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Nové internetové stránky 
o Vítězném únoru 

    

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 

Nejnovější publikace z dílny KSM se věnuje 
60. výročí Vítězného února. Mapuje kořeny, 
průběh a důsledky vítězství lidu nad reakcí. 

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

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

 
 
 
 
 

 

 
 

U příležitosti 60. výročí vítězství českosloven-
ského pracujícího lidu jsme připravili nové in-
ternetové stránky, které naleznete na adrese 
 

http://unor1948.ic.cz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stránkách naleznete obsáhlou galerii au-
tentických snímků, články a další materiály o 
událostech února 1948. 
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strany, 1 zástupce Strany slobo-
dy a 2 nestraníky. 

Krize byla vyřešena. Veliké 
uznání Komunistické straně 
Československa vyjádřil pražský 
lid na statisícovém táboru lidu na 
Václavském náměstí, kam po 
skončení dopoledních směn 
pochodovaly proudy dělníků a 
zaměstnanců. Klement Gottwald 
odjel z Pražského hradu v 16.40 
hodin. Cestou se ještě zastavil 
v budově Ústřední rady odborů 
na Perštýně, kde se konala 
ustavující schůze ústředního 
akčního výboru Národní fronty, 
které předsedal Antonín Zápo-
tocký. Krátce před 17. hodinou 
Kl. Gottwald dojel na Václavské 
náměstí. Vystoupil na tribunu a 
hned v úvodu svého vystoupení 
ohlásil, že prezident republiky 
právě podepsal listinu nové 
vlády. Bouřlivý jásot a nadšení 
obrovského shromáždění na 
Václavském náměstí byly odpo-
vědí na tuto zprávu a provázely i 
celý krátký projev Kl. Gottwalda. 
Po přečtení všech jmen členů 
vlády zazněla na závěr mani-
festace Internacionála. 

Přibližně ve stejnou dobu se 
reakční živly ještě pokusily usku-
tečnit demonstraci. Asi 3 000 
reakčních studentů se shromáž-
dilo v 16 hodin na Karlově ná-
městí, odkud zamířili 
k Pražskému hradu. V Nerudově 
ulici se jim postavil v cestu oddíl 
příslušníků SNB. 

V 21 hodin se uskutečnil 
slavnostní pochod jednotek 
Lidových milicí Prahou. V čele 
průvodu šlo i několik pohotovost-
ních oddílů SNB. 

V Bratislavě se ve večerních 
hodinách ustavil ústřední akční 
výbor slovenské Národní fronty. 
Předsedou sboru pověřenců 
zůstal Gustáv Husák. V novém 
čtrnáctičlenném sboru pověřen-
ců měli komunisté většinu – 
kromě místa předsedy ještě 7 
pověřenců. Po jednom pověřen-
ci měli sociální demokraté, Stra-

na slobody, odbojové složky a 
Slovenská odborová rada. Opo-
zice bývalé Demokratické strany 
byla zastoupena jedním místo-
předsedou a jedním pověřen-
cem. 

V pátek 27. března odpoled-
ne opustil prezident Edvard 
Beneš Pražský hrad a odjel 
natrvalo do své soukromé vily 
v Sezimově Ústí. V sobotu a 
v neděli 28. a 29. února se sešel 
sjezd rolnických komisí. Vlastní 
valný sjezd se proměnil 
v obrovskou manifestaci 
170 000 rolníků z celé republiky 
na Václavském náměstí. 

Vítězstvím v únoru 1948 se 
dělnická třída a pracující lid staly 
jediným pánem a hospodářem 
ve své zemi. Bylo provedeno 
další, rozsáhlé znárodnění prů-
myslu, bank a pojišťoven, usku-
tečněna druhá pozemková refor-
ma a revidována první. Do rukou 
státu přešly všechny závody nad 
50 zaměstnanců, všechen za-
hraniční obchod a vnitřní velko-
obchod. Socialistický sektor se 
podílel na průmyslové výrobě již 

96,4%. Zákon o nové pozemko-
vé reformě stanovil hranici pro 
vlastnictví půdy na 50 hektarů. 
Byla projednána a Národním 
shromážděním schválena nová 
ústava – Ústava 9. května. 7. 
června se vzdal prezident E. 
Beneš své funkce a 14. června 
1948 byl Národním shromáždě-
ním zvolen prezidentem republi-
ky Klement Gottwald. 

Únorové vítězství našeho 
lidu nad reakcí bylo i vítězstvím 
uvědomělých socialistů nad 
pravicovými živly v sociálně 
demokratické straně. Odtud pak 
byl už jenom krok 
k organizačnímu sloučení sociál-
ní demokracie s Komunistickou 
stranou Československa, 
k němuž došlo koncem června 
1948. Sloučení bylo provedeno 
na základně marxisticko-
leninského učení a revolučního 
programu KSČ. Tím byla upev-
něna jednota dělnické třídy a 
překonán desetiletí trvající roz-
kol v řadách dělnictva. 

Připravil Leopold Vejr  
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8 000 hlasy proti 10 usnesení o 
provedení jednohodinové gene-
rální stávky na výstrahu reakci a 
na podporu Gottwaldovy vlády. 
Schválil také vytyčené požadav-
ky dalšího znárodnění podniků. 
Téhož dne se sešel v Národním 
divadle sjezd Svazu přátel 
SSSR, který vytvořil z několika 
příbuzných organizací jednotný 
Svaz československo-
sovětského přátelství. 

Reakce ovšem také nelenila. 
Národně socialističtí a lidovečtí 
předáci dávali svým příslušní-
kům pokyny, aby agitovali pro 
zastavení dodávek zeměděl-
ských produktů do měst. Chtěli 
vyhladovět města, chtěli vyvolá-
vat nepokoje z hladu a nedostat-
ku potravin, ale nepochodili. 
Rolnictvo šlo pevně po boku 
dělnictva proti rozvratníkům a 
zrádcům. 

Svobodné slovo jako orgán 
národně socialistické strany 
mělo přinášet články, které se 
jen hemžily bezohlednými, 
sprostými útoky proti republice a 
jejímu lidu, proti KSČ, SNB i 
československo-sovětskému 
spojenectví. Mnozí zaměstnanci 
tiskáren odmítali štvavé články 
sázet, dělnictvo papíren prohla-
šovalo, že nedá papír na takové 
tiskoviny. 

V době od 20. do 25. února 
organizovali reakční předáci nár. 
soc. a lidové strany neustále 
různá provokační shromáždění 
jimi ovlivňovaných studentů a 
mládeže. Vláda Klementa Got-
twalda ani v této napjaté a ne-
bezpečné situaci nevyhlásila 
v žádném okrese výjimečný 
stav, neredukovala žádná ob-
čanská práva ani neomezovala 
právo shromažďovací. Střelných 
ani jiných zbraní nebylo nikdy 
použito. 

Komunisté urychleně pokra-
čovali v budování dělnických 
ozbrojených oddílů – Lidových 
milicí. Měly postupně vzniknout 
ve větších závodech po celé 

republice a chránit lidově demo-
kratické zřízení před pokusy 
reakce o ozbrojený puč. Na 
rozdíl od českých zemí byly na 
Slovensku v pohotovosti také 
ozbrojené složky slovenských 
partyzánů. Významnou úlohu 
sehrálo vystoupení ministra 
národní obrany armádního ge-
nerála Ludvíka Svobody, který 
ujistil Gottwaldovu vládu, že 
armáda jde s lidem. 

V úterý 24. února byla na 
základě jednomyslného usnese-
ní nedělního sjezdu závodních 
rad Revolučního odborového 
hnutí provedena jednohodinová 
generální stávka. Stávkokazů 
byla v celé republice mizivá 
hrstka. Pod úderem generální 
stávky se počínal zmocňovat 
reakčních vůdců zmatek. Mnozí 
už začínali „balit kufry“. 

Ve středu 25. února navštívili 
před 11. hodinou Klement 
Gottwald, Václav Nosek a Anto-

nín Zápotocký dr. Beneše, aby 
jej znovu upozornili na neoblom-
ný požadavek lidu: přijmout 
demisi! Předseda vlády Klement 
Gottwald předložil dr. Benešovi 
definitivní návrh na doplnění 
vlády, dohodnutý s představiteli 
obrozených stran Národní fronty. 
Konečně dr. Beneš ustoupil – 
přijal demisi všech 12 ministrů tří 
politických stran a schválil návrh 
na doplnění vlády, předložený 
jejím předsedou. Po poledni 
vyhlásil výsledek této návštěvy 
na Hradě československý roz-
hlas. 

Doplněná a rekonstruovaná 
vláda obrozené Národní fronty 
měla 24 členy, z toho 11 komu-
nistů (8 za KSČ a 3 za KSS), 3 
sociální demokraty, 2 zástupce 
Revolučního odborového hnutí, 
2 zástupce strany lidové, 2 zá-
stupce strany národně socialis-
tické, 1 zástupce Demokratické 
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V sobotu 5. ledna se usku-
tečnilo zasedání Ústřední rady 
Komunistického svazu mládeže 
(KSM). Důkladně na ní byl pro-
diskutován dosavadní průběh 
kampaně KSM proti umístění 
vojenské základny USA na úze-
mí České republiky. Na desít-
kách míst zorganizoval KSM 
demonstrace, mítinky, veřejné 
petiční akce, diskuse. Počet 
podpisů pod peticí KSM proti 
americké základně u nás se již 
pohybuje okolo 150 000. Kam-
paň komunistické mládeže bude 
i nadále intenzivně pokračovat. 
Debatována byla také aktivita 
KSM v rámci mezinárodního 
hnutí solidarity s Maďarskou ko-
munistickou dělnickou stranou, 
jejíž předsednictvo bylo maďar-
skými soudy odsouzeno k dvě-
ma letům vězení.  

Čeští mladí komunisté vní-
mají tento krok jako nehorázný 
antikomunistický útok a i nadál 
hodlají pokračovat v solidární 
kampani se svými maďarskými 
soudruhy. Z aktivit uplynulého 
období byl dále projednány ak-
ce, které KSM pořádal v souvis-
losti s 90. výročím Velké říjnové 

socialistické revoluce a 40. výro-
čím zavraždění Ernesta Che 
Guevary. Důležitá byla předne-
sená informace o účasti KSM na 
6. setkání evropských komunis-
tických organizací mládeže, kte-
ré začátkem prosince minulého 
roku hostila v Istanbulu Mládež 
Komunistické strany Turecka. Je 
namístě připomenout, že před-
chozí ročník této významné udá-

losti se uskutečnil v roce 2006 
na pozvání KSM v Praze. 

Ústřední rada KSM dále po-
kračovala v přípravě 8. sjezdu 
KSM. Ten by se měl uskutečnit 
pod heslem „Komunisté v čele 
boje za práva většiny mládeže, 
mír a socialismus!“ Jak uvedl 
předseda KSM Milan Krajča: 
„sjezd je v životě naší organiza-
ce vždy neobyčejně důležitou 
událostí, jejímž úkolem je vytyčit 
perspektivy práce mladých ko-
munistů a komunistek pro násle-
dující období“. 

Části jednání komunistické 
mládeže se zúčastnila také 
Chargé d´Affaires Kubánské 
republiky v České republice Bar-
bara Montalvo.Ta informovala 
přítomné o současných otáz-
kách zločinné mnohaleté bloká-
dě vzdorující kubánské revoluce. 
Přínosné byly informace o aktu-
ální situaci 5 kubánských hrdinů, 
neoprávněně vězněných v USA 
za boj proti terorismu, o jejichž 
osvobozeni KSM spolu s dalšími 
aktivně usiluje. Zajímavé fakta 
zazněly o pozicích a aktivitách 
Svazu mladých komunistů, part-

KSM NA CESTĚ K 8. SJEZDU 
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nerské organizace KSM na Ku-
bě. 

Komunistická mládež hodlá i 
v následujících měsících aktivně 
působit mezi lidmi. Bude dále 
rozvíjet své rozsáhlé aktivity pro-
ti možnému vybudování vojen-

ské základny USA na území 
České republiky. Po boku bude 
pevně stát také všem, kteří hod-
lají aktivně vzdorovat drastické-
mu zdražování a destrukcím 
sociálních výdobytků prosazova-
ných vládou. Aktivity mladých 

komunistů v roce 2008 budou 
dalším krokem v jejich boji za 
práva mladé generace a socia-
lismus. 

-PAL- 

Již 150 000 podpisů získal 
pod svou petici proti možnému 
vybudování vojenské základny 
USA na českém území Komu-
nistický svaz mládeže (KSM), 
informoval o tom na tiskové 
konferenci předseda KSM Milan 
Krajča. Jak dále Krajča uvedl, 
podepsané petiční archy předá-
vají mladí komunisté pravidelně 
Petičnímu výboru Poslanecké 
sněmovny, který se touto peticí 
již opakovaně zabýval.  

Podpisy mladí komunisté 
získávali na stovkách veřejných 
petičních akcí, demonstracích a 
besedách. Mezi nejvýznamnější 
aktivity KSM proti základně USA 

patřilo v minulém roce pořádaní 
demonstrací proti červnové 
návštěvě prezidenta USA Geor-
ge Bushe v Praze a účast na 
zářijové symbolické blokádě 
vojenského prostoru Brdy. 

Do podpory petice KSM proti 
vojenské základně USA se kro-
mě KSČM zapojily desítky růz-
ných organizací jako Český svaz 
žen, Levicové kluby žen, České 
mírové hnutí, pozitivní reakci 
zaznamenala petice i v řadě 
odborových organizací. Velikého 
ohlasu dosáhla  kampaň KSM 
v zahraničí, kde ji vyjádřily pod-
poru např. Světová rada míru, 
Světová federace demokratické 

mládeže a řada významných 
organizací mládeže, studentů, 
politických stran, odborů a míro-
vých hnutí. Důležitá je společná 
k o o r d i n a c e  k a m p a n í 
s Komunistickou stranou Polska 
a Komunistickou mládeží Pol-
ska, které stojí v čele odporu 
proti základně USA v sousedním 
Polsku.   

KSM hodlá i nadále i nadále 
rozvíjet své aktivity proti možné-
mu vybudování vojenské základ-
ny USA na území České republi-
ky. Mladí komunistů budou i 
nadále pokračovat v získávání 
podpisů pod petici, chystají no-
vou řadu besed a diskusí, proti 
základně USA se na řadě míst 
připravují další demonstrace a 
protestní mítinky.  

KOMUNISTCKÝ SVAZ MLÁDEŽE ZÍSKAL  
150 000 PODPISŮ PROTI ZÁKLADN Ě 
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Nosek, přeložit osm důstojníků 
SNB, příslušníků národně socia-
listické strany a Zenklova směru, 
z bezpečnostní služby do Fondu 
národní obnovy. Zenkl, Majer a 
Hála i druzí se tvrdošíjně domá-
hali, aby ministr vnitra své roz-
hodnutí změnil a povolal opět 
osm národně socialistických 
důstojníků do služeb SNB. Petr 
Zenkl prohlásil, že on a jeho 
kolegové nebudou do schůzí 
vlády docházet do té doby, do-
kud nebude jejich požadavku 
vyhověno. Petr Zenkl totiž chtěl 
a potřeboval mít 
v bezpečnostním sboru své lidi, 
své zpravodaje, exponenty a 
donašeče.  

Za nálady nanejvýš napjatá 
se očekávala schůze vlády, 
svolaná jejím předsedou Kle-
mentem Gottwaldem na pátek 
20. února. Toho dne dvanáct 
ministrů národně socialistické 
strany, lidové strany a slovenské 
demokratické strany odmítlo 
písemně účast na zasedání 
vlády. Krátce po výměně těchto 
dopisů podali reakční ministři 
prezidentu Benešovi svou demi-
si. 

Komunistická strana Česko-
slovenska ve všech osobních i 
písemných jednáních s dr. Be-
nešem a demokratickými před-
staviteli druhých stran a složek 
Národní fronty hájila důsledně 
zásadu, že demise musí být 
přijata a vláda musí být doplně-
na lidmi, kteří se nezpronevěřili 
zájmům lidu a státu a chtějí 
opravdu ve vládě pracovat a ne 
její činnosti podrývat a rozvracet. 

Reakce vykonala předem 
nejen politická, nýbrž i organi-
začně vojenská opatření 
k provedení puče, včetně opat-
řování zbraní a soupisů svých 
věrných ve vojenském věku. 
Počítala i s tím, že by se mohla 
ve svých pučistických plánech 
opřít též o armádu, kde v té 
době bylo ještě dost důstojníků 

staré školy a reakčního zaměře-
ní. Sbor národní bezpečnosti 
včas odhalil činnost tzv. bran-
ných komisí národně socialistic-
ké strany i jejich skladiště zbra-
ní. Reakcionáři spoléhali na 
Beneše, že jejich demisi nepři-
jme. Spoléhali nejen na diploma-
tické, nýbrž eventuálně i na 
vojenské zásahy zahraničních 
imperialistů proti Českosloven-
sku. 

Oproti plánům reakčních 
živlů výkonný výbor sociálně 
demokratické strany po prud-
kých, vášnivých diskusích odmítl 
návrhy na podání demise a 
usnesl se, že strana z vlády 
nevystoupí. 

Na sobotu 21. února byl 
svolán tábor lidu na Staroměst-
ské náměstí v Praze. I 
v ostatních městech a místech 
po celé republice byly svolány 
veliké, masové projevy. Pražské 
Staroměstské náměstí bylo 
přeplněno lidem, byl mráz a 
chvílemi chumelenice, ale nikdo 

z účastníků nepomyslil na od-
chod, každý přímo visel na rtech 
řečníků a hltal slova představite-
lů KSČ, vlády a Národní fronty, 
která v těchto událostech proží-
vala svůj přerod. Klement 
Gottwald po vylíčení událostí 
posledních dnů vyzýval všechen 
lid republiky k svornosti a jedno-
tě, vyzýval k tvoření akčních 
výborů Národní fronty ze všech 
představitelů demokratických a 
pokrokových směrů politických 
stran a všenárodních organizací. 
Z projevu na Staroměstském 
náměstí byla vyslána padesáti-
členná delegace na Pražský 
hrad k dr. Benešovi, aby mu 
tlumočila požadavek lidu, aby 
mu vyřídila, že lid si rozhodně 
přeje, aby demisi reakčních 
ministrů přijal. 

Po bouřlivé sobotě přišla 
neméně bouřlivá neděle 22. 
února. Na tento den byl již dříve 
svolán sjezd závodních rad 
z celé republiky. Sjezd přijal 
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lé měli v rukou velkoobchod i 
drobný obchod a kromě toho 
vydělávali nesmírné sumy na 
černém trhu. 

Koncem května roku 1946 
bylo ve všeobecných volbách 
podle přímého, rovného a tajné-
ho všeobecného práva hlasova-
cího zvoleno Ústavodárné ná-
rodní shromáždění, jehož hlav-
ním úkolem bylo, kromě projed-
návání a schvalování zákonů, 
především vypracovat novou 
ústavu republiky. 

Komunistická strana Česko-
slovenska získala v českých 
zemích 40% všech hlasů. Ná-
rodní socialisté získali 23,6%, 
lidovci 20,2% a sociální demo-
kraté 15,5% hlasů. Na Sloven-
sku hlasovalo pro Komunistickou 
stranu Slovenska 30,37% voličů. 
KSS, ačkoli se řídila jednotnou 
politickou linií KSČ, byla tehdy 
organizačně samostatná. Demo-
kratická strana zneužívající 
náboženského cítění věřících 
získala ve volbách 62% hlasů. O 

zbytek hlasů se na Slovensku 
rozdělily dvě malé strany utvoře-
né těsně před volbami – Strana 
práce a Strana slobody. Volební 
úspěch demokratické strany 
však nemohl zabránit celkové 
porážce pravicových stran 
v Československu. Naopak, 
komunisté se svými 38% hlasů 
byli daleko nejsilnějším politic-
kým hnutím v republice. 

ÚNS bylo zvoleno na dobu 
dvou let. Za tu dobu mohla být 
nová ústava docela dobře vypra-
cována a projednána. Avšak 
reakční předáci národně socia-
listické, lidové i slovenské demo-
kratické strany a s nimi i předák 
sociálně demokratické pravice 
Václav Majer téměř po celé dva 
roky brzdili všechny práce na 
nové ústavě, odmítali všechny 
návrhy, s nimiž přicházeli komu-
nisté. 

Volby do Národního shro-
máždění měly být v květnu roku 
1948. Ústavodárné Národní 
shromáždění mělo být nahraze-

no Národním shromážděním 
s delší volební lhůtou. Koncem 
roku 1947 a počátkem roku 
1948 stála převážná část národa 
pevně za Komunistickou stranou 
Československa. Proto si reakce 
umínila volby oddálit, změnit 
poměr sil ve svůj prospěch nikoli 
všeobecným hlasováním, čímž 
by nevyhrála, nýbrž násilným 
pučem. Reakční předáci čím dál 
tím otevřeněji sabotovali ve 
vládě i v jiných institucích všech-
nu pozitivní práci, všechna opat-
ření, prováděná ve prospěch 
lidu. Často přímo znemožňovali 
činnost vlády, jejímž předsedou 
byl od květnových voleb roku 
1946 Klement Gottwald. Vláda 
Klementa Gottwalda musela 
vyvíjet obrovské úsilí, aby opatři-
la národu chléb, neboť dlouhotr-
vající sucha přinesla katastrofál-
ní neúrodu. Komunisté prosadili 
zavedení milionářské dávky, 
jejíhož výnosu bylo použito na 
příplatky rolníkům za zeměděl-
ské produkty. Reakční ministři 
bránili milionáře před daňovou 
povinností zuby nehty. 

Velkého vítězství v boji 
s reakcí na Slovensku dosáhli 
komunisté, když byl 19. listopa-
du 1947 ustaven nový sbor po-
věřenců (výkonný orgán státní 
moci na Slovensku v letech 
1944 – 1960) očištěný od členů 
Demokratické strany spojených 
s kontrarevolučními zahraniční-
mi emigranty za války kolaborují-
cími s fašisty. 

Koncem listopadu 1947 se 
konalo ve Slovanském domě 
v Praze zasedání Ústředního 
výboru KSČ. Na tomto zasedání 
soudruh Klement Gottwald nejen 
odhalil přípravy reakčních pučis-
tů, nýbrž proti jejich rozvratnic-
kým plánům vytyčil pozitivní 
budovatelský plán komunistické 
strany. 

Počátkem ledna 1948 dal 
ministr vnitra, soudruh Václav 
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Občané České republiky 
zažívají ohromnou vlnu zdražo-
vání. Drasticky rostou ceny 
energií, potravin, služeb, dopra-
vy, nájmů, bezplatné zdravotnic-
tví se stalo minulostí. To se 
dotýká všech generací. Mladí 
lidé nejsou výjimkou. Mezi ty, 
kteří se proti současnému zdra-
žování aktivně staví patří mladí 
komunisté. „Jsme přesvědčeni, 
že je potřeba se nárůstu cen 
bránit“ říká předseda Komunis-
tického svazu mládeže Milan 
Krajča. Podle Krajči je třeba 
všemožně podporovat různé 
protestní aktivity, demonstrace, 
mítinky a petice.  

Do nich je třeba zapojovat 
nejen KSM, KSČM, ale také 
odborové organizace a různoro-
dá sociální hnutí. „Naším cílem 
je společnost, která zaručí dů-
stojný život všem, společnost 

socialistická, přesvědčit občany 
o její reálnosti a nutnosti je na-
ším úkolem“, tvrdí Krajča. 

Významnou aktivitou do 
které se Komunistický svaz mlá-
deže zapojil je získáváni podpo-
ry pod petici proti všeobecnému 
zdražování, iniciované komunis-
tickým poslancem Stanislavem 
Gospičem. Petice adresovaná 
české vládě po ni jednoznačné 
požaduje, „aby bez odkladu 
přijala opatření proti nárůstu 
chudoby spočívající v podpoře 
růstu mezd a platů, v odpovídají-
cí valorizaci důchodů, ve zvýše-
ní podpory mladých rodin, v 
odstranění přímých plateb ve 
zdravotnictví a v přehodnocení 
vládních reformních kroků, které 
tíživě dopadnou na většinu oby-
vatel.“ 

Heslem mladých komunistů 
je“Důstojný život místo živoře-

ní!“. Právě s ním se pokoušejí 
postavit současnému zdražovaní 
základních životních potřeb. 
Společně s dalšími jsou pře-
svědčení, že jen aktivní odpor 
může zabránit velkému nárůstů 
chudoby a mizérie. 

Jan Polák 

MLADÍ KOMUNISTÉ PROTI ZDRAŽOVÁNÍ 

Na letošní rok připravila Topo-
lánkova vláda sociální škrty, 
zdražování, poplatky ve zdravot-
nictví. Zatímco před tímto kro-
kem byly reakce občanů rozpa-
čité, tentokráte se na petiční akci 
v Brně nesl jednoznačný nesou-
hlas proti těmto protilidovým 
krokům pravicové vlády. Po 
úspěších našich petičních akcí 
za zachování úrazové nemocni-
ce jsme v pondělí zahájili novou 
vlnu odporu petiční akcí proti 
všeobecnému zdražování a proti 
poplatkům ve zdravotnictví. 
Nejen že kolemjdoucí se velmi 
rádi připojili svým podpisem, 
mnozí pozorně naslouchali pří-
kladu z Latinské ameriky, z Ve-
nezuely, kde se věci daly do 

pohybu správným směrem. 
Taktéž letáky odkazující na 
stránky o latinské americe byly 
žádaným materiálem.  
Mohlo by se zdát, že naše petič-
ní akce byla pouhým Havlíčkov-
ským "plivnutím do moře". 
Ovšem nezůstane jen u petič-
ních akcí. Dnes se nám podařilo 
u několika desítek lidí porazit 
mediální moloch placený zahra-
ničním kapitálem, toliko s čistou 
a prostě sdělovanou pravdou, 
bez jakýchkoli prostředků maso-
vé propagace. Zítra si kapitál 
vychová svými asociálními kroky 
generaci svých hrobařů. 
Lidé nejsou hloupí, pane Topo-
lánku. A nevěřím tomu, že někdy 
přistoupí na systém, kdy je člo-

věk člověku vlkem, kdy se může 
jeden prosadit toliko na úkor 
druhého. Vzkaz z Brna je toho 
jasným příkladem. 
Zdraví není zboží a lidé nechtějí 
žít v chudobě pro zisk skupiny 
vyvolených. My, mladí komunis-
té, chceme žít v míru. Ve společ-
nosti, která bude založená na 
mezilidské solidaritě, bez útlaku, 
vykořisťování a válek. Usilujeme 
o lepší svět, než je ten dnešní. 
Svůj článek bych si dovolil za-
končit citací z knihy s podtitulem 
"Renesance socialismu očima 
jeho porážky": "Svět je těhotný 
změnou. Budoucnost patří soci-
alismu... Ve jménu života i ra-
dosti i krásy". 

Jakub Holas  

V BRNĚ PROTI SOCIÁLNÍM ŠKRTŮM 

HISTORIE    19 

V souvislosti se 60. výro-
čím dočasného vít ězství čes-
koslovenského pracujícího 
lidu v únoru 1948 p řinášíme 
stru čný p řehled únorových 
událostí, které jsou podrobn ěji 
popsány v publikaci „Vít ězný 
únor“ vydané k tomuto vý-
znamnému výro čí Komunistic-
kým svazem mládeže. 

 
Únorové události roku 1948 

byly zákonitostí třídního boje a 
vývoje revoluce. První vláda 
osvobozeného Československa, 
která začala působit počátkem 
dubna 1945 v Košicích po osvo-
bození velké části Slovenska 
Sovětskou armádou, začala 
budovat ihned nový stát, nové 
státní zřízení. V Košickém vlád-
ním programu, jehož základem 
se stal návrh Komunistické stra-
ny Československa, bylo zakot-
veno, že náš stát bude lidovou 
demokracií a základem nové 
státní a veřejné správy se sta-
nou národní výbory. Novou vlá-
du program charakterizoval jako 
vládu široké Národní fronty Če-

chů a Slováků. V zahraniční 
politice ČSR vyhlásil důslednou 
orientaci na pevné spojenectví a 
přátelství se Sovětským svazem. 
Zakázána byla obnova činnosti 
všech fašistických a stavovských 
stran. V závěru programového 
prohlášení bylo řečeno, že vláda 
nepřipustí, aby v osvobozené 
republice převládal kořistnický 
zájem jednotlivců a skupin nad 
zájmy pracujícího lidu měst a 
venkova. 

Komunistická strana Česko-
slovenska se poprvé stala vládní 
stranou. Košický vládní program 
podepsali v měsíci březnu 
v Moskvě i vůdci ostatních stran 
Národní fronty - sociální demo-
kraté, národní socialisté, lidovci i 
představitelé tzv. demokratické 
strany slovenské. 

Sovětský svaz měl rozhodu-
jící podíl na porážce fašismu ve 
druhé světové válce a na osvo-
bození našich národů 
z fašistického útlaku. Jen při 
osvobozování Československa 
padlo 140 000 sovětských vojá-
ků. Osvobozenecká mise Sovět-

ského svazu a výsledky, kterých 
dosáhly národy Československa 
v těžkém boji proti fašismu a za 
národní svobodu, vytvořily roz-
hodující předpoklady pro vznik 
lidově demokratické republiky. 

Komunistická strana mobili-
zovala lid k obnovovacím pracím 
a začala uplatňovat požadavek 
lidu po znárodnění průmyslu, 
jehož první etapa proběhla již na 
podzim 1945 přes všechny brz-
dící snahy předáků strany ná-
rodně socialistické, lidové a 
slovenských demokratů, přes 
odpor dr. Beneše. Jen pod veli-
kým tlakem osazenstev závodů 
a všeho pracujícího lidu muselo 
být znárodnění provedeno a dne 
25. října 1945 vyhlášeno. Po 
úporných jednáních bylo dohod-
nuto, že budou znárodněny 
všechny podniky mající nad 500 
zaměstnanců. Po vyhlášení 
dekretu o znárodnění zůstala 
ještě plná třetina podniků s 35% 
celkového počtu zaměstnanců 
v rukou jednotlivců, v rukou 
kapitalistů. Soukromí podnikate-

 

PŘED 60 LETY DOČASNĚ ZVÍTĚZIL 
ČESKOSLOVENSKÝ PRACUJÍCÍ LID 
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V následujícím článku bych 
Vás rád seznámil s obsahem 
knihy „Jakou evropskou unii 
chce levice“, která byla vydána v 
roce 2007 a financována frakcí 
GUE/NGL (Evropská sjednoce-
ná levice/Severská zelená levi-
ce) Evropského parlamentu. 
Knihu připravili Daniel Strož, 
poslanec KSČM ve frakci GUE/
NGL Evropského parlamentu, a 
jeho asistent Emil Hruška.  

„Levice dnes musí vedle 
vnitrostátních možností využívat 
aktivně také evropského rám-
ce.“, píší autoři knihy „Jakou 
evropskou unii chce levice“. S 
„využíváním evropského rámce“ 
můžeme jedině souhlasit, pasiv-
ní bojkot Evropské unie by ko-
munistickému a dělnickému 
hnutí nijak neprospěl. Proč by se 
měla KSČM vzdávat svých šesti 
poslanců Evropského parlamen-
tu (EP) a uvolňovat jejich místa 
pravicovým silám? Zásadní 
otázkou však je, co mají poslan-
ci komunistických a dělnických 
stran v EP hájit, za co mají bojo-
vat. 

„Evropská unie zavázaná k 
mírové politice a jako unie poli-
tická, jež je rovněž místem pro 
boj evropské levice za sociální, 
demokratické a ekologické alter-
nativy; otevřená Evropa lidského 
a kulturního bohatství – to jsou 
strategická východiska ofenzivní 
proevropské politiky levice.“ 

„Svou celkovou politikou, 
včetně politiky hospodářské a 
měnové, by byly členské státy a 
EU jako taková zavázány k úpl-
né zaměstnanosti, sociální 
soudržnosti, spravedlnosti a 
rovnosti, jakož také k solidární-
mu rozvoji EU.“ – „Je zapotřebí 
formulovat politiku plné zaměst-
nanosti, ekologické přestavby, 
solidarit a sociálních jistot, dů-
slednou politiku rovnoprávnosti a 
energetickou politiku. Je zapo-

třebí omezit militarizaci EU a 
usilovat o mírové řešení konfliktů 
a krizí.“ – „Lidé by měli být při 
důležitých evropských rozhodo-
váních tázáni na základě refe-
renda.“ 

„Musí dojít k potlačení zájmů 
koncernů a kapitálu…“ – „K 
tomu patří stanovení závazných 
minimálních sociálních standar-
dů, minimálních mezd, zákaz 
odbourávání sociálních jistot a 
minimální kvóty sociálních dá-
vek.“ – „Služby, ke kterým patří 
pošta, školství, nemocnice, zá-
sobování pitnou vodou a veřejné 
dopravní systémy (…), musí být 
vykonávány veřejně.“ 

Program a požadavky pánů 
Strože a Hrušky opomíjejí třídní 
podstatu problému. Zapomínají 
na to, že v epoše imperialismu je 
taková Evropská unie nemožná, 
protože v této podobě je pro 
vládnoucí buržoazii naprosto 
nepřijatelná. Taková Evropská 
unie by musela být socialistická, 
a socialismu nedosáhneme 
samovolně, a nedosáhneme jej 
žádnými reformami kapitalismu. 
Komunistické a dělnické hnutí 
samozřejmě musí bojovat za 
zlepšení postavení pracujícího 
lidu v rámci jednotlivých kapita-
listických států i na úrovni Evrop-
ské unie, musí však počítat s 
tím, že na naprostou většinu 
jeho návrhů nikdy vládnoucí 
třídy nepřistoupí. Dokud budou 
vládnoucími třídami. A své moci 
se dobrovolně nevzdají. 

GUE/NGL oproti tvrdí, že 
„evropská integrace je výzvou a 
politickou šancí pro levici“ (ve 
smyslu přisluhování této imperi-
alistické integraci) a podporuje 
další rozšiřování EU požadav-
kem „politicky čestnou přístupo-
vou politiku, usilující o rovno-
právné partnerství“. To není 
komunistický, ale sociálně-
demokratický, reformistický, 

oportunistický a marxismu-
leninismu cizí přístup sloužící 
pouze zájmům třídního usmiřo-
vání kapitalistů s dělníky a za-
městnanci a reakčního udržová-
ní současné buržoazní moci a 
imperialistické agrese. 

Vyloženě proti komunistické-
mu hnutí se mohou obrátit snahy 
„evropské levice“ o „Evropu, ve 
které nebude místo pro fašis-
mus, rasismus a nacionalismus“, 
které má být dosaženo prostřed-
nictvím „programu zabývajícího 
se nárůstem pravicového extre-
mismu a opatřeními proti němu“. 
Není těžké si domyslet, že vlád-
noucí kruhy okamžitě doplní 
„opatření proti pravicovému 
extremismu“ opatřeními proti 
„extremismu levicovému“ a na ta 
se zaměří, protože „levicový 
extremismus“ (organizované 
komunistické hnutí) je pro vlád-
noucí třídy jediným skutečným 
nebezpečím stejně tak jako 
socialistická revoluce je jediným 
prostředkem k odstranění vyko-
řisťování a nastolením sociálně 
spravedlivé společnosti. Naopak 
pravicový extremismus se vlád-
noucím třídám k potlačení komu-
nistického a dělnického hnutí 
může náramně hodit. Fašismus 
není ničím jiným než nejreakč-
nějším politickým produktem 
období imperialismu a důsledný 
boj kapitalistických států a impe-
rialistických unií proti němu je 
pouhou klamnou iluzí. Viz Masa-
rykovu a Benešovu první repub-
liku. 

Východiskem pro meziná-
rodní komunistické a dělnické 
hnutí nemůže být proto název 
závěrečné kapitoly: „Za demo-
kratickou, svobodnou, sociální a 
mírovou Evropskou unii“, nýbrž 
heslo: „Za demokracii, svobodu, 
socialismus a mír – pryč s Ev-
ropskou unií!“ 

Leopold Vejr 

NE IMPERIALISTICKÉ INTEGRACI! 
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Berlín rudý, rudější aneb 
Zpráva českých komsomolců z 
tradiční berlínské Rosa-
Luxemburg konference a de-
monstrace Lenin – Liebknecht – 
Luxemburg (24. ledna jsme si 
rovněž připomněli 83 let od úmrtí 
V. I. Lenina), pořádané k připo-
menutí zavraždění Rosy Luxem-
burgové a Karla Liebknechta 
roku 1919. Imperialismus nikdy v 
žádné oblasti společenského 
života neopomene překrucovat 
jakýmkoliv způsobem historii a 
zatracovat a hanět hrdiny antiim-
perialistického, pokrokového 
hnutí, nejen ty minulé, vždyť 
třeba o Chávezovi řekli nedávno 
na TV Prima, že je „venezuelský 
diktátor“ - prazvláštní to diktátor, 
který ve své zemi prohraje refe-
rendum o své ústavě. 

Víkend 12. - 13. 1. v Berlíně 
byl však jasným důkazem toho, 
jak živé a aktuální myšlenky 
tohoto hnutí jsou, ve znamení 
internacionalismu, výměny infor-
mací a zkušeností s prací v 
jednotlivých zemích, naplánová-
ní dalších aktivit... 

XIII. mezinárodní Rosa-
Luxemburg konferenci navštívilo 
rekordně více než 2000 lidí, 
vstupenky na kapelu Banda 
Bassotti, byly beznadějně vypro-

dané - (mrkněte na You Toube 
na klip „KSM za osvobození 5 
Kubánců - podkladem je její 
hudba) - od rána byl program 
plný nejrůznějších kulturních, 
politických aktivit.  

Hlavním tématem odpoled-
ních vystoupení a diskuzí byla 
historie a současnost meziná-
rodního komunistického hnutí, 
jednotlivá vystoupení a dotazy 
se tímto tématem zabývaly z 
různých úhlů.  

Předseda svazu kubánských 
novinářů se věnoval problemati-
ce médií, jejich vlivu a síle infor-
mací, kterou vládnou. Zdůraznil 
nutnost „revolučních médií“, na 
Kubě je to státní vysílání, které 
je jednoznačně orientováno na 
zájmy lidu.....Základem je prav-
divé a objektivní informování 
občanů, i o problémech, které 

země má a diskuze nad jejich 
řešením. Na závěr poukázal i na 
úspěchy kubánského školství, 
vzdělávacího systému, kdy Kuba 
jako jediná země v Latinské 
Americe dosáhla a přesáhla 
úroveň vzdělanosti obyvatel, 
které stanovila OSN.  

Na jeho slova navázal ze 
záznamu vězněný černošský 
americký publicista Mumia Abu-
Jamal, který zdůraznil nutnost 
vytvoření tiskovin, které by jed-
noznačně odpovídaly a reflekto-
valy třídní zájmy a potřeby. Mu-
mia Abu-Jamal byl v roce 1982 
odsouzen k trestu smrti kvůli 
údajné vraždě policisty a od té 
doby bojuje za znovuobnovení 
svého procesu, o čemž by se 
znovu mělo rozhodnout v nej-
bližších dnech.  

Představu o tom, co zname-
nají v praxi možnosti médií pak 
ve svém vystoupení objasnil 
William Grigsby, ředitel „Radio 
La Primerisima“, revoluční vysí-
lání Nikaraguy. Zde v roce 1979 
sandinisté ukončili Somozovu 
diktaturu, zdokonalovali infra-
strukturu, průmysl, vzdělanost. 
Během jejich vlády bylo postave-
no přes 2000 škol, byla vymýce-
na negramotnost, snížila se 
kojenecká úmrtnost na třetinu 
původního stavu. Po nástupu 
sandinistů došlo ze strany USA 
k ekonomickým sankcím. Zbylí 
členové Národní gardy, Somo-
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zovy brutální tajné policie ale 
formují pod vedením 
„specialistů“ ze CIA oddíly tzv. 
Contras, eskadry smrti, jak se v 
regionu nazývají polovojenské 
fašistické bojůvky, které vedly se 
sandinisty guerillovou válku. 
Contras dennodenně prováděly 
brutální útoky na zdravotnická 
zařízení a vraždy zdravotnické-

ho personálu, únosy, mučení a 
popravování civilistů, znásilňo-
vání žen, zapalování obytných 
budov atd. Contras získávaly 
finanční zdroje od Spojených 
států amerických, od CIA (viz. 
aféra Irán – Contras, řešená 
před americkým kongresem), 
která obchodovala s kokainem 
od „svého“ panamského diktáto-

ra ( kterého poté, co se už neho-
dil, svrhla roku 1989 americká 
námořní pěchota) Noriegy. Po 
neustálých bojích Spojené státy 
nakonec v roce 1990 sandinistic-
kou vládu svrhly. Trvalo to něko-
lik let a vyžadovalo to zlomit 
značný odpor, ale neustálé hos-
podářské sankce a třicet tisíc 
mrtvých nakonec statečnost 
nikaragujského lidu podlomily. 
Lidé byli vyčerpaní a opět udeři-
la chudoba. Do země se vrátila 
kasina. Bezplatné zdravotnictví 
a vzdělání se staly věcí minulos-
ti. Vrátil se svět velkého kapita-
lismu, který se mstil. Avšak bý-
valý vůdce sandinistické revolu-
ce Daniel Ortega se po 16 letech 
v roce 2006 vrátil do čela nikara-
gujské politiky poté, co byl vy-
hnán surovou občanskou válkou 
s Contras.Vyhrál nikaragujské 
prezidentské volby jako kandidát 
Sandinistické fronty národního 
osvobození (FSLN). Vzhledem k 
přetrvávající negramotnosti a 
chudobě, která se v současnosti 
daří odbourávat, je rádio tím 
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akci politických sil, které chtějí 
zneužít situace a vydávají se za 
podporovatele a ochránce lidu, 
když jsou ve skutečnosti motivo-
vány vlastními specifickými zá-
jmy a soupeřením s USA. Byla 
zdůrazněna potřeba aby boje 
lidu získaly jednotné, třídní poli-
tické rysy. 

Bylo vyjádřeno znepokojení 
nad spuštěním náboženských, 
sektářských a etnických dělení a 
konfliktů. Mnoho účastníků od-
soudilo imperialistické plány na 
rozdělování a rozbíjení zemí, 
stejně jako sionistickou agresivi-
tu v regionu. 

Účastníci zdůraznili nezbyt-
nost aktivně pracovat na vytvo-
ření jednotné společenské a 
politické fronty v regionu se širší 
podporou stran, hnutí a organi-
zací, proti imperialistickému 
plánu na vytvoření Velkého 
Středního východu a jeho údaj-
né demokratizaci. 

Ve světle aktuálního vývoje 
vyjádřili účastníci znepokojení 
nad možností dalšího stupňová-
ní imperialistické agresivity proti 
národům Libanonu, Palestiny, 
Sýrie, Íránu, Iráku, Afghánistánu, 
Pákistánu. 

Tváří v tvář této situaci 
účastníci mají za to, že meziná-
rodní hnutí solidarity s národy v 
regionu musí být posíleno, stej-
ně jako podpora boje demokra-
tických a pokrokových sil v regi-
onu za demokracii, svobodu a 
sociální spravedlnost, za neru-
šené politické a odborářské 
aktivity sil, které bojují proti im-
perialismu, za svobodné a legál-
ní působení a činnost pokroko-
vých stran a hnutí. 

Zdůraznili potřebu ještě více 
zesílit boj na obranu národní 
suverenity a územní celistvosti 
každé země proti jakékoli imperi-
alistické intervenci pod jakoukoli 
záminkou. Zdůraznili, že národ-
ně osvobozenecký odpor a boj 
není terorismem! Je právem 
každého národa zvolit si formy 

boje. 
Zavázali se k zesílení boje 

na obranu nezadatelného práva 
lidí na sebeurčení a suverénní 
rozhodnutí o budoucnosti jejich 
země. Účastníci vyjádřili svoji 
solidaritu se socialistickou Ku-
bou a požadovali zrušení bloká-
dy USA. 

Účastníci požadují: Obnove-
ní suverenity Libanonu a zasta-
vení jakékoli kontroly a blokády 
ve vzduchu, na moři a na hrani-
cích Libanonu, stejně jako kaž-
dodenního izraelského násilí. 
Jsou tu potřebné reformy, aby 
se zabránilo etnickému a nábo-
ženskému rozdělení Libanonu. 

Stažení izraelské armády z 
okupovaných palestinských, 
libanonských a syrských území 
okupovaných od roku 1967, 
úplné zrušení osad a demolici 
izraelské zdi. Vytvoření palestin-
ského státu s východním Je-
ruzalémem jako hlavním měs-
tem - vedle Izraele. Vyřešení 
problému uprchlíků a návrat 
palestinských uprchlíků, to vše 
založené na Rezoluci Valného 
shromáždění OSN č. 194 a v 
souladu se souvisejícími rezolu-
cemi Rady bezpečnosti OSN. 

Okamžité propuštění všech 
libanonských, palestinských a 
dalších arabských politických 
vězňů držených Izraelem. Střed-
ní východ zbavený jaderných 
zbraní, počínaje vyřazením ja-
derného arzenálu Izraele. 

Ukončení hrozeb a aktů 
zastrašování ze strany USA a 
dalších imperialistických sil proti 
lidu Sýrie a požadavek osvobo-
zení oblasti Golanských výšin. 

Zastavení všech hrozeb 
vojenského útoku nebo uvalení 
ekonomických sankcí proti Íránu 
a solidaritu s bojem íránského 
lidu za mír, demokracii, lidská 
práva a sociální spravedlnost. 

Okamžité stažení imperialis-
tických okupačních jednotek z 
Iráku a Afghánistánu a právo 
národů rozhodnout se o vlastní 

budoucnosti. 
Okamžité ukončení turec-

kých vojenských operací proti 
Kurdům v severním Iráku, které 
vyvolává další imperialistické 
intervence. Dále stažení turec-
kých okupačních sil z Kypru a 
vyřešení kyperského problému v 
souladu s rezolucemi OSN, 
mezinárodním právem a smlou-
vami na nejvyšší úrovni, které 
stanoví řešení na základě dvou-
oblastní, dvoukomunitní federa-
ce. 

Odstranění všech zahranič-
ních vojenských základen ze 
zemí v regionu. Účastníci se 
vyslovili proti zřizování nových 
základen. 

Na setkání byla diskutována 
řada návrhů ke společným inici-
ativám a akcím, a to včetně: 
Návštěv společných delegací 
komunistických a dělnických 
stran v zemích regionu 
(především Libanonu, Palestiny, 
Sýrie a Izraele). 

Koordinace v Evropském 
parlamentu a v Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy. 
Pozvání komunistických a děl-
nických stran z regionu, přede-
vším Libanonu, Palestiny, Sýrie 
a Izraele, k účasti na zasedáních 
EP. 

Pokračování ve společných 
akcích a mobilizaci stran během 
následujícího roku. Využít maso-
vých akcí a iniciativ jako jsou 
festivaly, manifestace apod. k 
posilování solidarity. 

Podpory mobilizacím na 
protest proti imperialistickým 
plánům na vytvoření Nového 
Středního východu při příležitosti 
Bushovy návštěvy na Blízkém a 
Středním východě v lednu 2008. 

Tlaku na každou vládu, která 
přijme nebo nebude reagovat na 
plán vytvoření Nového Středního 
východu a neodsoudí izraelskou 
agresivitu vůči národům v regio-
nu, osady, dělicí zeď a genocidu 
proti palestinskému lidu. 
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Dne 19. ledna 2008 byl za-
vražděn člen Ústředního výboru 
Kolumbijské komunistické mlá-
deže Alirio Quiñónez, žijící v 
exilu v Bolivarovské republice 
Venezuela. K vraždě došlo ve 
venezuelské provincii Apure, v 
pohraniční oblasti s Kolumbií. 
Dva neznámí muži zde opakova-
nými vystřeli ukončili život komu-
nistického vedoucího pracovní-
ka. 

Alirio Quiñónez uprchl do 
exilu z důvodu brutální perzeku-
ce členů Kolumbijské komunis-
tické mládeže, kteří jsou v Ko-
lumbii vystaveni věznění, muče-
ní a vraždám. Represe je namí-
řena nejen proti mladým komu-
nistům, ale i proti členům Kolum-
bijské komunistické strany a 
aktivistům Demokratického alter-
nativního pólu a odborového 
hnutí. 

 Plnou zodpovědnost za 
vraždu Alirio Quiñóneze nese 
zločinný proimperialistický režim 
v čele s prezidentem Álvaro 
Uribe Vélezem, který je hlavním 
důvodem teroru a války v Ko-
lumbii. Tento zločinný režim 
neustále odmítá návrhy komu-
nistů a dalších demokratických 
sil na mír v zemi a zároveň zesi-
luje hrůznou represi proti lidové 
opozici. 

Komunistický svaz mládeže 
vyjadřuje solidaritu a soustrast 
své bratrské organizaci v Kolum-

bii – Kolumbijské komunistické 
mládeži, stejně jako příbuzným, 
přátelům a soudruhům Alirio 
Quiñóneze. Komunistický svaz 
mládeže i nadále plně podporuje 
komunisty a další demokratické 
síly Kolumbie v jejich úsilí za 
ukončení režimu teroru a války a 
zahájení budování socialismu v 
této zemi.  

Milan KRAJČA, 
předseda  

Komunistického svazu mládeže 

ZAVRAŽDĚN ČLEN VEDENÍ  
KOLUMBIJSKÉ KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE 

Setkání komunistických a 
dělnických stran zemí jižního a 
východního pobřeží Středozemí, 
Rudého moře a oblasti Zálivu se 
konalo v Aténách 5. ledna pod 
názvem: Poslední vývoj v regio-
nu - plány na vytvoření Velkého 
Středního východu a zodpověd-
nost komunistického a antiimpe-
rialistického hnutí. Setkání se 
zúčastnili zástupci stran Demo-
kratická pokroková tribuna 
(Bahrajn), AKEL (Kypr), KS 
Řecka (KKE), Tudeh (Írán), KS 
Izraele, Jordánská KS, Libanon-
ská KS, Palestinská strana lidu, 
Súdánská KS, Syrská KS, KS 
Sýrie a KS Turecka. Také se 

zúčastnili Kyriacos Triantafilides, 
poslanec Europarlamentu za 
AKEL a předseda Výboru EP 
pro vztahy s Palestinskou le-
gislativní radou, resp. Giogos 
Toussas, poslanec parlamentu 
za KKE, člen výše zmíněného 
výboru. Setkání se zúčastnila se 
zdravicí delegace KS Kuby. 

Toto setkání, pořádané v 
Aténách KKE, navazuje na pře-
dešlé mimořádné setkání ze 
srpna 2006, bylo motivované 
nelegitimní vojenskou invazí 
Izraele do Libanonu a pokračují-
cí agresí proti palestinskému 
lidu. Výše uvedené strany disku-
tovaly stupňující se imperialistic-

kou intervenci v regionu a vážné 
problémy, které způsobuje náro-
dům plán USA a NATO na vy-
tvoření tzv. Velkého Středního 
východu, a intervence nejreakč-
nějších sil, které vyprovokovaly 
tzv. válku proti terorismu v tomto 
regionu. Nedávno pořádaná 
konference v Annapolis, která 
byla přichystána v souladu s 
obecnějšími plány USA, problém 
dále komplikuje a vyostřuje. 

Účastníci poukázali, že ko-
munisté stojí v čele boje za de-
mokracii a za prosazování zájmů 
lidu; politického a ideologického 
boje za účelem odhalit a čelit 

ATÉNY 2008: POSLEDNÍ VÝVOJ V OBLASTI 

 

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     9 

nejlepším prostředkem masové 
komunikace. Musí zcela přesně 
využívat forem komunikace, 
které lidi přijmou a informovat je 
o věcech, které potřebují. 

Přesným opakem toho jsou 
média v tzv. „vyspělých státech“, 
kde jednoznačně slouží zájmům 
korporací, jsou určená k předem 
domluvené masáži a vymývání 
mozků lidí a k tomu, aby předá-
valy jen takové informace, které 
jsou pro ně nutné pro likvidaci 
historických faktů, vyvolávání 
hysterie, strachu, odvádění od 
skutečných problémů, tak situaci 
v mediálním světě kapitalistic-
kých států charakterizoval šéfre-
daktor francouzského měsíčníku 
Le Monde diplomatique, Ignacio 
Ramonet.  

Nadšeným potleskem a 
skandováním celého sálu jsme 
přivítali Aleku Paparigu, před-
sedkyni Komunistické strany 
Řecka (KKE), která hovořila ve 
smyslu největší nutnosti pro nás 
komunisty, kterou je historická 
analýzy minulosti, jak KKE, která 
slaví 90. výročí svého vzniku, 
tak i mezinárodního komunistic-
kého hnutí a stanovení si strate-
gických cílů a systematického 
postupu pro budoucnost. Zdů-
raznila nutnost poznání zkuše-
ností s budováním socialismu v 

bývalých socialistických státech 
a společně s informačními bulle-
tiny o stránkách obsahujících 
materiály komunistických stran 
celého světa www.solidnet.org 
(„Kominform“) byla vidět vůle 
komunistů, aby takovou analýzu 
na vědeckém, marx-leninském 
základě provedly další strany - 
jen tak je možné dál pracovat a 
především společně bojovat za 
zájmy pracujících, proti imperia-
lismu, za socialismus. KKE ne-
byla nikdy v žádné vládě, tudíž 
zkušenosti z býv. socialistického 
tábora jsou pro ni rovněž zcela 
nezbytné a naopak sama může 
nabídnout zkušenosti s budová-

ním antiimperialistických front s 
pracujícími za prosazení kon-
krétních požadavků.  

V tomto roce slaví 40 let od 
svého založení v Essenu i naše 
bratrská mládežnická organiza-
ce v Německu, SDAJ. Na závěr 
celého dne proto uspořádala 
mítink komunistických mládež-
nických organizací, kde v prvé 
řadě poděkovali svým členům a 
představili a naplánovali další 
kampaně, zaměřené především 
na tzv. „zabíječe budoucnosti“ – 
od té nejzákladnější oblasti, 
kterou je vzdělání, přes uplatně-
ní, možnosti založení rodiny, 
dalšího rozvoje...mládež je na-
příklad prací přesčas prakticky 
odříznuta od kultury jiné, než 
komerční, poškozují se osobní 
vztahy a rovněž zdraví mladých 
vlastníků hypoték.  

V neposlední řadě kampaň 
proti neustále narůstajícímu vlivu 
neonacistických organizací, 
které postupně získávají, a to 
nejen v Německu, své zástupce 
ve volených orgánech země, 
stejně tak jako naprosté odmítá-
ní imperialistických válek, oku-
pace států armádami NATO a 
EU. To vše je provázáno s ob-
rovskou kampaní mezinárodní 
solidarity v mnoha oblastech. 
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Především bychom chtěli podě-
kovat za pomoc v boji KSM v 
Ministerstvem vnitra řadou de-
monstrací, petic, webových 
stránek, nesčetněkrát byli zá-
stupci KSM pozváni na konfe-
rence, pořádané v mnoha spol-
kových zemích Německa. Na 
závěr pak vystoupili zástupci 
komunistických organizací – 
TKP, KSM, KNE a KJÖ-Jugend 
(Komunistická mládež Rakous-
ka). 

Celý den byl zakončen pro 
všechny velkým zážitkem – 
koncertem Danberta Nobacona 
bývalého zpěváka Chumbawam-
by, Xikinkei, punkrockové skupi-
ny Baskitska a zcela perfektní 
ska Bandy Bassotti s „Cuba Si, 
Yankee No!“ na rtech z Itálie. 

Druhý den byl událostmi 
nabitý neméně než ten první, 
avšak některé z nich už tak 
pozitivní nebyly. Zhruba 80ti 
tisícová demonstrace probíhala 
bez provokací, jako jasné vyjád-
ření organizovaného protestu. 
KSM společně s bratrskými 
organizacemi SDAJ 
(Socialistická německá dělnická 
mládež), KKE (Řecká komunis-
tická strana), KNE (Kom. mládež 
Řecka), TKP (Turecká kom. 
strana), DKP (Německá kom. 
strana), nechyběli ani zástupci 
PCV (Kom. strana Venezuely), 
vytvořily jádro kontingentu marx-

leninistů.  
Naplňovalo nás hrdostí, že 

jsme součástí této koalice kom-
somolů, součást mezinárodního 
antiimperialistického hnutí, vede-
ného organizacemi, které dokáží 
oslovit lidi, prosadit své poža-
davky. Je jasně vidět, jak my, 
komunisté, hodnotíme období 
budování socialismu, jak pečlivě 
posuzujeme minulost svoji i 
komunistického hnutí. Na rozdíl 
ovšem od Die.Linke, která na 
demonstraci, opět tak, jako den 
předtím na konferenci, nebo 
snad ještě hůře, přišla prezento-
vat své propagační materiály, 
zaplacené EU (evropským impe-
rialismem), ke své zbrusu nové 
„kampani“ 40 let od roku 1968, 

která má prý zhodnotit období 
roku 1968 v rámci toho, že to 
byla doba plná změn a občan-
ského života, ze které pro nás 
může plynout mnoho zajímavé-
ho. Nestačilo jim, jakou „vizitkou“ 
se představili den předtím na 
konferenci, kde jinak všechny 
organizace měly pečlivě připra-
vené infostánky s materiály, 
diskutovaly s lidmi, představova-
ly kampaně, zatímco „mládež“ 
Die.Linke seděla bez zájmu u 
svého přeplněného stánku, popí-
jela pivo a působila dojmem, že 
ani nevědí, jaké materiály tam 
mají. Po dvou hodinách zjistili, 
že stánek bude fungovat i bez 
nich a šli se věnovat něčemu 
„lepšímu a zábavnějšímu“. Sa-
molepky a letáčky, po kupách 
nahromaděné a bez jakéhokoli 
zájmu rozdávané den poté na 
demonstraci „aktivisty“ z 
Die.Linke, kteří sem přijeli v 
přesně zorganizovaných 
„týmech“ autobusy bez vlastního 
zájmu, či rozdávané zcela neo-
maleně v nejtěsnější blízkosti 
pietního místa u památníku 
Rosy Luxemburgové a Karla 
Liebknechta, skýtaly skutečně 
velmi „zajímavou“ podívanou. 
Od symbolů bez jakékoli souvis-
losti, kdy vzhledem k logu jejich 
kampaně si předělali zavraždění 

 

Po předchozím přijetí čes-
kým ministrem zahraničních věcí 
se v páteční podvečer uskuteč-
nila beseda s oběma kubánský-
mi disidenty. Paní Delgadová 
reprezentuje tzv. Dámy v bílém, 
skupinu žen jejichž manželé či 
rodinní přátelé, porušili zákony 
Kubánské republiky, a proto byli 
odsouzeni do vězení. Redaktor 
Haló novin se jí zeptal, zda Dá-
my v bílém také usilují o osvobo-
zení amerických zajatců na 
Guantánamu. Připomněl, že jsou 
tady vězněni bez řádného sou-
du... Delgadová však místo 
odpovědi na konkrétní dotaz 
zavedla řeč na poslání Dam v 
bílém a na represe Castrova 
režimu. Když ji upozornil, že na 
otázku neodpovídá, konstatova-
la: Jakékoliv porušení lidských 
práv vyžaduje odezvu společen-
ství. Ale musíme si uvědomit, že 
po celé Kubě existují vězení, 
kde jsou vězni drženi v nelid-
ských podmínkách. 

Na dotaz Jiřího Rajdla, který 
chtěl mj. vědět, kdo tzv. kubán-
ským disidentům cestu do ČR 
hradil, se mu nejprve dostalo 
pískotu v sále a okřikování fana-
tických zastánců obou kubán-
ských opozičníků. Palacios pak 
Rajdlovi řekl: Jsem podmíněně 
propuštěn a Kubě ještě 'dlužím' 
21 let vězení. Pokud máte dobré 
vztahy s Fidelem Castrem, tak 
mu můžete napsat, aby mi tento 
trest prominul. Jsem ve velmi 
špatném (zdravotním) stavu a 
jestli mám těch jednadvacet let 
ještě žít, tak pouze ve svobodné 
Kubě. Španělská vláda požádala 
Fidela Castra, aby mě podmí-
nečně propustil, poněvadž bych 
jinak zemřel, tvrdil. A dodejme, 
že mu Castro vyhověl. 

Někdejší diplomat Stanislav 
Svoboda připomněl Palaciosovi 
jeho setkání v Havaně s vedou-
cím americké Zájmové sekce 
Jamesem Casonem, který přijel 
na Kubu a zdejším disidentům 

referoval, co všechno tady bude 
podnikat z příkazu prezidenta 
George Bushe. Ve vašem domě 
jste na počátku roku 2003 pokřti-
li knihu Ojos abiertos - Otevřené 
oči. Tohoto křtu se zúčastnila 
spousta lidí. A nikdo vás neobtě-
žoval. Žádná policejní akce proti 
křtu nezasáhla, řekl Svoboda. 
Dále pak Svoboda dodal: Vy si 
děláte (na Kubě) iluze o referen-
du. Sebrali jste 30 tisíc podpisů 
na projekt Varela. My v České 
republice sebrali 130 tisíc podpi-
sů proti americkým základnám. 
A není nám to nic platné, poně-
vadž vláda na nás kašle. A to 
prý je demokratická vláda. 

Palacios stručně odvětil: 
Chci, abyste si uvědomili, že 
nejsme zastánci Spojených 
států. Nejsme proamericky ori-
entováni. My jsme opravdu je-
nom Kubánci. A bylo to! 

Františka Kříže zajímalo, jak 
pohlížejí kubánští disidenti na 
pět Kubánců, politických vězňů, 
odsouzených ke krutým trestům 
v USA, a kteří mají v očích svě-
tové veřejnosti aureolu hrdinů? 
Podotkl, že se těchto pět mužů 
neprovinilo proti bezpečnosti 
USA, pouze předávalo domů 
informace o chystaných teroris-
tických akcích proti Kubě. Pala-
cios odpověděl takto: Za těch 
pět vězňů platíme vysokou cenu. 
Vláda rozhodla, že za každého z 
nich by mělo zemřít patnáct z 
nás. Proto to číslo 75 vězňů 
(disidentů na Kubě). Pozname-
náváme, že nikdo z pravomocně 
odsouzených, kteří se mohli 
řádně obhajovat, ve vězení ne-
zemřel. Navíc díky velkorysosti 
kubánského režimu mohl odjet 
pan Palacios do Španělska a dál 
putuje se svými báchorkami i po 
dalších státech Evropy. 

Miroslav Vladyka na besedě 
zmínil Radu pro lidská práva 
OSN, která Kubu zvolila daleko 
větším počtem hlasů za člena 
této rady než Českou republiku 

a vůbec sem nepřipustila USA! 
To také o něčem svědčí, dal 
Vladyka lekci Palaciosovi, vyklá-
dajícímu na besedě o porušová-
ní lidských práv na Kubě. Paní 
Gisela dnes (v pátek) hovořila v 
Radiožurnálu v hlavním poled-
ním programu, že posílá posel-
ství kubánskému lidu na ostrově. 
Doslova jste řekla: 'Připravte se 
na změny. Změny přijdou brzy.' 
Jak si to představujete? Přepa-
dením, válkou? Američané už s 
tím počítají! Bush o tom ve svém 
posledním projevu hovořil. Ho-
vořil s určitostí? pravil k paní 
Delgadové Vladyka. Místo ní v 
odpovědi tazateli zaskočil její 
manžel: Myslíme si, že ke změ-
nám dojde mírovou cestou. 
Nebudeme podporovat žádné 
násilné změny. 

Beseda v pražské městské 
knihovně ke Kubánskému jaru 
skončila pro její organizátory - 
Člověka v tísni a Libri prohibiti - 
mrazivě a naprostým fiaskem. 
Opravdoví přátelé kubánského 
lidu jim připravený scénář bese-
dy rozcupovali otázkami na tělo, 
na které pak jejich odpovědi i 
odpovědi od moderátorky bese-
dy vyzněly jalově, nepřesvědči-
vě. 

-JEL- 
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o pravosti Fučíkova rukopisu. I 
pádný důkaz o tom, že Fučík na 
gestapu nikoho nezradil a že na 
základě jeho výpovědi nebyl 
zatčen žádný český vlastenec. 
Podává o tom i průkazné svě-
dectví tým historiků, který vedl 
docent František Janáček, jenž 
podrobně prostudoval výslecho-
vé protokoly Fučíka. 

Úsilí společnosti o navrácení 
Fučíkovy sochy, odstraněné 
před hlavním vchodem na hole-
šovické Výstaviště, znovu na 
veřejné prostranství, v rozpravě 
podpořila předsedkyně Pražské 
rady KSČM Marta Semelová, 
členka zastupitelstva hlavního 
města. Rada věnuje výtisky 
Reportáže primátorovi Pavlu 
Bémovi a radnímu pro kulturu 
Milanu Richtrovi a sdělí jim, že 

komunističtí zastupitelé zahajují 
jednání o umístění Fučíkova 
pomníku v blízkosti pomníků 
Jožky Jabůrkové a Jana Švermy 
na Olšanech. Milan Krajča, před-
seda KSM, ocenil význam SJF 
při hájení historické pravdy 
zejména v době, kdy neonacisté 
pochodují ulicemi. Literární kri-
tička Hana Hrzalová navrhla 
důstojné vzpomenutí letošních 
105. narozenin autora Reportá-
že slavnostním večerem s ukáz-
kami z Fučíkovy tvorby. Vybídla 
k vyhledávání neznámých Fučí-
kových materiálů na stránkách 
novin a časopisů. Jeden ze 
zapomenutých článků objevil 
Zdeněk Hoření v Rudém právu z 
21. září 1937. Fučík jej věnoval 
T.G. Masarykovi. Plný text člán-
ku byl zveřejněn v občasníku 

SPF Kurýr loni v prosinci. Ondřej 
Kadlec se zmínil o britském 
historikovi Johnu Callowovi, 
který požádal společnost o po-
moc při vydání úplné Fučíkovy 
Reportáže a jeho dalších prací 
ve Velké Británii. Ota Lev vyzval 
k oslovení českých učitelů a 
dalších občanů, aby nepodléhali 
tlaku Konfederace politických 
vězňů a organizace Člověk v 
tísni, ženoucího českou mládež 
do protifučíkovských a antikomu-
nistických nálad. Výroční shro-
máždění přijalo za čestnou člen-
ku Libuši Eliášovou, ředitelku 
Muzea dělnického hnutí, za její 
velké zásluhy o obranu díla Julia 
Fučíka. 

-JEL- 

Jednoho z předáků kubán-
ské protisocialistické opozice 
Hectora Palaciose a jeho man-
želku Giselu Delgadovou přijal 
ministr zahraničních věcí ČR 
Karel Schwarzenberg. Spřádali 
společně sny o konci socialismu 
na Kubě, které by rádi proměnili 
v realitu. Svými úvahami pak 
oblažovali novináře. Fidel Castro 
byl jakousi ikonou. Je velmi 
důležité, aby lidé situaci skuteč-
ně pochopili. Doufám, že v blíz-
ké budoucnosti jednoho až dvou 
let se Kuba s pomocí Evropské 
unie stane svobodnou zemí, 
prohlásil Palacios. 

Zapomněl, že svržení první-
ho socialistického zřízení na 
americkém kontinentě je nereál-
né, má totiž širokou lidovou 
podporu, což ostatně potvrdily i 
nedávné kubánské parlamentní 
volby. Podporu nachází ostatně i 

v dalších zemích Latinské Ame-
riky. O vězních Spojených států 
amerických na vojenské základ-
ně Guantánamo však pan disi-
dent, ani jeho žena neřekli ani 
slovo. Jen cudně mlčeli. 

Jak známo, ČR patří k nej-

horlivějším kritikům kubánského 
režimu, společně se Španěl-
skem. Ostatně na žádost této 
země byl Palacios propuštěn z 
vězení ze zdravotních důvodů, 
aby se ve Španělsku léčil. 

KUBÁNŠTÍ „DISIDENTI“ SE SNAŽILI… MARN Ě 

 

V Bruselu se ve dnech 10. a 
11. ledna uskutečnil seminář 
„Zintensivněme náš boj za veřej-
né a bezplatné vysoké školství, 
proti strategii velkého byznysu“. 
Jeho organizátorem byla Světo-
vá federace demokratické mlá-
deže (WFDY). Zúčastnily se jej 
evropské komunistické a pokro-
kové organizace mládeže 
z Belgie, Británie, Bulharska, 
České republiky, Kypru, Lotyš-
ska, Maďarska, Německa, Nizo-
zemí, Norska, Polska, Portugal-
ska, Ruska, Řecka, Srbska, 
Španělska, a Turecka. Z České 
republiky na semináři participo-
val Komunistický svaz mládeže , 
člen WFDY, který zastupoval 
jeho předseda Milan Krajča.  

Seminář byl zorganizován 
z důvodu nutnosti odpovědi 
mládeže a studentů na procesy, 
kterými se snaží velký kapitál 
v Evropě tlačit na vysoké škol-

ství. Evropská unie je totiž iniciá-
torem snah o privatizaci vysoké-
ho školství a za zásadní vliv 
kapitalistické byznysu v něm. To 
se jasně projevilo zahájením tzv. 
Boloňského procesu. 

Přes různé rozdíly, v každé 
zemi Evropské unie jde vývoj 
podobným směrem. Úkolem 

semináře byla výměna informací 
o situaci vysokého školství 
v jednotlivých zemích, analýza 
reakční politiky Evropské unie a 
ustavení větší a efektivnější 
koordinace požadavků, bojů a 
aktivit zúčastněných organizací 
v oblastí vysokého školství.  

KST 

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     11 

Che Guevary o rok později a 
končícím zcela antikomunistický-
mi motivy plačícího Lenina se 
sovětským tankem. To asi má 
„velmi prospět“ komunistickému 
hnutí dělat kampaně proti Sovět-
skému svazu 20 let po jeho 
rozbití.V ČSSR nežili a nejen, že 
si dělají mandát na zhodnocení 
naší historie, ještě takovýmto 
způsobem, ale udělají z toho 
jednu ze svých kampaní a vůbec 
nedbají na názor lidí, kteří se 
také účastnili našeho výjezdu do 
Berlína a kteří vše prožili, ani na 
historická fakta. Chtějí organizo-
vat diskuzní fóra. Jaká fóra, když 
by se v žádném případě nejed-
nalo o objektivní a konstruktivní 
diskuzi. Je vidět jejich úcta k 

zavražděným komunistům, Rosy 
a Karla, kterým přišly vzdát hold 
desetitisíce lidí, komunistů, bo-
jovníků proti imperialismu, anti-
fašistů...Přijeli tam, protože k 
nim mají úctu, v jejich výročí 
nechají všeho a mnohdy za své 
prostředky jedou do Berlína, 
chtějí ukázat, že jejich myšlenky 
nezemřely a že je hrdě ponese-
me dál.  

Na závěr bychom chtěli 
poděkovat OV KSČM v Trutno-
vě, jeho předsedovi Jardovi 
Ondráčkovi, za podporu, kterou 
soudruzi KSM poskytují nejen ve 
formě míst v autobuse do Berlí-
na,čímž umožnili dalším mladým 
lidem podívat se, jak vypadá 
mezinárodní komunistické hnutí 

a kteří by tuto šanci jinak asi 
dostali jen těžko, ale také za 
celoroční spolupráci, vzájemnou 
podporu. Dík patří i s. Peteru 
Schömmelovi, členovi Komunis-
tické platformy Die.Linke, který 
vždy pomohl.  

PS: Blok Die.Linke šel pod 
pěti (možná i více) druhů prapo-
rů (bílé s šipkami, rudé s žlutou 
hvězdou měla Komunistická 
platforma, Mírová platforma šla 
zase s modrými, kde dvě bílé 
pěsti lámaly samopal...). ale 
všichni šli pod polorudou hvěz-
dičkou tzv. Strany evropské 
levice a na tu neodbytnost při 
propagaci této vlaječky rozhod-
ně nikdo z nás nezapomene. 

 Veronika Sýkorová, David 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ O BOJÍCH  
PROTI ÚTOKŮM EU NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 
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Ve dnech 10. a 11.ledna 
2008 se v Bruselu pod názvem 
„Zintensivněme náš boj za veřej-
né a bezplatné vysoké školství, 
proti strategii velkého byznysu“ 
úspěšně uskutečnil seminář 
Výboru pro Evropu a Severní 
Ameriku Světové federace de-
mokratické mládeže (WFDY). 

My, účastníci, delegáti násle-
dujících komunistických, antiim-
perialistických a pokrokových 
organizací mládeže konstatuje-
me, že na sektor vysokého škol-
ství se již  uskutečňuje generální 
útok založený na příkazech 
Evropské unie a vládách jednot-
livých zemí. Tento útok probíhá 
jako důsledek potřeb velkého 
kapitálů zneužít vysokého škol-
ství k produkci levné, flexibilní a 
vykořisťovatelné vysokoškolsky 
vzdělané pracovní síly a k větší 
manipulaci s mladou generací. 
V každé z našich zemí již žijeme 
s hroznými důsledky takzvaného 
Boloňského procesu, Evropské-
ho vysokoškolského prostoru a 
nechvalně proslulé Lisabonské 
strategie ve vysokoškolském 
vzdělání. Navzdory rozdílům, ve 
všech zemích nacházíme spo-
lečné charakteristiky týkající se 
metod a způsobů, kterými kapi-
talisté přeměňují vzdělávání pro 
strategické služby kapitálu, jež 
jsou následující: 

Privatizace narůstá, dopro-
vázena snižováním státní pod-
pory vysokému školství. Náklady 
na studium se přesunují na stu-
denty a jejich rodiny. Každý den 
více a více zasahují do všech 
funkcí vysokého školství velké 
podnikatelské skupiny. Všeobec-
né zavádění školného ve spojení 
s privatizací vnucuje vysokému 
školství institucionální základy 
soukromého sektoru ekonomiky. 

Třídní bariéry se zintenzivňu-

jí s cílem vybrat elitu a vyloučit 
naprostou většinu v tvrdém a 
rychlém vzdělávání, v honbě za 
kredity, v bloudění mezi dlouho-
dobým vzděláváním a neza-
městnaností. Vzdělání je založe-
no na třídní diferenciaci stupňů 
kvalifikace a kategorizaci škol. 
Důležitým nástrojem tohoto 
vývoje je hodnocení jednotlivých 
škol a rozdělení stupňů získané 
kvalifikace do jednotlivých kurzů. 

Společenská role vědy je 
potlačena skrze nátlakovou 
kontrolu orientace a výsledků 
vědeckého výzkumu monopolis-
ty, podniky a imperialistickými 
organizacemi jako jsou Evrop-
ská unie, NATO a Mezinárodní 
měnový fond. Výuka protivědec-
kých názorů, nehistorického 
přístupu a antikomunismu a 
intenzivní pomlouvání lidových 
bojů se uskutečňuje stejně jako 
překrucování pravdy s cílem, 
aby buržoazní vnímání vědy a 
společnosti bylo co možná nejví-
ce přijato. 

Jsme si vědomi toho, že 
přijetí systému vzájemné konku-
rence univerzit a tržně orientova-
ného vzdělávání, tak jak to bylo 
vyjádřen na summitech ministrů 
školství Evropské unie v Boloni, 

Praze, Berlíně, Bergenu a 
v minulém roce v Londýně, zna-
mená vážné následky  pro stu-
denty a lid v jednotlivých ze-
mích. Odmítáme pokrytecká 
prohlášení evropských vlád a 
Evropské unie, že změny mají 
za cíl bojovat s nezaměstnaností 
a rádi bychom podtrhli fakt, že 
spíše než vzdělávání nese zod-
povědnost za nezaměstnanost 
systém permanentní a plánova-
né produkce nezaměstnaných, 
která má za cíl snižování práv 
pracujících. 

Zdravíme boje mládeže, 
které se uskutečňují proti této 
reakční politice v různých ze-
mích Evropy. Předpokládáme že 
odpor a mobilizace muže být a 
bude zesílena. Bojovná pouta 
mezi studentským hnutím a 
pracujícími jsou dnes naléhavě 
potřebná. Domníváme se, že je 
povinností další rozvoj meziná-
rodního hnutí solidarity. Zavazu-
jeme se zintensivnit naše úsilí 
na národní i mezinárodní úrovní 
za jednotné veřejné a bezplatné 
vysoké školství, se značným 
nárůstem exkluzivního státního 
financování. Bojujeme za studia, 
která budou zajišťovat  komplet-
ní vzdělávání a profesní speciali-
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Od roku 1990 se snaží Spo-
lečnost Julia Fučíka (SJF) o 
rehabilitaci novináře a spisovate-
le Julia Fučíka, hrdiny protifašis-
tického odboje, a pokračuje při 
obraně jeho občanské cti. V 
sobotní diskusi na výroční schů-
zi členů a sympatizantů společ-
nosti, bylo řečeno, že si Fučík 
zaslouží, aby se oficiálně vrátil 
na stránky školních učebnic 
českého jazyka a literatury! 

Vedení Společnosti se v 
tomto duchu obrátí na Minister-
stvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Jak naznačil nedávno 
Jan Hrobař, společnost bude 

také žádat Ministerstvo kultury 
ČR, aby se zasadilo o opětovné 
zařazení Fučíka na důstojné 
místo v české kultuře nejen kvůli 
jeho světově proslulé Reportáži 
psané na oprátce, ale i dalšímu 
vynikajícímu dílu - Boženě Něm-
cové bojující. Společnost k to-
muto požadavku zcela opravňu-
je nedávné úplné vydání Repor-
táže v Ottově nakladatelství, 
včetně faksimilií Fučíkova origi-
nálního rukopisu, doplněného 
četnými nezvratnými dokumenty. 
Takovým je i dobrozdání expertů 
Kriminalistického ústavu v Praze 

FUČÍKOVO JMÉNO MUSÍ BÝT OČIŠTĚNO 

 

zaci, hlubokou znalost vědecké-
ho obsahu, tak aby budoucí 
absolventi měli stabilní teoretic-
kou základnu a schopnost osvo-
jovat si všechny moderní vývojo-
vé tendence vědy, výroby a 
technologie. 

Bojujeme za vědecký vý-
zkum ve službách moderních 
lidských potřeb, nikoliv monopo-
lů. Za vědecký výzkum, který 
bude produkovat vědce oddané 
společnosti tak, aby například 
zbavovali lidstvo nemocí, zmen-
šovali počet pracovních úrazů, 
aby poskytovali své znalosti 
k redukci pracovní doby a náma-
hy, aby zlepšovai kvalitu života a 
ochranu životního prostředí. 

Vyzýváme Světovou federaci 
demokratické mládeže, aby 
vyjadřovala svou solidaritu se 
studentskými mobilizacemi za 
veřejné a bezplatné vysoké 
školství po celé Evropě. Dodá-
váme, že je důležité organizovat 
iniciativy a zintensivnit naše úsilí 
za reorganizaci mezinárodních 
bojovných studentských organi-

zací. Studentské boje musí izo-
lovat snahy manipulovat  stu-
dentským hnutím a pokusy pro-
měnit toto hnutí v partnera Ev-
ropské unie, tak aby se stalo 
propagátorem Boloňského pro-
cesu a aktivním účastníkem této 
reakční politiky. Pouze 
s bojovnou orientací proti politice 
Evropské unie v oblasti vysoké-
ho školství se mohou široké 
masy shromáždit k úspěšnému 
boji za univerzity ve službách 
lidských potřeb, v rámci společ-
nosti nezaložené na zisku a 
vykořisťování. 

• Comac – Belgie 

• Komunistická liga mladých – 
Británie 

• Mládež Komunistické strany 
Bulharska 

• Bulharský socialistický svaz 
mládeže 

• Komunistický svaz mládeže 
– Česká republika 

• Jednotná demokratická or-
ganizace mládeže – Kypr 

• Socialistická mládež Lotyš-
ska 

• Levicová fronta / Komunistic-
ká aliance mládeže – Maďar-
sko 

• Socialistická německá děl-
nická mládež 

• Komunistické hnutí mládeže 
– Nizozemí 

• Norská komunistická mládež 

• Komunistická mládež Polska 

• Portugalská komunistická 
mládež 

• Revoluční komunistický svaz 
mládeže (bolševiků) – Rusko 

• Komunistická mládež Řecka 

• Socialistická mládež Srbska 

• Kolektivy mladých komunistů 
– Španělsko 

• Komunistický svaz mládeže 
Španělska 

• Mládež Komunistické strany 
Turecka 


