluva o právech dítěte; v obou směrech se proto plně týká tématiky
našeho
semináře.
Z nepřeberného množství uveřejněných fakt a závěrů a
z jejich rozboru lze v tomto informačním materiálu uvést pouze
jejich neparný zlomek. Ten by
měl účastníkům semináře dát
podnět, aby se blíže seznámili
se Zprávou jako celkem i jejími
jednotlivými kapitolami, a usnadnit její uplatnění v naší společenské praxi.
Základní fakta uvádí předmluva zprávy:
Nejmladší generace dnešního světa tvoří v současnosti skoro polovinu světové populace; z toho 1,8 miliardy tvoří děti
do 15 let a 1,2 miliardy mladých
lidí mezi 15 a 24 roky. Z jejich
celkového počtu však 200 mil.
mladých lidí žije v chudobě, 130
mil. je negramotných, 88 mil.
nezaměstnaných, 10 mil. žije
s HIV/AIDS. V roce 2003 čtvrtina
všech dětí rozvojového světa žila v podvýživě; každým
rokem zde umíralo 11 mil. dětí
do 5 let hlavně na léčitelné nemoci a obdobný nepříznivý vývoj
se předpokládá také do roce
2015; na 115 mil. dětí nechodí

v současnosti do školy. Uvedená
fakta vyžadují, aby se společnost těmito problémy zabývala
a čelila mnohým nebezpečím
a jejich důsledkům.
Z rozboru stavu na počátku
našeho století vyšly požadavky,
celkové strategie a jednotlivé
úkoly týkající se zejména zaměstnanosti mládeže, zdraví
matek, omezení nákazy HIV/
AIDS a dalších předvídatelných
nemocí. Pro příští generaci se
proto předpokládá dosáhnout
v zájmu „cílů rozvoje mládeže“
základního vzdělání pro každého, redukovat dětskou úmrtnost
a zlepšit zdravotní péči o matky.
Rok 2005 se stal jednak
rokem hodnocení „Deklarace
OSN k novému tisíciletí“ po pěti
letech od jejího přijetí, jednak
rokem 10. výročí „Světového
akčního programu pro mládež
do roku 2000 a dále“ přijatého
VS OSN v roce 1995, který se
stal východiskem pro vypracování národních politik jednotlivých
zemí vzhledem k mládeži. Od
přijetí
programu
nastaly
v tomto ohledu významné změny: mládež byla více než jiné
věkové skupiny populace ovlivněna rozvojem globalizace; pokračovalo stárnutí populace;
rychlý rozvoj nastal ve využívání
informačních a
komunikačních technologiích, avšak také
v šíření HIV/AIDS.
Samotná zpráva zahrnuje
tyto hlavní problémové okruhy:
1) Mládež v globální ekonomice
globální
trendy
(globalizace a její důsledky pro
výchovu a práci – hlad a chudobu);
- různé dimenze chudoby
mládeže a jejich odraz v politice
vůči ní (například chudoba mlá-

deže v národním měřítku - extrémní chudoba - chudoba na
venkově - mládež hladovějící programy na zmírnění tohoto
stavu);
chudoba ekonomická,
celoživotní nebo mezigenerační
a uplatnění politiky zaměřené na
jejich řešení.
2)
Mládež v občanské
společnosti:
- globální trendy (týkající
se životního prostředí, volnočasových aktivit, participace mládeže na rozhodování, mezigeneračních vztahů, využití informačních a komunikačních technologií);
- vliv globálních médií na
kulturu mládeže (co je to kultura
mládeže - staré a nové prostory
socializace - kultury mládeže,
vrstevnické skupiny a socializace - globální média - změny
v povaze médií a způsobů jejich působení);
- globální mediální kultura a
aktivní role mladých lidí ve společnosti (jejich role jako politických činitelů - vliv médií na kulturu a participaci mládeže - spojení globální mediální kultury s
účastí mládeže na mezinárodní
kultuře).
3) Riziková mládež
- hlavní trendy (zdraví HIV/AIDS - drogy - delikvence
mládeže - situace děvčat a mladých žen - mládež a ozbrojené
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Tato organizace, která se
chová jako representant české
vlády, byla využita, aby dopravila ilegálně na Kubu propagační
materiály a peníze od Státního
departementu a od USAID, prohlásil Malmierca.
Agenti této české organizace, jež se zabývá podporou konspiračních činností s cílem svrhnout ústavní pořádek na Kubě
„porušili kubánské zákony, mezinárodní právo a Chartu OSN“,
upozornil velvyslanec.

Vedoucí kubánské diplomatické
mise
obvinil
rovněž
„Člověka v tísni“ ze styků
s individui s teroristickou minulostí, jako je Frank Calzón, bývalý člen organizací ABDALA a
ALPHA 66, zodpovědných za
smrt desítek Kubánců.
Další z kontaktů této organizace české vlády ve Spojených
státech je Sixto Reinaldo Aquit
Manrique, jenž se zúčastnil pokusu o zavraždění kubánského
prezidenta v roce 1992 během

druhého Iberoamerického summitu.
„Se spolupracovníky, jako
jsou tito, je obtížné si představit
dobré
úmysly
organizace
„Člověk v tísni“, zdůraznil Malmierca.
Podle kubánského velvyslance představuje odmítnutí
této nevládní organizace, napojené na protikubánské plány vlád
České republiky a Spojených
států „důležité vítězství pro náš
lid“.

DALŠÍ RÁNA IMPERIALISMU USA
V prosinci minulého roku
vyhrál socialista Evo Morales
v první kole jasně prezidentské
volby v Bolívii, stal se tak teprve
asi třetím představitelem původních obyvatel Jižní Ameriky, který tohoto významného postu
dosáhl a prvním v Bolívii. Na
rozdíl od dvou předchozích však
nestudoval na školách evropského typu, kde jeho indiánští předchůdci zanechali indiánské zvyky, šaty i slovník.
Ještě před svou inaugurací,
která se uskutečnila tento víkend, stihl obletět téměř celý
svět a jednat s mnoha významnými státníky na všech kontinentech. Svým neformálním chová-
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ním, ale i oblečením se pak stal
sympatickým mnoha prostým
lidem na celém světě. O tom, že
jeho vítězství neberou světoví
politici na lehkou váhu, svědčí i
fakt, že jeho oficiální inaugurace
se zúčastnila více než stovka
politiků a celebrit - mimo jiné
španělský korunní princ Felipe či
představitel EU pro zahraniční
politiku Javier Solana. Mnohem
zajímavější však bylo jeho jmenování před původními obyvateli
Bolívie. To absolvoval v podobě
symbolického obřadu v historickém komplexu Tíwanako, středisku významné andské městské kultury s počátky v 6. století
n. l.
O tom, že to s ním Američané a nadnárodní monopoly nebudou mít lehké, svědčí jeho
postoj k pěstování koky a
k nerostnému bohatství jeho
státu. Jedna z předchozích vlád
uzavřela s USA dohodu o zlikvidování pěstování koky, nikdo si
však patrně neuvědomil, že koka
není jen kokain. Pěstitelé koky
dokládají, že jejich plodina se v
regionu pěstuje odnepaměti a že
ji lze využít k výrobě léčiv, čajů a
obecně nápojů.
Nový prezident neskrývá ani
blízkost s názory kubánského

vůdce Fidela Castra a venezuelského prezidenta Huga Cháveze. Dalším problémem Moralesových vztahů s mocným severoamerickým hegemonem je i
jeho záměr „zvýšit státní kontrolu nad energetickým průmyslem“. Laicky řečeno, Bolívie má
po Venezuele druhé největší
zásoby zemního plynu v regionu, který USA i svět nutně potřebují. Morales soudí, že smlouvy
s těžaři nejsou vždy výhodné a
že zisky z prodeje plynu mají být
v rámci země přerozděleny ve
prospěch nemajetných.
Ludvík Šulda

efektivně propojit ekonomickou
politiku s politikou zaměstnanosti.
Socialisaci podniků a zvětšení společenského výrobního
sektoru je možné provést i při
stávající legislativě EU, pokud
bude provedeno jednak převzetím vhodných podniků proti náhradě, jednak založením zcela
nových závodů ve společenském vlastnictví.
Mimořádné náklady spojené s výše uvedeným programem je možné získat pomocí –
1.
progresivního zdanění
– jak navrhoval volební program
KSČM v r.2002, zvednout daň
v nejvyšším daňovém pásmu až
na 55% (což v porovnání se
skandinávskými zeměmi, Belgií
aj. není až tak mnoho). Získané
prostředky odhadli odborníci na
21 mld. Kč, eventuálně až dvakrát tolik.
2.
Ukončení všech vojenských dobrodružství pod patronací paktu NATO. Pro rok 2005
jsou plánovány výdaje pro tyto
účely ve výši 1,25 mld. Kč. Ušet-

řené prostředky by bylo možné
použít například na 3x odloženou valorisaci životního minima
( zvýšení na 4300 Kč stálo podle
MF 1,6 mld…)
3.
Ukončení státního
spolufinancování zisků velkých
nadnárodních korporací – ukončení praktikování externalisace
nákladů, tedy situace kdy stát na
své náklady vykoupí pozemky,
zajistí na náklady daňových poplatníků inženýrské sítě a infrastrukturu a pak za symbolickou
korunu tyto pozemky vlastně
„daruje“ nadnárodní korporaci,
a nadto jí zajistí daňové prázdniny na řadu let. Ušetřené prostředky převést na financování
vlastních podniků a jejich technické přezbrojení. Účast zahraničního kapitálu omezit na technologicky pokročilé podniky, které není možné ufinancovat
z domácích zdrojů – např. automobilový průmysl.
4.
Je možné se orientovat na mohutně se rozvíjející
trhy socialistických zemí (růst
HDP v této oblasti se pohybuje

9

mezi 5-10% ročně) – především
Čínské lidové republiky, Vietnamu, Kuby, KLDR i tradičních
partnerů jako Ruská Federace,
Libye, Sýrie atd. Vyhlášení a
důsledné dodržování neutrality a
nevměšování se do vnitřní politiky suverénních zemí umožní
vylepšit i ekonomické vztahy
s celou řadou potenciálních obchodních partnerů v zemích
III.světa.
Uvedená opatření povedou
k tomu, že investice budou nasměrovány do oblastí, které produkují skutečné hodnoty ; zvýší
se koupěschopnost obyvatelstva, tím i poptávka na vnitřním
trhu a zrychlí se růst ekonomiky ; daňová zátěž sociálně slabých vrstev obyvatelstva se nezvýší, naopak se zvýšením příjmů klesne a naopak bohaté
vrstvy budou zdaněny adekvátně více ; stát získá dodatečné
prostředky pro udržení stávající
stávajícího rozsahu sociální sítě.
Peter R. Schuster

VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLEČNOSTI
ČESKO - KUBÁNSKÉHO PŘÁTELSTVÍ
Ve čtvrtek 19.ledna 2006 se
uskutečnila výroční schůze Společnosti česko – kubánského
přátelství. Tentokrát se však nekonala v prostorách MěV Brno,ale
poněkud
netradičně
v restauraci Havana v Líšni.
Předseda brněnské pobočky
Společnosti s. Jozef Štofan shrnul skutečně bohatou činnost za
uplynulý rok, především kulturní
akce nejrůznějšího druhu, plesy,
promítání a navázání velmi dobré spolupráce s venezuelskou
ambasádou. Velmi dobře byla

hodnocena řada akcí v budově
španělského gymnázia v Bystrci,
jehož studenti byli na schůzi také přítomni a připravili si několik
vystoupení.
Výroční schůze se nezabývala pouze hodnocením a organizačními otázkami; její součástí bylo např. i promítání filmu o
hlavním městě Kuby – Havaně.
Činnost Společnosti v roce
2005 byla skutečně bohatá. Na
1. pololetí roku 2006 je opět plánována celá řada akcí Společnosti česko-kubánského přátel-

ství, ať už jde o nyní již tradiční
ples či další besedy, setkání a
promítání, na které jste srdečně
zváni.
Veronika Sýkorová
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PROVOKACE NÁRODNÍ STRANY
Provokace Národní strany
dále pokračují, a jak se zdá, policie stojí na její straně. Jak jinak
se dá totiž nazvat její zdrženlivé
chování na akci Národní strany
v Letech, kde nereagovala na
hanlivé a urážlivé výroky představitelů Národní strany, a naopak zasáhla proti romským aktivistům, kteří na ně upozorňovali.
Jeden z řečníků Národní
strany mluví o tom, že v Letech
k žádné genocidě nedošlo, poslouchá ho téměř 50 jeho
soukmenovců. O několik set metrů dále se schází asi desítka
Romů, která vzpomíná na oběti
tábora v Letech. Tomu všemu
přihlíží téměř stovka policistů.
Zdá se, že by vše mohlo
proběhnout
v klidu.
Ale
k incidentu dochází v okamžiku,
kdy se německý novinář a aktivista Markus Pape spolu se sociálním antropologem vyučujícím
na Univerzitě Karlově Yasarem
Abu Ghoshem rozhodnou vypravit se na akci nacionalistů. Vyzývají k účasti i ostatní Romy, ti se
však bojí konfliktu či to považují
za bezpředmětné. Pokus o dialog končí Papeho výkřiky »Stop
nacismu« během projevu Edelmannové a strkanicí s členy Národní strany. Papeho pak na
jejich naléhání zadrží Policie

ČR. Jejich pozornosti však unikají slova, na která Pape reagoval svými výkřiky, a kdy upozorňoval na okaté porušování zákonů ze strany řečníků Národní
strany. Je s podivem, že policie
chrání organizaci, kterou podle
ministra vnitra Bublana odmítlo
ministerstvo vnitra zaregistrovat
mezi roky 2000 až 2001 celkem
pětkrát. Registraci tato strana
získala až po zásahu Nejvyššího
správního soudu.
Policie celý tento incident
zhodnotila takto: „došlo k narušení pokojného průběhu demonstrace.“ Nic už o tom, zda zákon

neporušila i samotná Národní
strana. Ta má ještě tolik drzosti,
že na jejích internetových stránkách je možné se o incidentu
dočíst
následující
slova:
„německý nácek a arabský hulvát protestovali proti poklidné
pietní akci českých národovců“.
Doufám jen, že se českým politikům i policii brzy rozjasní, než
bude pozdě. Českou republikou
totiž neobchází strašidlo komunismu, jak mnozí hrozí, ale strašidlo nárůstu nacionalismu, šovinismu a rasismu.
-LŠU-

I PŘES DRAHÉ BYDLENÍ CHTĚJÍ
„DEREGULOVAT“
Podle rozsáhlého průzkumu
nezávislé agentury Median je
87% obyvatel České republiky
přesvědčeno, že jejich bydlení je
velmi drahé.
Tento
průzkum
proběhl
v dubnu až září minulého roku a
zúčastnilo se ho téměř osm tisíc
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lidí ve věku 12 až 79 let.
S konstatováním „bydlení je v
současné době velmi drahé“
rozhodně souhlasilo 45% dotázaných, dalších 42% respondentů odpovědělo na tento dotaz
„spíše ano“. Pouhá dvě procenta
dotázaných s uvedeným nesou-

hlasila vůbec.
Není se rozhodně čemu divit, jelikož na všechny domácnosti dopadá neustálé zvyšování
cen energií (plyn byl od počátku
roku 2005 zdražen ve čtyřech
etapách, naposledy v lednu
2006 v průměru o 5%; současně

AMERICKÁ „DEMOKRACIE“ V PRAXI
Brigáda Venceremos a nadace Pastoři za mír potvrdily v
pondělí, že americké federální
úřady pokutovaly 1,5 milionem
dolarů stovky jejich členů za to,
že cestovali na Kubu.
V posledních 30 letech navštívily tisíce amerických občanů
tento antilský ostrov jako členové obou uskupení solidárních s
kubánským lidem, připomněly
informační zdroje.
Minulý týden kontaktovali
zástupci Departementu státního
pokladu na 200 členů těchto organizací a v souvislosti s jejich
návštěvou této karibské země je
obvinily z občanské neposlušnosti. Celkové sankce uplatněné
proti civilním aktivistům představují více než 1 500 000 dolarů,
informují zdroje.
Americký reverend, Lucius
Walker, lídr nadace Pastoři za

mír, cestoval do Havany znovu v
listopadu minulého roku, aby
zdůraznil mezinárodní solidaritu
s Kubou. Walker cestoval spolu
se skupinou příbuzných studentů a žáků Latinskoamerické lékařské školy (ELAM) založené
kubánskou vládou s cílem poskytnout příležitost k univerzitnímu vzdělání mladým lidem s
nízkými příjmy z kontinentu. V
prohlášení pro agenturu Prensa
Latina kněz zdůraznil, že jeho
návštěva znovu ukázala dobrý
příklad bratrství mezi národy
USA a Kuby. Žádná opatření,
přijatá vládou ve Washingtonu
proto nezabrání našemu tradičnímu bratrství s tímto karibským
ostrovem, prohlásil. Walker také
vyzdvihl vítězství Kuby v OSN v
roce 2005, kdy 182 zemí hlasovalo pro zrušení zločinné ekonomické blokády uplatňované Spo-

Logo Brigády Venceremos
jenými státy vůči Havaně více
než čtyři desetiletí.
Součástí delegací výše zmíněných aktivistických uskupení
byli v minulých letech i dobrovolníci z ČR.
-HAN-

PORÁŽKA ČLOVĚKA V TÍSNÍ V OSN
Hospodářská a sociální rada
OSN (ECOSOC) zamítla žádost
české
nevládní
organizace
„Člověk v tísni“, známé svými protikubánskými aktivitami, o
udělení
poradního
statutu
(poradní statut ECOSOC má i
Světová federace demokratické
mládeže, kde je Komunistický
svaz mládeže členem).
Výbor pro nevládní organizace této Rady přijal kubánský
návrh na zamítnutí žádosti organizace „Člověk v tísni“. Devět
členů hlasovalo pro kubánský
návrh, čtyři byli proti a čtyři se
zdrželi hlasování.
Diplomatičtí zástupci, přítomní při hlasování uvedli, že
zástupci USA se pokusili zabránit rozhodnutí Rady ECOSOC

předložením procesní připomínky, jež měla oddálit projednávání
této otázky.
Americký podnět však nebyl
přijat. Osm zástupců hlasovalo
proti, pět ve prospěch a čtyři se
zdrželi, sdělily zdroje.
„Člověk v tísni“ byl obviněn
že je financován a využíván Vládou České republiky k plnění
úkolů směřujících k destabilizaci,
získávání
nových
politických přívrženců a propagován
změny režimu v různých zemích.
Velká část jeho poslání je
uskutečňována pod patronací
českého ministerstva zahraničí,
jehož náměstek ministra, Tomáš
Pojar, je ředitelem dozorčí rady
této nevládní organizace.

Ve svém vystoupení před
hlasováním, obvinil velvyslanec
Kuby v OSN, Rodrigo Malmierca, organizaci „Člověk v tísni“,
že je financována vládou Spojených států, aby prováděla podvratnou činnost v jeho zemi

14 ZE ZAHRANIČÍ

KONFERENCE PROTI ANTIKOMUNISMU
Dne 21. ledna 2006 se uskutečnila konference komunistických a dělnických stran proti
antikomunistickému návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE) nazvanému „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních
komunistických režimů, jenž má
být předložen k projednání na
plenárním zasedání 25. 1. 2006
ve Štrasburku. Konference byla
organizována Belgickou stranou
práce (PTB) a zúčastnily se jí
delegace 15 komunistických
stran, z nichž 13 bylo z Evropy.
Dalších 25 komunistických stran
nemělo možnost se konference
zúčastnit, řada z nich však zaslala své pozdravy.
Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých informací a postřehů. Například právník Jan
Fermon, představitel Mezinárodního sdružení demokratických
právníků, vyložil právní důsledky
v případě přijetí diskutované antikomunistické rezoluce. Uvedl,
že zmíněná rezoluce je základem antikomunistického pronásledování v celé Evropě a současně i legitimizací již probíhajících antikomunistických útoků.
Poukázal na v rezoluci obsažený
požadavek, aby se komunistické
strany vzdaly své ideologické
podstaty, a zdůraznil, že rezoluce je základem pro zakazování
komunistických stran a organizací v EU. Jako příklad uvedl Komunistický
svaz
mládeže
v České republice, na jehož
existenci
útočí
MV
ČR
s odůvodňováním, že KSM mj.
vychází z teoretických textů Marxe a Lenina a že není vůči nim
neutrální. Cílem rezoluce je kriminalizace těch, kdo podporují
sociální boj. Zdůraznil, že antikomunistická rezoluce PS RE je
součástí procesu omezování
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základních demokratických práv
a svobod.
Velmi oslovující bylo svědectví přednesené Cyrillem Sironvalem, 84-letým bývalým velitelem oddílů ozbrojeného komunistického
hnutí
odporu
v okupovaném Bruselu během
2. světové války, který za okupace uprchl z koncentráku a zapojil
se do odboje, jehož výsledkem
bylo, že v roce 1944 byli komunisté pány Bruselu.
Hlavní část konference byla
věnována projevům a zprávám
představitelů 15 zúčastněných
komunistických stran. Účastníci
varovali, že rezoluce minimalizuje zločiny nacismu, a otevřela by
brány celoplošnému útoku na
demokratická práva a dalším
reakčním opatřením. Varovali
rovněž, že rezoluce ospravedlňuje imperialistické útoky proti
socialistickým zemím.
Z projevů delegátů lze vybrat několik myšlenek:
Představitel
Komunistické
strany Řecka (KKE) uvedl, že
takový pokus, jaký představuje
antikomunistická rezoluce PS
RE není prvním případem, kde
Rada Evropy na tomto tématu
pracuje. Uvedl, že jde o pokus o
rozšíření takových opatření na
celou Evropu.
Jak
uvedl,
v důsledku antikomunismu ztratily ve východní Evropě miliony
lidí práci. Antikomunismus se
snaží institucionalizovat se, stává se státní politikou, projevuje
se to například v učebnicích ve
státním vzdělávacím systému,
což lze velmi dobře sledovat i
v České republice například
v souvislosti s aktivitami tzv. humanitární organizace Člověk
v tísni, uvádějící do základních a
středních škol, tedy v rámci státního vzdělávacího systému, antikomunistickou kampaň. Upozor-

nil rovněž na velmi závažnou
skutečnost, že v Evropské komisi, tedy v orgánu EU, se již
diskutovalo i o zákazu komunistických symbolů.
Zástupce KSČM a současně
I. místopředseda KSM podrobně
informoval o různých antikomunistických kampaních v České
republice a zejména o posledním antikomunistickém útoku –
proti existenci Komunistického
svazu mládeže.
Účastníci vyzvali všechny
demokratické a mírumilovné členy parlamentů jednotlivých členských zemí Rady Evropy, aby
jasně odmítli návrh antikomunistické rezoluce. Zavázali se organizovat nejširší možné protestní
hnutí proti jakýmkoli současným
a budoucím antikomunistickým
útokům.
Vyjádřili jmenovitě svoji solidaritu s Komunistickým svazem
mládeže (KSM) v České republice, jemuž Ministerstvo vnitra ČR
hrozí zákazem, a vyslovili jednoznačný protest proti jakékoli takové hrozbě či opatření.
Několik z delegací vyzvalo
k protestní demonstraci, jež se
uskuteční v úterý 24. 1. 2006
v 11:00 ve Štrasburku a jež povede k Paláci Evropy, kde bude
Parlamentní shromáždění Rady
Evropy diskutovat a hlasovat o
návrhu antikomunistické rezoluce. Protestní akce se zúčastní
demokratické síly, osobnosti,
stejně jako komunistické strany
například z Řecka, Belgie, České republiky, Francie, Německa
a Lucemburska. Připojí se
k delegaci, jež předá protestní
deklaraci, rezoluci a podněty
s tisíci podpisů René Van der
Lindenovi, prezidentu Parlamentního shromáždění Rady
Evropy.
Radim Gonda

vzrostla cena elektřiny, tentokrát v průměru o 9%), tepla,
vodného, stočného apod. O nezanedbatelnou částku se také
zvyšují, a do budoucna budou
zvyšovat ceny za služby.
To ale není vše! Poslanecká
sněmovna v současné době projednává, již po několikáté, vládní
návrh zákona, který počítá
v letech
2007
až
2010
s průměrným růstem činží o více
než 14% ročně.
Velmi zajímavé jsou i další
výsledky zmíněného průzkumu. I
přes stále propagované výhodné
půjčky a hypotéky pro mladé,

více
než
tři
čtvrtiny
z dotázaných, jichž se to týká,
ani neuvažují o pořízení vlastního bydlení. Určitě o něm neuvažuje 53% dotázaných, „spíš ne“
odpovědělo 30% respondentů.
I když je nám situace předvolebně naladěnou oranžově
zbarvenou sociální demokracií
líčena v růžových barvách, ve
skutečnosti tomu tak není.
Cílem KSČM je zachovat
regulaci nájemného i dalších
nákladů na bydlení (elektřina,
plyn, vodné, stočné aj.); využít
prostředky z nájemného pro
opravy, modernizaci a rekon-

strukci bytového fondu. KSČM
prosazuje zabezpečení prostředků ze státního fondu rozvoje
bydlení (SFRB) a z prostředků
EU na opravu panelových domů;
obnovu systému novomanželských půjček na byt a bytové
zařízení; legislativní podmínky
pro výstavbu družstevních domů; výstavbu obecních nájemních domů pro vybrané skupiny
(startovací byty pro rodiny, byty
pro seniory, sociálně slabé, domy s pečovatelskou službou aj.).
Ludvík Šulda

„DEMOKRATICKÁ“ SHODA
Když spolu v neděli 29. ledna v Nedělní partii na Primě diskutovali ministr Škromach s Nečasem, několikrát si vzájemně
vjeli do vlasů. Vzájemné slovní
napadání však skončilo ve chvíli,
kdy přišla na řadu řeč o nákupu
nových obrněných transportérů
pro (naši) armádu. Slovo naši
dávám do závorky proto, že oba
mluvili o tom, že je to plnění závazku státu vůči paktu NATO.
Takže, jak nepřímo potvrdili, nejde o nákup pro naši obranu, ale
o podporu zájmů demokratického společenství zemí pod vedením Spojených států, aby se
naši kluci měli v čem blýsknout
před svými kamarády na misi.
Za situace, kdy jsou kolem
nás samé členské státy Aliance,
tedy naši přátelé, a na jihu neutrální Rakousko, je víc než jasné,
že 23,6 miliard korun neutrácíme
z vlastního zájmu. Toto se děje
v době, kdy nám doslova padá
Národní muzeum a další památky, na opravu chybí řádově miliardy, je nedostatek bytů pro
mladé rodiny atd. Národ, který
dává přednost vojenským ambicím před vlastní kulturou a obča-

ny, nepatří mezi civilizované. Už
nám tady chybí jen vojenská
junta.
Transportéry jsou vychvalovány pro maximální ochranu
posádky, snadnou přemístitelnost transportními letouny – budou se tak báječně hodit pro
vývoz demokracie, svobody,
lásky a dalších masek kapitalismu. Systémy účinné palby pomohou upevnit demokracii i tam,
kde tamní obyvatelé o to vůbec
nestojí. Kdepak to bude tentokrát?
Celý nákup je vyvažován
doprovodnými investicemi ve
výši 150 %, z toho přímé investice dosáhnou 40 % ceny zakázky. Dále do projektu budou zapojeny naše podniky. Kdyby
23,6 miliard bylo investováno do
rozvoje bydlení, oprav sídlišť a
třeba do škol, spali bychom
v klidu, měli zajištěnu práci i základní lidské potřeby. Protože
sirotci, kteří by po setkání
s naším rytířem svobody a lásky
přišli o rodinu a byli nadosmrti
zmrzačeni, by se pak nerozhodovali ukončit své trápení v davu
před hypermarketem, mezi lidmi

jdoucími na výhodné nákupy,
získané z podílu na kořisti za
účast na výpravě.
Sociální demokraté opět nezklamali,
podobně
jako
v případě Grippenů hájili zájmy
evropského kapitálu před americkým, který prosazovala ODS,
nyní zase ukázali komu slouží.
Ukázali to i před první světovou
válkou, kdy nejdřív podporovali
mírové kongresy, aby vzápětí
nahnali dělníky do uniforem a
poslali na jatka, zatímco se sociálnědemokratičtí
představitelé
rozvalovali po kavárnách. Hlavně, že se demokraticky shodli.
Zdeněk Milata
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LENIN - LIEBKNECHT - LUXEMBOURG
DEMONSTRACE V BERLÍNĚ
Každoročně se v Berlíně
koná demonstrace k uctění památky Rosy Luxemburgové a
Karla Liebknechta, zavražděnými příslušníky Freikorps v roce
1919. Tato demonstrace má být
protestem proti stále se zvyšujícímu tlaku kapitálu, neustálým
válkám a má ukázat jednotu levicového hnutí. Účastní se jí vždy
několik
desítek
tisíc
lidí,
z převážné části členů levicových organizací a politických
stran celého světa. Komunistický
svaz mládeže vyslal na tuto demonstraci kontingent 15 členů,
ke kterému se připojil i člen bratislavského Socialistického Svazu mladých (SZM).
Z Jičína
jsme
vyrazili
v časných ranních hodinách pod
záštitou OV KSČM v Jičíně. Po
překročení hranic nás dost překvapila situace v současném
Německu. Jihovýchod Německa
pomalu pustne pod tíhou kapitalistických zákonů. Jet městem a
vidět řadu domů s oprýskanými
zdmi, špinavými okny a vybydlenými ulicemi, to se v České televizi moc neukazuje. V poledne
jsme dorazili do centra jihovýchodního Německa – Cottbusu.
Rovněž toto město trpí restrukturalizací – sídliště se mění
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v město duchů a počet obyvatel
klesá o desetisíce. Jak poznamenal jeden z účastníků výpravy
– domy prázdné – bezdomovců
v jiných částech země plno –
lépe pojmenovat zvrácenosti
současného systému ani nelze.
Během dalších dvou hodin jsme
přijeli do Berlína. Část výpravy
absolvovala prohlídku Bundestagu.
Tyto
budovy
byly
v devadesátých letech přestavěny podle plánů architektů vítězných mocností. Celek budov je
spojením architektury 19. století,
která tvoří naprostou menšinu,
s architekturou současnosti, zcela novými budovami, jako jsou
knihovna, sídlo kancléře a další.
Němečtí poslanci mají přiděleny
každý 3 (!) kanceláře, dva spolupracovníky. Zajímavostí je způ-

sob hlasování – hlasuje se způsobem povstání (takže na rozdíl
od českého parlamentu nehrozí
„omyl“ při zmáčknutí jiného knoflíku nebo to, že 1 poslanec mačká 2 knoflíky)-. Projevy jsou
omezeny počtem poslaneckých
mandátů. V suterénu je umístěna část tunelu, kterým nacistická
lůza podpálila říšský sněm
v roce 1933 se známými důsledky.
Druhá skupina se vydala na
pochod Berlínem, s veškerými
zavazadly, který měl mezizastávku v centru Levicové strany.PDS. Po necelé hodince marného zařizování a telefonování
s lidmi, kteří nás měli mít na starosti, se nakonec vše v dobré
obrátilo a opět jsme se vydali na

pochod, který byl tentokrát ukončen příchodem do ubytovny,
před kterou stál autobus, kterým
jsme přijeli…
Večer jsme se zúčastnili přátelského setkání s ostatními soudruhy v jednom levicovém klubu.
Z iniciativy severských komsomolců jsme se vydali na neplánovaný a naprosto spontánní
noční pochod k pomníku Rudoarmějců. Za zpěvu revolučních
písní jsme pochodovali nočním
Berlínem. Jednotlivé kontingenty
se promíchaly mezi sebou a atmosféra byla opravdu soudružská. Pomník, stojící na rozlehlém dlážděném prostranství,
dosahoval monumentálních rozměrů. Zde se všichni shromáždění postavili do velkého kruhu a
po projevu každá výprava zpívala internacionálu ve svém rodném jazyce. Druhou sloku jsme
zpívali již všichni společně. Při
zpáteční cestě přihodila německá výprava Varšavjanku... ve
stočlenném podání v nočních
ulicích Berlína zní neopakovatelně. A neopakovatelný je také
zážitek, který je skutečným hmatatelným důkazem jednoty a nerozbornosti komunistického hnutí v Evropě.

Ráno jsme všichni vyráželi
na demonstraci. Připojili jsme se
ke kontingentu mládežnických
organizací Socialistické německé dělnické mládeže (SDAJ) a
Solidu, které nám vyjádřili svoji
podporu jak ve svých projevech,
tak obě tyto organizace, mezi
mnoha jinými, zaslali svůj protest proti ilegalizaci KSM na Ministerstvo vnitra České republiky. Několikakilometrový pochod
jsme zakončili položením kytice
u Pomníku socialistů s nápisem
Die Toten mahnen uns (Mrtví
nás upomínají). Vzpomínka na
Karla a Rosu byla právě jedním

z cílů cesty desítky tisíc lidí
z mnoha zemí.
Celá demonstrace proběhla
bez jakýchkoli konfliktů s policií.
Byl přesně vidět charakter jednotlivých skupin v průvodu, kdy
někteří naprosto jednotně a především nahlas skandovali revoluční hesla, jiní tuto událost brali
spíše jako procházku s rudým
praporem.
Jakub Holas,
Veronika Sýkorová,
Zdeněk Milata

