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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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ka Kudeříková zatčena gesta-
pem a následně vyslýchána v 
Brně a Praze. Ačkoli výslechové 
metody gestapa snad nepovažu-
jí za standardní ani antikomunis-
té (ačkoli proti komunistům by je 
i dnes někteří užívali rádi), Ma-
ruška své spolupracovníky ne-
prozradila. 16. listopadu 1942 
byla ve Vratislavi (německy 
Breslau) odsouzena k trestu 
smrti stětím sekyrou. Před po-
pravou byla více než 100 dní 
umístěna v cele smrti, kde oma-
lovávala cínové vojáčky, a při 
této činnosti potají psala dopisy. 
Těch vynesly z vězení její kama-
rádka a jedna dozorkyně 32. V 
roce 1961 byly vydány knižně 
pod názvem „Zlomky života“. 

Marie Kudeříková byla po-
pravena ve Vratislavi 26. března 
1943, dva dny po svých dvaa-
dvacátých narozeninách. Před 
popravou odmítla prosbu své 
matky, aby přijala poslední po-
mazání. 

V 50. letech byla na rodném 
domě Marie Kudeříkové odhale-
na její pamětní deska, v roce 
1978 byl postaven také památ-
ník a pamětní síň, po roce 1989 
proměněná ve školní jídelnu. 
Pamětní desky a pomníky komu-
nistky Marušky Kudeříkové oz-

dobily i další místa, kde pobýva-
la. Některé existují dodnes, jiné 
padly za oběť kontrarevolučnímu 
přepisování dějin, znevažování 
protifašistického odboje a lidské-
ho hrdinství a tichého omlouvání 
zločinů fašistických imperialistic-
kých agresorů a jejich nahrazo-
vání v podvědomí lidí údajnými 
„zločiny komunismu“. Roku 1972 
byl o Marušce natočen film „…a 
pozdravuji vlaštovky“, kde ji 
ztvárnila Magda Vašáryová. 

V období po roce 1948 se i 
ve Vnorovech podařilo to, o čem 
Maruška před smrtí snila. I zde 
byl vybudován socialismus, 
skoncováno s kulaky a přes 
mnohé nesnáze založeno fungu-
jící Jednotné zemědělské druž-
stvo. 

Dnes, 65 let po své smrti, již 
není v povědomí většiny mladé 
generace ani hrdinná komunist-
ka Maruška Kudeříková, ani 
přesvědčení a vědecký světový 
názor, za které položila život. Je 
na nás, dnešních mladých ko-
munistech, abychom pokračovali 
v odkazu svých revolučních 
předchůdců bojujících za lepší 
budoucnost pracujících lidí, za 
spravedlivý společenský řád bez 
vykořisťování, za socialismus. 

Leopold Vejr  
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Marie Kudeříková se narodi-
la 24. března 1921 ve slovácké 
obci Vnorovy (okres Hodonín) 
jako nejstarší ze tří dětí. Rodiče 
vlastnili v obci hospodářství. 
Oba byli katolíky, otec Josef 
Kudeřík byl členem lidové strany 
a lidovecké tělovýchovné jedno-
ty Orel. Ve 30. letech se stal 
Maruščin otec železničářem ve 
stanici Vrbovce na slovenské 
straně moravsko-slovenského 
pomezí, pozemky ve Vnorovech 
rodina pronajala a přestěhovala 
se do Vrbovců, odkud Maruška 
dojížděla na gymnázium ve 
Strážnici. Po rozdělení Česko-
slovenska v roce 1939 se rodina 
vrátila do Vnorov a Maruška 
jezdila na gymnázium odtud. Po 
maturitě v roce 1940 nastoupila 
na jazykovou školu do Brna a 
byla nasazena do továrny na 
zdravotnický materiál ve Vever-
ské Bitýšce. 

Maruška Kudeříková pozna-
la bídu a těžkou práci venkov-
ského lidu. Na gymnáziu ve 
Strážnici se zamilovala do svého 
spolužáka Julia Kramariče, po-
cházejícího také ze Vnorov. Ten 
ji seznámil s idejemi marxismu-
leninismu a zapojil do práce v 

komunistickém hnutí. Pro myš-
lenku komunismu byla Maruška 
rozhodnuta nekompromisně 
zúčtovat se vším, co se tomuto 
ideálu příčí - s náboženstvím, 
což byl ostrý konflikt s rodiči, s 
pokryteckou morálkou vesnice a 
nakonec i s vlastním chlapcem, 
když zjistila, že nejedná podle 
zásad, se kterými ji seznámil. 
Julius Kramarič po maturitě 
pracoval u stavebních firem v 
okolí Vnorov, poté až do jara 
1945 v Německu. Po válce vy-
studoval právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy a jako aktivní 
člen KSČ a ministerstva zahrani-
čí působil jako velvyslanec ve 
Vídni, Sofii a Londýně. Odtud byl 
ovšem v roce 1969 odvolán a 
vyloučen ze strany za podporu 
rozvratnických antisocialistic-
kých organizátorů „Pražského 
jara“ a za své nepřátelské posto-
je vůči bratrské internacionální 
pomoci vojsk Organizace Var-
šavské smlouvy. Zpětně se tedy 
potvrdilo, že Maruška Kudeříko-
vá odhalila charakter svého 
bývalého partnera správně. 

Za svého pobytu v Brně se 
stala Maruška spolupracovnicí a 
poté členkou vedení Komunistic-

kého svazu mladé generace, 
ilegální následnické organizace 
Komunistického svazu mládeže 
a Svazu mladých, která byla 
napojena na ústřední výbor 
ilegální KSČ. Jako členka této 
organizace se aktivně účastnila 
odbojové činnosti. Prosila rodiče 
dopisem, aby prodali část půdy, 
kterou měla dostat věnem, a 
peníze jí zaslali. Potřebovala je 
na výrobu protifašistických letá-
ků. Rodiče byli zděšeni. A půdu 
samozřejmě neprodali. 

5. prosince 1941 byla Maruš-

 

PŘED 65 LETY FAŠISTY POPRAVENA  
MARUŠKA KUDE ŘÍKOVÁ 

vaný Bertinottim téměř poražen, 
protože kromě programového 
dokumentu „Být komunisty“ byly 
předloženy ještě další dva pro-
gramové návrhy a společně 
získaly téměř 50 % hlasů dele-
gátů sjezdu. Toto těsné vítězství 
Bertinottiho pravice bylo pro 
něho signálem k nástupu ostré-
ho kursu na likvidaci strany, 
jehož vrcholem byla účast v 

Prodiho vládě a pošpinění všech 
slibů strany dané voličům. Před-
časné volby, které se uskuteční 
14. dubna 2008, budou pravdě-
podobně posledním aktem exis-
tence této strany. Projev předne-
sený na zasedání Národního 
politického výboru na začátku 
tohoto roku ukazuje mnohé z 
toho, co bylo nutné složitě vy-
světlovat našim čtenářům, a 

kromě toho je i příkladem neo-
hroženého politického postoje 
italských komunistů, jejichž re-
presentantem je i dosavadní 
senátor Fosco Giannini. Lze se z 
něho mnohému naučit, protože 
neorevizionismus v podání Berti-
nottiho je v mnohém podobný i 
projevům neorevizionismu v 
KSČM.  

VK 
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O víkendu 22.- 23. března 
2008 se v Praze v sídle Ústřed-
ního výboru KSČM uskutečnil 8. 
sjezd Komunistického svazu 
mládeže (KSM). Sjezdu se zú-
častnilo na 100 delegátů a hos-
tů, mezi jinými místopředsedky-
ně KSČM Jana Bystřická, před-
sedkyně pražské KSČM Marta 
Semelová či předseda Odboro-
vého sdružení Čech, Moravy a 
Slezska a komunistický posla-
nec Stanislav Grospič. 

Sjezd se konal jen několik 
málo dní po rozhodnutí soudu, 
který se postavil za jednání Mi-
nisterstva vnitra, jenž skandálně 
rozpustilo organizaci mladých 
komunistů. Sjezd KSM odmítl 
antikomunistické a protidemo-
kratické útoky státní moci na 
mladé komunisty a zároveň vy-
zval všechny demokratické síly, 
aby se těmto atakům postavily. 
Komunistická mládež také ubez-
pečila všechny své členy a stou-
pence, že navzdory zákazům a 
perzekucím neustupuje od svých 
aktivit za zájmy většiny mladé 
generace – obyčejných studen-
tů, učňů, mladých pracujících a 
nezaměstnaných – a za socialis-
mus. 

Sjezd dále projednal aktivity 
mladých komunistů proti možné-
mu vybudování vojenské základ-
ny USA na území České republi-
ky. Od samého otevření této 
otázky se totiž KSM v této věci 
aktivně angažuje. KSM byl první 
organizací, která iniciovala veřej-
nou kampaň proti možnému 
umístění vojenské základny 
USA. Komunistická mládež zor-
ganizovala mnoho set veřejných 
akcí – demonstrací, petičních 
akcí, debat, mítinků, kulturních 

aktivit atd. Petici KSM proti 
umístění základny USA již pode-
psalo více než 150 tisíc občanů 
České republiky. V boji proti vo-
jenské základně hodlá komunis-
tická mládež svoji a činnost ještě 
více zintensivnit.  

Mladí komunisté se rovněž 
zabývali aktivitami proti politice 
sociálních destrukcí, uskutečňo-
vané Topolánkovou vládou, úto-
čící také na mladou generaci. 
V této souvislosti například jed-
noznačně odmítl nové návrhy na 
zavedení školného na vysokých 
školách. Komunistická mládež 
se proti možnému zpoplatnění 
studia již v minulosti několikrát 
úspěšně postavila. Obrana prá-
va na bezplatné vzdělání byla 
pro svou aktuálnost deklarována 
jako jedna z priorit činnosti orga-
nizace. 

Sjezd také zvolil orgány 
KSM, především dvacetičlennou 
Ústřední radu. Předsedou mla-
dých komunistů byl opět zvolen 
Milan Krajča. Heslem úspěšné-
ho 8. sjezdu KSM bylo 
„Komunisté v čele boje za práva 
většiny mládeže, mír a socialis-
mus!“  

Z 8. SJEZDU 
KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE 



4 ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     4 

Soudružky a soudruzi, 
k jednání našeho 8. sjezdu 

dochází za složitých okolností. 
To, čemu dnes čelíme je obrov-
ský nárůst vládou organizované-
ho antikomunismu, zaměřeného 
proti komunistickému hnutí. 
Cílem antikomunistických kam-
paní se v posledním období 
stala především naše organiza-
ce. Jistě není náhodou, že pou-
ze tři dny, před naším dnešním 
důležitým jednáním se česká 
justice postavila za snahy Lan-
gerova Ministerstva vnitra o 
zákaz Komunistického svazu 
mládeže. Náš sjezd proto musí 
být jasnou demonstrací odhodlá-
ní neustupovat antikomunistic-
kým útokům a perzekucím ze 
strany současné vládní moci.  

Topolánkova vládní suita a 
všichni ti, jejichž zájmy hájí, mají 
strach. Mají strach z aktivit mlá-
deže, bojující za svá politická a 
sociální práva, strach z rozvoje 
Komunistického svazu mládeže, 
strach z alternativy, kterou přiná-
ší socialismus. To jsou důvody, 
proč se dnes páni snaží všemi 

možnými způsoby zničit naše 
hnutí. Ví totiž moc dobře, že 
dnes již nemohou vystačit 
s mnoho let opakovanou lží, že 
komunistické hnutí mládeže 
jednoduše neexistuje.  

Jen několik dní po našem 
minulém 7. sjezdu začal proces 
vedoucí k oficiálnímu Komunis-
tického svazu mládeže Minister-
stvem vnitra České republiky. 
Tento proces vyvrcholil 16. října 
2006, kdy KSM obdržel od Mi-
nisterstva vnitra oznámení o 
svém rozpuštění. Oficiálním 
zdůvodněním rozpuštění bylo, 
že KSM dle svých dokumentů 
usiluje o socialismus, který mimo 
jiné znamená odstranění soukro-
mého vlastnictví výrobních pro-
středků a jeho nahrazení vlast-
nictvím společenským. Pakliže 
nám dnešní policejní a soudní 
moc tvrdí, že jim jde při antiko-
munistických perzekucích o 
ochranu demokracie, uvedený 
fakt je usvědčuje ze lži. O demo-
kracii jim nejde, na tu útočí. 
Sami přiznávají, že tím nejdůle-
žitějším je pro ně obrana soukro-

mého vlastnictví výrobních pro-
středků, obrana kapitalismu. To 
je třeba říci i všem sociálním 
demokratům, kteří tvrdí, že je 
nutné respektovat rovný přístup 
k všem formám vlastnictví a 
obhajovat jejich pluralitu. Z čeho 
nahromadili dnešní boháči své 
majetky? Z práce své, či z práce 
miliónu obyčejných lidí? Jsme 
přesvědčeni, že odpověď je 
jednoznačná. Právě obyčejní 
lidé musí rozhodovat o výsled-
cích své práce, ne hrstka vyko-
řisťovatelů. Našim heslem je 
sociální spravedlnost. Není divu, 
že se to dnešním mocným ani 
částečně nezamlouvá. 

Komunistický svaz mládeže 
ale dnes proti státní moci ani 
zdaleka nestojí osamocen. Jed-
nání Ministerstva vnitra a soudní 
moci totiž vyvolalo zásadní ne-
souhlas podstatné části české 
společnosti. Petici na podporu 
KSM podepsaly tisíce občanů 
České republiky. Proti oficiální-
mu rozpuštění naší organizace 
protestují například i organizace 
bývalých protifašistických bojov-
níků a partyzánů jako například 
Český svaz bojovníků za svobo-
du nebo Vlastenecké sdružení 
antifašistů. Z iniciativy student-
ských aktivistů vznikla petice 
občanských sdružení nesouhla-
sících s perzekucí naší organi-
zace. Podporu KSM vyjádřilo 

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ MILANA KRAJ ČI  
NA 8. SJEZDU KSM 
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postavit do čela nového cyklu 
sociálních bojů za změnu pomě-
ru sil, nesnít o vládních aliancích 
s Veltroniho demokratickou 
stranou, ale znovu navázat vzta-
hy s dělnickým hnutím jako tako-
vým a s ostatními sociálními 
hnutími? 

Je možné, že nechápete, že 
toto „cupio dissolvi“ (přání ze-
mřít) vůči naší straně, je materi-
álním základem, ze kterého se 
rodí nezájem a odchod tisíců 
soudružek a soudruhů? 

My vedeme boj proti odstra-
nění srpu a kladiva. Vy odpoví-
dáte, že jsme identitáři. Nezkou-
šejte to na nás! Neútočte! Risku-
jete, že se budete chovat jako 
D´Alema když vulgárně napadal 
opékače párků IKS, a když útočil 
na opékače párků, ve skuteč-
nosti útočil na nás na všechny, 
na nás na všechny, kteří vybu-
dovali Rifondazione Comunista! 

Vyžeňte si z hlavy, že bude-
me nepřipraveni a nebudeme to 
umět! Nejme identitáři, jsme 
komunisti! A víme velmi dobře, 
že v tomto je jasná souvislost – 
zejména nyní a v této fázi - mezi 
odstraněním srpu a kladiva a 
transformací politické podstaty 
naší strany: od komunistické na 
nedefinovanou levicovou, sociál-
demokratickou, socialistickou. A 
tohle je ten problém! 

My víme, že odstranění srpu 
a kladiva je cena, kterou je třeba 
zaplatit Mussimu, je to cena, 
kterou je třeba zaplatit, aby byl 
překonán projekt Rifondazione 
comunista a vybudována vágně 
levicová strana. 

Nebráníme srp a kladivo 
jako symbol sám o sobě: mno-
hem více bráníme ten strhující 
originální projekt namířený na 
obrodu komunistické strany, bez 
nostalgie a na výši doby a aktu-
álního třídního střetu! 

A nakonec problém vnit-
rostranické demokracie. Dozvě-
děl jsem se, že soudruh Ferrara 

nastínil rozdíl mezi dobrými 
menšinami a špatnými opoziční-
ky, opozičníky k vyloučení, k 
potrestání, k odsunutí do pozadí. 

Drahý Ferraro, opravdu 
nechápu, co tím chceš říci. Men-
šina je už sama o sobě opozice, 
pokud takovou není, byla by 
většinou nebo ve většinovém 
křídle. Pokud je menšina opozicí 
její výsosti, je služkou a ne men-
šinou. Jde zde pouze o využití 
politických rozdílů za účelem 
zisku, akumulace prebend a 
moci – to je oportunismus! A 
oportunismus nepomáhá pravdě 
a demokracii, a to ani vnitrostra-
nické demokracii v naší straně. 

Menšiny nemohou být ničím 
jiným než opozicí, což znamená, 
že oponují, bez oportunistických 
kalkulů a úvah o přežití, linii, 
kterou nesdílejí! 

Teoretizování menšiny uza-
vřené v kleci z politických ome-
zení stanovených většinou je 
antidemokratická hrůza. Když to 
tak mohu říci, tohle byla jedna z 
nejzhoubnějších praktik zdege-
nerované fáze stalinismu! 

Drahý Ferraro, drazí soudru-
zi z vedení, na vašem místě 
bych byl mnohem opatrnější v 
pokusu odsunout menšiny na 
okraj. Jsou zde tisíce členů a 
sympatizantů (od Vicenzi po 
Miláno, od Turina po Boloňu, od 
Marku po Kalábrii, od Sicílie po 
Sardinii), kterým na těchto men-
šinách hodně záleží a kteří jsou 
připraveni rozhodně bojovat. 

Tyto tisíce soudružek a sou-
druhů mají dnes velmi kritický 
poměr ke straně a pro nás bylo 
a zůstává obtížné přesvědčit je, 
že správná věc, jediná možná, je 
pokračovat v boji ve straně a být 
aktivní v Rifondazione comunis-
ta. 

Jsou to tisíce soudružek a 
soudruhů, jak dobře víš, soudru-
hu Ferraro. 

My jsme je vždy přesvědčo-
vali, aby neodcházeli domů a 

pokračovali v členství a plnili tak 
úlohu jednotné akce cílené k 
posílení strany. Nepřesvědčuj je, 
Ferraro, aby zanechali aktivity a 
politické angažovanosti. 

A nakonec, soudruhu Gior-
dano, není možné požadovat 
vnitrostranické moratorium po 
dobu volební kampaně s úsmě-
vem na rtech a s mečem v ruce. 

To všechno ti, soudruhu 
Giordano, říkám jen z důvodu 
nezbytnosti politické diskuse, ne 
z jiného důvodu. 
Protože nikdy, i kdybych mohl, 
nevyměním svou kandidaturu za 
odmítnutí toho, čemu věřím, za 
odmítnutí politického boje. 

Vystoupení Fosca Giannini-
ho na zasedání Národního poli-
tického výboru Strany komunis-
tické obrody (Rifondazione co-

munista) 
 

Pár připomínek k textu od pře-
kladatele: V PRC probíhá ostrý 
politický boj, při kterém jde nejen 
o bytí či nebytí tohoto politického 
subjektu, protože vedení v čele s 
Faustem Bertinottim prakticky 
rozhodlo o likvidaci tohoto poli-
tického subjektu jeho převede-
ním do nové formace, která má 
jednoznačně sociálně demokra-
tický charakter, ale i o existenci 
komunistického subjektu vůbec. 
Lze říci, že teprve nyní se uzaví-
rá perioda devadesátých let, kdy 
byla likvidována IKS, což se 
zcela nepodařilo právě dík vzni-
ku a existenci Rifondazione 
comunista. 

Fosco Giannini patří mezi 
vůdčí osobnosti vnitrostranické-
ho proudu ERNESTO, který na 
posledním sjezdu v Benátkách 
předložil programový návrh pod 
názvem „Být komunisty“ a tento 
proud se stal nejsilnějším menši-
novým, opozičním proudem ve 
straně. Na tomto sjezdu byl 
většinový program reprezento-
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(dramatickou) neschopností 
mluvit, s paralýzou, s nehybnos-
tí. Veltroni řádí, stále více pře-
souvá jazýček na politických 
vahách umírněným směrem, 
Demokratická levice stále více 
nahlodává a my se nehýbeme, 
vychladnutí našimi chybami, 
naším zmatkem, naší krizí iden-
tity. 

Začala předvolební kampaň 
ve které nepředkládáme silnou 
ideu, nemáme návrh, nemáme 
heslo, nejsme přítomni, nejsme 
vnímáni, nevyvoláváme nadšení 
a city lidu. A tahle Duha 
(konglomerát levo-centristických 
sil) se zdá být zbytkovým a nos-
talgickým znakem umírněné 
levice 80-tých let. Chladný znak 
identity z před dvaceti lety. 

V těchto dnech Bertinotti 
zdůraznil, že lidi (lidi!) se naučí 
milovat nové symboly a ztotožnit 
se s nimi (odhalil - neobratně? 
vědomě? – že toto budou defini-
tivně nové symboly). My věříme, 
že láska a zanícení pro symboly 
nemohou růst jen prostřednic-
tvím jejich opakovaného objevo-
vání se v médiích, na plakátech 
a na volebních lístcích. Symboly 
získávají tělo a duši, vstupují do 
myšlení našeho lidu, pracujících, 
pouze pokud reprezentují velké 
zápasy, velké ideje osvobození, 
velké dějiny dělnického hnutí a 
národů. Jen když mají krev a 
živou historii srpu a kladiva a 
rudého praporu ! 

Nacházíme se ve volební 
kampani a naši soudruzi, naše 
základna si toho ještě nevšimla. 
Vedení je tam, otáčí se kolem 
sebe, v panickém strachu a s 
prázdným výrazem. Bylo by 
potřeba dát rázný impuls, aby-
chom se postavili tváří v tvář této 
volební kampani; bylo by třeba, 
aby si naši členové a sympati-
zanti vyhrnuli rukávy a šli do ulic. 
A my všichni jsem povoláni udě-
lat vše, aby se tak stalo. 

Ale vidím že to bude těžké. 

Vidím, že to bude těžké, protože 
je obtížné přesvědčit vojáky, aby 
bojovali, aniž by se jim řeklo, pro 
koho a proč. A také v těchto 
dnech vedení není schopné 
motivovat armádu, dát jí cíl, 
dodat odvahy, nadšení, smysl 
pro oběť. Je jich mnoho, až 
příliš, vedoucích představitelů, 
kteří se mobilizují pouze pro 
jedinou bitvu: o kandidaturu. 

Potřebujeme silnou stranu, 
organizovanou, zakotvenou ve 
společnosti a vy ji rozpouštíte; 
potřebujeme silný pocit jednoty 
nalevo, a vy podlamujete a de-
generujete tyto hodnoty pro-
střednictvím zhoubné organizač-
ní uspěchanosti, namířené k 
vytvoření nového subjektu, nové 
strany. 

Máme potřebu silné vnitřní 
solidarity, a vedení odpovídá 
útokem a vyřazováním menšin. 
Těch „nedialektických“. Těch 
„zlých“ ! 

Jak dnes, za těchto podmí-
nek, přimějeme všechny naše 
síly k jednání, abychom vstoupili 
do ulic, do čtvrtí kvůli volební 
kampani? Je to náš úkol, úkol 
každého člena vedení pobízet s 
maximální rozhodností práci na 
volební kampani. Budeme to 
dělat a všichni to musíme dělat. 
Nicméně rozpoložení vytvořené 
vedením je to nejhorší: rozeselo 
chlad místo nadšení, před bojem 
zatemnilo obzor. A teď nám 
všem dávají na srozuměnou, že 
pravice číhá a že levice se ne-
může ničit. 

Ale vedení naší strany se 
chystáme říci: způsobili jste 
roztržku za roztržkou a nyní na 
sebe berete velkou odpověd-
nost, za to, že jste hodili naše 
členy do nečinnosti, do apatie, 
do politické hybernace. 

Stojíme před nezdarem 
Prodiho vlády; stojíme před 
nezdarem naší zkušenosti s 
účastí ve vládě a ještě nepřed-
kládáme ani náznak seriozní 

analýzy, reflexe o této fázi a o 
nás samotných. 

To je znepokojující a para-
doxní. Kdo eliminuje realitu, je 
odsouzen dělat vždy stejné 
chyby. Toto je osudové a tragic-
ké přinucení k opakování, které 
roste na materiální základně 
eliminace, a to, co Freud vymezil 
jako jeden z příznaků těžké 
deprese. 

Naopak se potřebujeme 
zaměřit na konkrétní fakta: 

• za prvé: politická linie benát-
ského sjezdu, se kterou se 
přechází od hnutí k podříze-
nosti Prodiho vládě a tedy k 
podřízenosti Severoatlantic-
ké alianci, USA, Evropské 
unii, Confindustrii (Vrcholová 
organizace podnikatelů) a 
Vatikánu  

• za druhé: roztržka – velmi 
vážná – s hnutími 

• za třetí : hluboká krize strany 
– krize identity, politického 
nadšení, aktivity, sounáleži-
tosti 

• za čtvrté: jakobínská svévol-
ná transformace naší strany 
do Cosa Rossa (Rudá věc), 
opuštění srpu a kladiva a 
naší antikapitalistické, antim-
perialistické kultury, což jsou 
věci, které nemůžeme tolero-
vat a nebudeme tolerovat. 
Pokud uděláte sjezd, uvidí-
me se na sjezdu. 

• za páté: rozpaky, s kterými 
se blížíme k volební kampa-
ni. 
Je možné, a já se obracím 

na vedení, že nechápete, že 
všechny tyto skutečnosti spojuje 
logická souvislost. Je možné, že 
jste ještě nepochopili, že poměr 
sociálních sil a současná hege-
monie kapitálu neumožňuje jít 
jednoduše do vlády spolu s 
umírněnými silami a že tedy 
dnes je zásadní otázkou, jak se 
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několik českých politických 
stran. Z podnětu poslanců Ko-
munistické strany Čech a Mora-
vy byl postup Ministerstva vnitra 
proti komunistické mládeži pro-
jednáván v Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu České republiky. 

Skutečně velký ohlas zazna-
menávají antikomunistické útoky 
na KSM v zahraničí. Komunistic-
ký svaz mládeže podporuje 
obrovské množství zahraničních 
politických stran, občanských 
sdružení, odborových svazů 
mládežnických a studentských 
organizací a jednotlivců. Podpo-
ru KSM vyjádřil např. poslanec-
ká frakce Sjednocené evropské 
levice/Severské zelené levice 
v Evropském parlamentu, po-
slanci a senátoři národních par-
lamentů, regionálních parlamen-
tů a komunálních zastupitelstev 
ve velkém množství zemí. Parla-
mentní politické strany se ve 
věci naší organizace na půdě 
parlamentů obrátily na vlády 
svých zemí s požadavky na 
odsouzení porušování demokra-
tických práv ve formě rozpuštění 
KSM vládou ČR například 
v Portugalsku, Itálii či Řecku. 
Světová federace demokratické 

mládeže dokonce v rámci kam-
paně na obranu české komunis-
tické mládeže vyhlásila 
„Mezinárodní den solidarity 
s KSM“. Je třeba ocenit také 
dlouhou řadu mezinárodně 
uznávaných osobností, které se 
přihlásili k podpoře naší organi-
zaci jako například zpěvák Bono 
Vox ze skupiny U2, nositel No-
belovy ceny za literaturu Dario 
Fo, vůdce mexické Zapatovy 
armády národního osvobození 
subcomanadante Marcos či 
poslední předseda vlády Ně-
mecké demokratické republiky 
Hans Modrow.  

Taková je tedy odpověď 
demokratických a pokrokových 
sil na snahy zničit Komunistický 
svaz mládeže, na narůstající 
antikomunismus, na nové hony 
na čarodějnice, jichž jsme dnes 
v naší zemi svědky. 

Pokusy státní moci oficiálně 
zrušit naší organizaci jsou ale 
jen vrcholem ledovce stále se 
stupňující antikomunistické kam-
paně. Ta se projevuje nejen 
neustálým zpochybňováním 
legality KSM a KSČM, ale také 
perzekucí komunistických před-
stavitelů, zneužíváním veřejného 

vzdělávacího systému 
k antikomunistické propagandě, 
permanentními útoky na komu-
nisty v médiích, historickým 
revizionizmem útočících na 
historii komunistického a pokro-
kového hnutí a antifašistického 
odboje, snahami ztotožňovat 
komunisty s nacisty a jejich 
odpornými zločiny. 

Proč takový zájem o komu-
nisty? Proč taková snaha vypo-
řádat se s nimi? Jednoduše 
proto, že komunisté jsou těmi 
nejprincipiálnějšími kritiky sou-
časné protilidové vlády, protože 
právě komunisté hájí zájmy 
naprosté většiny obyvatel proti 
vládnoucí hrstce bohatých a 
mocných, protože komunisté 
jasně stojí v opozici proti kapita-
listickému vykořisťování člověka 
člověkem, protože komunisté 
přestavují jasnou a reálnou alter-
nativu k dnešní mizérii – socia-
lismus. 

Komunisté jsou skutečně 
zásadními kritiky současné situ-
ace v České republice. Potřeba 
bojovné a zásadové komunistic-
ké opozice je dnes navíc očivid-
ně aktuální. To se projevuje 

 



6 ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     6 

v boji proti politice současné 
vlády. Je třeba připomínat, že to 
byli právě komunisté, kdo první 
zveřejnil informace o tajných 
vyjednáváních sociálnědemokra-
tických vlád o možném umístění 
vojenské základny Spojených 
států amerických na našem 
území. Nutno zdůraznit, že Ko-
munistický svaz mládeže byl 
první organizací, která iniciovala 
veřejnou kampaň proti možnému 
umístění vojenské základny 
USA.  

Naše organizace zorganizo-
vala mnoho set veřejných akcí – 
demonstrací, petičních akcí, 
debat, mítinků, kulturních aktivit 
atd. Petici KSM proti vojenské 
základně USA již podepsalo více 
než 150 tisíc občanů České 
republiky. Vzhledem k rozsahu 
petiční kampaně a počtu podpi-
sů pod petici se jedná o jednu 
z největších obdobných iniciativ 
našich novodobých dějin. To je 
nejen velkým úspěchem KSM a 
komunistického hnutí jako tako-
vého, ale i všech, kteří se staví 
na odpor proti imperialismu, 
válce a možnému umístění zá-
kladny armády USA u nás.  

Komunistická mládež vede 
kampaň proti možnému umístění 
vojenské základny USA a patolí-
zalské politice Topolánkovy 
vlády z antiimperialistických 
pozic. Dáváme snahy o vybudo-
vání amerických vojenských 
základen v České republice a 

dalších zemích do souvislostí 
s válečnickou imperialistickou 
politikou USA, kterou demon-
strují zrůdné agrese proti náro-
dům Jugoslávie, Afghánistánu, 
Iráků a dalším zemím. Zároveň 
s odporem proti vojenské zá-
kladně USA tak zcela jasně 
požadujeme, aby Česká republi-
ka okamžitě vystoupila z krva-
vých imperialistických válek a 
okupací Spojených států americ-
kých a Evropské unie na Balká-
ně, v Afghánistánu, Iráku, nebo 
ve střední Africe  a bezprostřed-
ně stáhla z těchto oblastí svá 
intervenční vojska. Našim pro-
gramem je mír, ne vojenské 
agrese v zájmu Washingtonu a 
Bruselu. 

Jsme rádi, že se v našem 
boji proti možnému umístění 
vojenské základny USA a patolí-
zalské a proimperialistické politi-

ce Topolánkovy vlády můžeme 
opřít o mohutný lidový odpor, 
vyjádřený veřejným míněním, 
protesty, lokálními referendy a 
všeobecným nesouhlasem. I 
nadále jasně deklarujeme své 
jednoznačné odhodlání zabránit 
možné výstavbě vojenské zá-
kladny USA, stejně jako pře-
svědčení, že odpor obyvatel 
České republiky bude nakonec 
v této úspěšný. 

Jestliže dnes s takovou ra-
zancí vystupujeme proti součas-
né vládě, je to také pro její zcela 
zjevně protilidovou politiku. 
Pakliže se prezident Klaus opo-
važuje tvrdit, že zažíváme nej-
lepší období v historii naší země, 
tížívá realita dneška, dopadající 
na naprostou většinu společnos-
ti, svědčí o naprostém opaku. Je 
to například neobyčejně výrazná 
vlna všeobecného zdražování, 
které jsou dnes nuceni lidé čelit. 
Ta se týká i těch nejdůležitějších 
životních potřeb, jako jsou potra-
viny, bydlení nebo doprava. 
Dřívější samozřejmosti se stáva-
jí luxusem.  

Právo na bezplatnou zdra-
votní péči je od počátku tohoto 
roku minulostí. Péče o zdraví se 
přeměnila ve výdělečnou čin-
nost. Pro velkou část lidí se tak 
základní zdravotní péče stala 
velmi limitovanou či zcela nedo-
stupnou. 
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V posledních letech, od 
sjezdu v Benátkách, došlo k 
mnoha skutečnostem, naše 
strana získala řadu zkušeností, 
jedna navazuje na druhou a 
všechny společně vytvořily řetěz 
naší krize, našeho krachu. Dnes 
se my z Rifondazione podobáme 
postavám z filmu „Germania 
anno zero“ (Německo rok nula): 
muži a ženy, kteří bloudí mezi 
rozvalinami, tak ohromeni zká-
zou, že ji nepoznávají; tak po-
znamenáni chaosem, že bloudí 
beze směru podél vybombardo-
vaných cest. Pouhé chození 
naslepo, když ztratili všechny 
cesty a všechny cíle. 

Z extrémní orientace na 
hnutí, kdy se jim svěřovala úloha 
kolektivního intelektuála až po 
prodiovské hypervládování; od 
zamilování se do Toniho Negri-
ho po zamilování se do předse-
dy parlamentu (Bertinottiho); od 
evropské levice po duhovou 
levici, procházejíce přes dlouhý 
proces dekomunizace a opuště-
ní – politické a teoretické – pro-
jektu Komunistické obrody: vy-
sušili jste nadšení, city, smysl 
pro společenství: jsme tam, kde 
bylo „Německo roku nula“ - roz-
valiny, zmatek. 

Naše vedení má stále stejný 
výraz jako postavy z Rossellini-
ho filmu: ztraceny v poválečném 
prázdnu, už více neví kam jít, 
kam se podít. 

Edmund Koeler, německý 
chlapec z „Germanina anno 
zero“, se na konci vrhá do 
prázdna, páchá sebevraždu. 

Naše vedení, zdá se, našlo 
jinou cestu, jak vyjít z vlastního 
chaosu, z vlastní krize: chce 
vybudovat „novou“ stranu na 
rozvalinách Rifondazione comu-
nista, stranu s Mussim, socialně-
demokratickou jako je Mussi. A 
činí tak, aniž by vyvolalo nadše-
ní, aniž by zapojilo náš lid, dělní-

ky, pracující, hnutí, která bojují, 
intelektuály; činí tak chladně. 
Jedná se o věc z politikářské 
laboratoře, bez programu, bez 
strategie, pokud jí není nejen 
opuštění symbolů, ale přede-
vším opuštění antikapitalistické, 
komunistické politické a kulturní 
podstaty. 

Vedení nespáchá sebevraž-
du jako Edmund Koeler, ale vrhá 
se do stejného prázdna. 

„Chcete překonat komunis-
tickou autonomii, chcete novou 
stranu se socialistickými nebo 
sociáldemokratickými rysy“ – 
vždy jsme jim to tvrdili a odsuzo-
vali jsme to. 

A až do určitého momentu 
část vedení odpovídala, že to je 
falešné: pouze se buduje nová 
subjektivita (rozdíl je těžko k 
pochopení). 
Konstatuji, že nyní, pod tlakem 
událostí, pod vítězným tlakem 

Alfonsa Gianniho, Gennara 
Miglioreho a mnoha dalších; pod 
nátlakem Bertinottiho úvodníků v 
jeho časopise („Alternative“) a 
Sansinettiho v jeho deníku 
(„Liberazione“), konstatuji, že 
takováto ubezpečení se zdají být 
stále slabšími a řídkými a že 
dnes také Giordano (národní 
tajemník Rifondazione, do které-
ho jiné menšiny vkládaly tako-
vou důvěru) cituje Alfonsa Gian-
niho a přejímá jeho likvidační 
linii. 

„Novou“ stranu – socialistic-
kou, ne už více komunistickou – 
chcete udělat. Řekněte to, nedě-
lejte si už více legraci ze soudru-
žek a soudruhů. 

Shledávám chování vedení 
jako zvláštní, ještě dnes nedoká-
že seřadit věci, uchopit podstatu, 
která spojuje politickou linii sjez-
du z Benátek se naší současnou 

CO SE DĚJE U ITALSKÝCH KOMUNIST Ů? 
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My, účastníci celostátního 
setkání u příležitosti Dne učitelů 
důrazně upozorňujeme na nedo-
statečné financování regionální-
ho školství. Oproti minulému 
roku byly výdaje, určené k za-
bezpečení výuky učebnicemi a 
učebními pomůckami, na reali-
zaci kurzů pro děti a na další 
vzdělávání učitelů, sníženy o 
téměř 25 procent. Na krajských 
úřadech navíc došlo k dalšímu 
snížení pro některé školy, podle 
informací ve srovnání s rokem 
2007 o 30 až 40 procent. Školy 
tak, aby byly schopny zabezpe-
čit kvalitní výuku, budou muset 
žádat rodiče o spolufinancování. 
Připomínáme, že Ústavní pořá-
dek (Listina lidských práv a svo-
bod) zaručuje bezplatné vzdělá-
ní. 

Nedostatečné financování 
školství, navíc při míře inflace 
přes sedm procent, vede k vý-
raznému propadu reálných platů 
pracovníků školství. Vyjadřuje-
me proto jednoznačnou podporu 
protestním akcím odborů proti 
zmíněnému nedostatečnému 
financování školství, snižování 
reálných platů, dopadům refor-
my veřejných financí a zdražo-
vání, proti předloženému návrhu 
důchodové reformy, škrtům v 
sociální oblasti a oklešťování 
odborových práv. 

Zásadně nesouhlasíme se 
zrušením bezplatného pobytu v 
posledním ročníku mateřských 
škol. Význam pobytu dětí v ma-
teřských školách mezi svými 
vrstevníky je nesporný, a to 
zvlášť u těch, které čeká vstup 
do základní školy. Návrh minist-
ra školství Ondřeje Lišky by vedl 
k zhoršení dostupnosti předškol-
ního vzdělávání. Už dnes se 
dostává řada mladých rodin s 
dětmi, díky škrtům v sociálních 

dávkách a zdražování základ-
ních životních potřeb, do kritické 
situace. Proto naopak zastává-
me názor, že bezplatný pobyt by 
měl být rozšířen na všechny 
ročníky a stát by měl uvolnit 
dostatečné prostředky na jeho 
financování. 

V poslední době opět začíná 
diskuse o zavedení školného na 
vysokých školách. Tento návrh 
jednoznačně odmítáme. Jeho 
zavedení by bylo sociálním sí-
tem, které by odradilo mnohé 
mladé talenty. Systém tzv. odlo-
ženého školného, kdy má stu-
dent své studium splácet v době, 
kdy dosáhne průměrného platu, 
by představoval zatížení dluhem 
ve chvíli, kdy mladý člověk vstu-
puje do života a zakládá si rodi-
nu. Ke všem výdajům, které se 
díky současné vládě citelně 

zvýšily a dále zvyšují, by mu tak 
ještě přibyla povinnost splácet 
školné. Sociálně slabší rodiny, 
ale i lidé z regionů s vysokou 
nezaměstnaností či nízkými 
příjmy, si proto studium na vyso-
ké škole, které je už dnes pro 
studenty značně nákladné, radě-
ji rozmyslí. 

Naše země vzdělané lidi 
potřebuje. Je to bohatství spo-
lečnosti, jeden z nejdůležitějších 
zdrojů vytváření všech hodnot. 
Předložené návrhy vedou ve 
svých důsledcích ke snižování 
vzdělanosti celého národa. 

Odsuzujeme také tlak pravi-
cových sil na falšování dějin v 
médiích i na školách. 
Účastníci celostátního setkání u 

příležitosti Dne učitelů 
17. března 2008, Praha 

PROHLÁŠENÍ K SOUČASNÉ SITUACI  
VE ŠKOLSTVÍ 
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Přesto, že před volbami tvrdil 
opak, volá dnes předseda vlády 
Topolánek po zavedení školné-
ho na českých vysokých ško-
lách. Nevadí mu, že již dnes to 
jsou čistě ekonomické důvody, 
které brání řadě mladých ve 
studiu a školy fungují jako soci-
ální síta. Školné bylo v minulosti 
několikrát aktivním odporem 
studentů odvráceno, přesto se 
opět vládnoucí síly snaží o jeho 
zavedení. Naše odpověď je však 
jednoznačná. 

Komunistický svaz mládeže 
s takovýmto vývojem vyslovuje 
jednoznačný nesouhlas. Odmí-
táme vládní útoky na zbytky 
výdobytků období socialismu 
v Československu. Aktivně se 
hlásíme se k různým protestním 
aktivity, demonstracím, mítinkům 
a stávkám. Plně podporujeme 

výzvy k uskutečnění generální 
stávky, která by pánům ukázala, 
že se jim lidé dokážou bránit. 
Jasně říkáme, že naší politikou 
je obhajoba zájmů většiny mlá-
deže – obyčejných studentů, 
učňů, mladých pracujících a 
nezaměstnaných. Opakujeme 
naše heslo „Za důstojný život, 
místo živoření!“ stejně jako pře-
svědčení o nutnosti socialistické 
cesty vývoje společnosti, která 
jediná jej dokáže uskutečnit.  

 
Soudružky a soudruzi 
navzdory neustálým útokům 

ze strany vlády a jejich přisluho-
vačů víme, kde je naše místo. 
Páni se mohou snažit sebevíc, 
boj komunistické mládeže však 
zastavit nedokážou. 6. února  
tomu bylo 87 let od vzniku Ko-
munistického svazu mládeže. Za 

tu dobu prošla komunistická 
mládež různými etapami, řada 
z nich byla neobyčejně složitá a 
stála desetitisíce životů komu-
nistických pracovníků. Vždy 
však platilo heslo dlouholetého 
představitele Komunistické stra-
ny Československa Klementa 
Gottwalda: „Nás nekoupíte, nás 
nezlomíte, nás nerozvrátíte!“. 
Nejinak tomu musí být i dnes. 
Náš vzkaz zní: Socialismus je 
budoucnost a budoucnost, tu 
nelze zakázat! 

 
Ať žije 8. sjezd KSM! 
Ať žije Komunistický svaz 

mládeže! 
Ať žije boj mladých za socia-

lismus! 
(upraveno a zkráceno) 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMUNISTICKÉHO  
SVAZU MLÁDEŽE OD 7. SJEZDU 

Komunistický svaz mládeže 
po svém 7. sjezdu, uskutečně-
ném v Praze 7. listopadu 2005, 
pokračoval ve své činnosti. Toto 
období bylo poznamenáno vel-
kým nárůstem útoků na existenci 
organizace, stejně jako posíle-
ním pozice KSM mezi občany 
České republiky a v rámci mezi-
národního hnutí mládeže. Přes 
mnoho problémů, kterým čelila, 
bylo pro organizaci uplynulé 
období úspěšným. 

 
Rozpušt ění KSM Minister-

stvem vnitra 
Bezprostředně po 7. sjezdu 

KSM začal proces rozpuštění 
KSM Ministerstvem vnitra. Tento 
útok na organizaci byl jedno-
značně součástí dlouhodobé 
antikomunistické kampaně pro-
bíhající v České republice a 

Evropské unii. Tento proces 
vyvrcholil 16. října 2006, kdy 
KSM obdržel od Ministerstva 
vnitra oznámení o svém rozpuš-
tění. Oficiálním zdůvodněním 
rozpuštění bylo, že KSM dle 
svých dokumentů usiluje o soci-
alismus, který mimo jiné zname-
ná „odstranění soukromého 
vlastnictví výrobních prostředků 
a jeho nahrazení vlastnictvím 
společenským“. KSM podal proti 
rozpuštění okamžitě správní 
žalobu k soudu, soudní proces 
však přesto dosud nezačal.  

Tento krok Ministerstva 
vnitra vyvolal zásadní nesouhlas 
velké části společnosti. Petici na 
podporu KSM podepsaly tisíce 
občanů České republiky. Proti 
postupu Ministerstva vnitra pro-
testovaly například i organizace 
bývalých protifašistických bojov-

níků a partyzánů. Z iniciativy 
studentských aktivistů vznikla 
petice občanských sdružení 
nesouhlasících s kroky Minister-
stva vnitra proti KSM. Podporu 
KSM vyjádřilo několik českých 
politických stran. Z podnětu 
poslanců Komunistické strany 
Čech a Moravy byl postup Minis-
terstva vnitra proti KSM projed-
náván v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky. 
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Velký ohlas zaznamenala 
iniciativa Ministerstva vnitra 
v zahraničí. Svůj nesouhlas 
vyjádřily stovky mládežnických, 
studentských a odborových 
organizací. Tisíce lidí adresovaly 
své rozhořčení Ministerstvu 
vnitra i zastupitelským úřadům 
České republiky v zahraničí, 
mimo jiné řada poslanců národ-
ních parlamentů, Evropského 
parlamentu, univerzitních profe-
sorů, bývalých bojovníků proti 
fašismu. Před zastupitelskými 
úřady České republiky v řadě 
zemích se uskutečnily protestní 
demonstrace.  

Rozhodnutí Ministerstva 
vnitra, přes svou nepravomoc-
nost, znamenalo velké omezení 
činnosti KSM, vznik ne nepod-
statných limitů v jejím rozvíjení a 
zároveň velké posílení pro sou-
časný antikomunismus. Boj proti 
antikomunismu, za obranu zá-
kladních práv a svobod a přede-
vším za legální status KSM byl 
v uplynulém období jednou 
z priorit práce organizace. 

 
KSM proti základn ě USA 
Nejvýznamnější aktivitou 

KSM bylo v uplynulém období 
budování hnutí proti možnému 
umístění vojenské základny 
USA v České republice. Od 
samého otevření této otázky se 
KSM v této věci aktivně angažo-
val. KSM byl první organizací, 
která iniciovala veřejnou kampaň 
proti možnému umístění vojen-
ské základny USA. KSM zorga-
nizoval mnoho set veřejných 
akcí – demonstrací, petičních 
akcí, debat, mítinků, kulturních 
aktivit atd. Petici KSM proti 
umístění základny USA již pode-
psalo více než 150 tisíc občanů 
České republiky. Vzhledem 
k rozsahu petiční kampaně a 
počtu podpisů pod petici se 
jedná o jednu z největších ob-
dobných iniciativ na-
šich novodobých dějin. To je 
nejen velkým úspěchem KSM a 

komunistického hnutí jako tako-
vého, ale i všech, kteří se staví 
na odpor proti imperialismu, 
válce a možnému umístění zá-
kladny armády USA u nás. 

Přesto, že již celorepubliko-
vě úspěšně probíhala vlastní 
kampaň KSM proti základně 
USA, byla organizace také u 
zrodu společné iniciativy Ne 
základnám. KSM se však nesta-
věl nekriticky k orientaci, která 
v této iniciativě převládla. KSM 
nesouhlasil s tvrzením v petici 
Ne základnám, že „to vše 
(jednání vlády České republiky 
s USA) se děje pouhých patnáct 
let po odchodu posledních so-
větských vojáků z území okupo-
vaného Československa“, které 
považoval za velkou a zbyteč-
nou překážku při vytváření jed-
notného hnutí. KSM vystupoval 
proti ztotožňování současné 
situace s událostmi roku 1968, 
které opakovaně zaznívá 
v projevech reprezentantů Ne 
základnám a objevuje se i na 
transparentech této iniciativy. 
Organizace dále kritizovala iluze 
v sociální demokracii, pacifismus 
či řešení problému základny 
USA skrze Evropskou unii nebo 
dokonce Severoatlantický pakt 
NATO. Přes tyto problé-
my,umocněné navíc antikomu-
nismem vůdců iniciativy Ne zá-
kladnám, KSM vyzval k  jednotě 
hnutí a aktivně se ji snažil budo-
vat. 

KSM vedl kampaň proti 
možnému umístění vojenské 
základny USA 
z antiimperialistických pozic. 
Kampaň KSM dávala snahy o 
vybudování amerických vojen-
ských základen v České republi-
ce a dalších zemích do souvis-
lostí s válečnickou imperialistic-
kou politikou USA, kterou de-
monstrují zrůdné agrese proti 
národům Jugoslávie, Afghánistá-
nu, Iráků a dalším zemím. Aktivi-
ty KSM proti základně USA 
nalezly velkou odezvu nejen 

mezi lidmi v České republice, ale 
i v zahraničí. 

 
KSM za obranu sociálních 

výdobytk ů 
KSM se aktivně stavěl proti 

útokům na zbytky výdobytků 
období socialismu 
v Československu. Vystupoval 
proti všeobecnému zdražování, 
zrušení práva na bezplatnou 
zdravotní péči, snahám o zave-
dení školného, prodlužování 
věku odchodu do důchodu a 
nezaměstnanosti.  

KSM se stavěl za práva 
většiny mládeže – obyčejných 
studentů, učňů, mladých pracují-
cích a nezaměstnaných. KSM 
pokračoval ve svých aktivitách 
v rámci studentského hnutí, 
podporoval různé studentské 
organizace a iniciativy, bojující 
proti školnému, nárůstu kolejné-
ho, privatizaci školství a stavící 
se za demokratizaci student-
ských samospráv a nárůst jejich 
pravomocí. V této souvislosti 
KSM rozvíjel společné snahy se 
svými organizacemi v zahraničí. 
Jedním z výsledků těchto aktivit 
byla významná mezinárodní 
výzva „Za bezplatné veřejné 
vzdělání pro všechny!“ 

KSM se aktivně účastnil 
velkých vystoupení pracujících, 
především na centrálních mani-
festacích odborů, kde distribuo-
val své materiály , získával stou-
pence pro komunistické hnutí a 
propagoval nutnost radikální a 
bojovné orientace odborového 
hnutí.  

KSM mimo jiné vyvíjel roz-
sáhlé kampaně proti drastické-
mu zdražování jízdného 
v hromadné dopravě a 
v neposlední řadě proti snahám 
o destrukci zdravotního systému 
v České republice. Ať již mítinky, 
demonstracemi či petičními 
akcemi KSM oslovoval obyvate-
le země, získával je pro aktivní 
odpor proti politice útoků na 
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oblastí veřejných institucí, které 
demonstrují svoji roli jako vyko-
navatelé pravicových tendencí, 
které jsou bohužel na našem 
kontinentě stále aktuální.  

CJC budou pokračovat v 
mezinárodní solidaritě a budou 
sledovat všechny represivní 
kroky vaší vlády, budeme bojo-
vat bok po boku s našimi český-
mi soudruhy proti společnému 

nepříteli.  
Přejeme vám, abyste rozvi-

nuli politické diskuse tou nejlepší 
možnou cestou, aby KSM vyšlo 
posíleno a aby čelilo dennoden-
ním bojům na základě toho nej-
lepšího analytického zhodnocení 
situace při sledování a zachová-
ní principů marxismu – leninis-
mu. Nemáme žádné pochybnos-
ti o tom, že tomu tak bude.  

Ať žije proletářský internaci-
onalismus! 

Pryč s antikomunistickou a 
polofašistickou českou vládou! 

Ať žije KSM! 
Ať žije marxismus – leninis-

mus! 
Komise mezinárodních vztahů 

CJC 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM  
OD MAĎARSKÉ LEVICOVÉ FRONTY  

- KOMUNISTICKÉ ALIANCE MLÁDEŽE 
Drazí soudruzi, 
Levicová fronta – 

Komunistická aliance mládeže  
rozhodně odsuzuje represe, 
vedené státní mocí proti 
Komunistickému svazu mládeže. 
Tento hon na čarodějnice v 
České republice jasně ukazuje 
antikomunistické tendence v 
Evropské unii a také v celé 
Evropě.  

Podporujeme váš boj proti 
ilegalizaci a uděláme proti tomu 
vše, co bude možné. Váš boj je 
důležitý nejen ve vaší zemi, ale i 
na mezinárodní úrovni. Boj proti 
vojenské základně USA, 
antikomunismu, vykořisťování 
atd. je velmi důležitý pro českou 
mládež a hnutí pracujících.  

Stojíme jednoznačně na 
straně KSM a nedovolíme 
imperialismu uspět v procesu 
vašeho zrušení. 

Jednoznačně také 
odsuzujeme, že určili datum 
soudu na 19. března, tedy 3 dny 
před vaším 8. sjezdem.  Ukazuje 
to, že jsou ochotni pro zastavení 
práce KSM udělat cokoli.  

Tento boj je pro vaši 

organizaci velmi náročný, avšak 
doufáme, že vítězství bude vaše 
a že dosáhnete svého cíle v boji 
za lepší svět, za socialistickou 
budoucnost. 

Na závěr nám dovolte 
popřát úspěšný sjezd, kdy i přes 
soudní řízení dosáhnete svého 

cíle a KSM z něj vyjde posíleno.  
Ať žije KSM! 
Ať žije mezinárodní 

solidarita! 
Soudružsky 

Vaše Levicová fronta – 
Komunistická aliance mládeže  

Baloldali Front 
Kommunista Ifjúsági Szövetség 
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Kolektivy mladých komunistů 
(CJC) zdraví váš sjezd a vzdá-
vají hold vašemu revolučnímu 
boji proti fašistickým útokům ze 
strany české vlády. Vlády, která 
zastupuje pouze zájmy mocných 
a porušuje ty nejzákladnější 
principy jakékoli demokracie.  

Nebezpečná tendence k 
fašizaci, autoritářství a antiko-
munismu je vidět v celé Evropě, 
to vše je podporováno budová-
ním dalšího pólu imperialismu 
při konsolidaci Evropské unie 
jako stmelujícího prvku pro oli-
garchie různých členských zemí. 
Probíhající proces rušení vaší 
organizace je útokem proti lidu a 
dělnické třídě, jak české, tak 
evropské.  

CJC věří, že útok proti ko-
munistické organizaci je také 

útokem na CJC a proto chceme 
společným postupem projevit 
naši maximální solidaritu, o celé 
situaci informovat veřejnost, 
zdůrazňujíce proletářský interna-
cionalismus.  

Od okamžiku zveřejnění 
vašeho zákazu se ve Španělsku 
začaly na všech místech, kde 
jsme byli schopní je udělat, obje-
vovat malby na zdech a graffiti, 
články, veřejná prohlášení a v 
měsíci lednu potom řada veřej-
ných diskuzí, které jsme uspořá-
dali spolu s předsedou KSM, 
Milanem Krajčou, ve více než 11 
různých městech po celém polo-
ostrově. Tato kampaň se setkala 
s naprostým bojkotem oficiálních 
médií, která plně slouží španěl-
ské oligarchii, zatímco v levico-
vých a alternativních médiích se 

setkala s výrazným ohlasem 
díky množství rozhovorů, které 
jim soudruh Krajča poskytl a 
důležitou reakcí, které veřejné 
přednášky vyvolaly. Výsledkem 
bylo to, že lidé ve Španělsku byli 
schopní přemýšlet a dovědět se 
o situaci KSM a výrazně to na-
pomohlo k tomu, aby si lidé 
uvědomovali vlnu politického 
násilí, které vychází ze všech 

 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM OD ŠPAN ĚLSKÝCH 
KOLEKTIVŮ MLADÝCH KOMUNISTŮ 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM  
OD KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE 

ŠPANĚLSKA 
Drazí soudruzi a přátelé 
Přijměte jménem Ústředního 

výboru a členů Komunistického 
svazu mládeže Španělska 
(UJCE) srdečné pozdravy 
k uskutečnění vašeho 8.sjezdu a 
přejeme vám, aby byl úspěšný.  

Přijměte také jménem špa-
nělských mladých komunistů 
vyjádření solidarity. Nedávné 
procesy, namířené proti vaší 
organizaci nás naplňují odporem 
vůči antikomunistické kampani, 
provozované vládami v Evropě. 
Tato antikomunistická kampaň, 
jak už jsme zmínili dříve, není 
nic jiného než pokračování fašis-

tických praktik, realizovaných 
tzv. “demokratickými vládami”. 
Znovu budeme stát po vašem 
boku proti těmto antikomunistic-
kým útokům, v boji za politická 
práva a svobody. Společně boju-
jeme a požadujeme skoncování 
se základnami imperialismu, ať 
už jsou kdekoli, v České republi-
ce či Španělsku, ať už jsou to 
raketové, špionážní či radarové.  

Věříme, že vaše organizace 
po tomto sjezdu posílí v boji proti 
útokům, vedeným proti vám a že 
vždy najdete přátele, kteří budou 
stát při vás. 

Ať žije mezinárodní solidari-

ta! 
Ať žije KSM! 

Ústřední výbor UJCE 
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sociální výdobytky, pro komunis-
tickou politiku a pro program 
socialismu. 

 
KSM proti antikomunismu, 

fašismu a fašizaci 
Nejen rozpuštění organizace 

Ministerstvem vnitra byl důvo-
dem, proč KSM věnoval velkou 
pozornost narůstajícímu antiko-
munismu, nebezpečí fašizace a 
boji proti těmto jevům. KSM se 
aktivně bránil svému rozpuštění, 
stejně jako útokům na legální 
statut dalších složek komunistic-
kého hnutí a snahám kriminali-
zovat komunistické symboly jako 
jsou srp a kladivo a rudá pěticí-
pá hvězda. Organizace také 
deklarovala svou solidaritu se 
všemi činiteli komunistického 
hnutí, kteří se stali terči brutál-
ních antikomunistických útoků. 

KSM působil v boji proti 
ideologické ofenzívě antikomu-
nismu, například proti historické-
mu revizionizmu, útočícího na 
dějiny komunistického hnutí, 
lidového boje proti fašismu a 
zkušenost budování socialismu. 
Především školy a další vzdělá-
vací instituce se staly místem 
střetu členů a stoupenců KSM 
s ideologií antikomunismu, zneu-
žívající český vzdělávací sys-
tém. 

KSM mnohokrát veřejně 
manifestoval svůj odpor vůči 
fašismu a neonacismu a pokra-
čoval ve svých snahách o vybu-
dování širokého lidového antifa-
šistického hnutí. Velkých úspě-
chů dosáhla organizace ve svém 
boji proti ničení a odstraňování 
pomníků vítězství nad fašismem. 

 
KSM v mezinárodním mlá-

dežnickém hnutí 
Velkých úspěchů dosáhla 

KSM ve svých zahraničně poli-
tických aktivitách. KSM pokračo-
val v aktivní práci v rámci mezi-
národního komunistického hnutí 
mládeže a v rámci Světové fede-
race demokratické mládeže, 

zároveň rozvíjel bilaterální vzta-
hy s mnoha zahraničními part-
nerskými organizacemi.  

Významnou událostí byla 5. 
schůze evropských komunistic-
kých organizací mládeže, kterou 
KSM hostil 27.- 29. října 2006 
v Praze.  Heslem této významné 
schůze, konané jen několik dní 
po rozpuštění KSM, bylo „Boj 
evropské mládeže proti útokům 
na sociální a demokratická prá-
va – bojovná ofenzíva proti anti-
komunismu. Za důstojný život a 
socialistickou budoucnost pro 
mládež.“ Tohoto setkání se 
zúčastnily komunistické mládež-
nické organizace z Rakouska, 
Belgie, Británie, Kypru, Němec-
ka, Řecka, Itálie, Nizozemí, 
Norska, Polska, Portugalska, 
Ruska, Španělska, Švédska a 
České republiky. Jako pozorova-
tel se schůze zúčastnila také 
Světová federace demokratické 
mládeže.  

Významným úspěchem bylo 
zvolení KSM do vedení Světové 
federace demokratické mládeže. 
KSM je členem této důležité 
mezinárodní organizace od roku 
1997.  Na 17. valném shromáž-
dění federace v březnu 2007 ve 
Vietnamské Hanoji byl KSM 
zvolen za člena její Valné rady. 
Tento fakt znamená pro KSM 
nejen velkou zodpovědnost 
v rámci mezinárodního hnutí 
mládeže, ale i významné oceně-
ní jeho práce ze strany partner-
ských organizací.  

KSM se také aktivně zapojil 
do příprav 17. světového festiva-
lu mládeže a studentstva, který 
by se měl uskutečnit v roce 2009 
v běloruském Minsku. 

 
KSM a hnutí mezinárodní 

solidarity 
Organizace se zapojila do 

mezinárodních hnutí solidarity 
k různým otázkám. Stavěla se 
za všechny národy, které čelí 
imperialistickým agresím jako 
národy Kuby, Venezuely, Iráku, 

Palestiny, Libanonu, bývalé 
Jugoslávie a dalších zemí. KSM 
rozvíjel své snahy za stažení 
ozbrojených složek České re-
publiky ze všech imperialismem 
USA a Evropské unie okupova-
ných zemí. 

Významné bylo zapojení 
KSM do kampaně za osvoboze-
ní 5 kubánských hrdinů vezně-
ných neoprávněně v USA za boj 
proti terorismu. KSM v rámci této 
mezinárodně důležité kampaně 
zorganizoval řadu aktivit – de-
monstrace, informační mítinky, 
petice a kulturní akce. 

Organizace se významně 
angažovala také v kauze Maďar-
ské komunistické dělnické stra-
ny, členové jejíhož vedení byli 
v rámci antikomunistické kampa-
ně odsouzeni ke dvěma letům 
vězení. KSM zorganizoval de-
monstraci, rozsáhle informoval o 
kauze českou veřejnost a opa-
kovaně vyjádřil svůj rozhodný 
protest maďarskému státu a 
svou plnou solidaritu maďar-
ským komunistům. 

KSM dále rozvíjel hnutí soli-
darity v rámci studentského 
hnutí, například během ohrom-
ných studentských protestů a 
stávek ve Francii a v Řecku. 

 
Výstavba organiza ční 

struktury KSM 
Společně s rozvojem organi-

zační struktury rostly i nároky na 
ni. V uplynulém období vznikaly 
nové regionální a lokální struktu-
ry. Orgány KSM na centrální 
úrovni se pravidelně scházely a 
zapojovaly do činnosti různého 
druhu řadu členů organizace. 

V rámci organizace probíha-
la dlouhodobá diskuse o nových 
organizačních formách KSM. Ta 
vyústila v Stanovy KSM, které 
měly za úkol posílit marxisticko-
leninský charakter organizace a 
demokraticko centralistický mo-
del jejího fungování. 

Při budování své organizace 
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Ve středu 19. března 2008 
Městský soud  v Praze zamítl 
správní žalobu na rozhodnutí 
Ministerstva vnitra České repub-
liky o rozpuštění Komunistického 
svazu mládeže (KSM). 

Oficiální důvod, který byl 
nakonec užit pro obvinění, které 
vedlo k rozpuštění KSM bylo 

tvrzení, že KSM reflektuje ve 
svém programu potřebu nahra-
zení soukromého vlastnictví 
výrobních prostředků společen-
ským vlastnictvím. Tedy důvod 
pro rozpuštění KSM bylo pře-
svědčení mladých lidí o nutnosti 
budovat jinou společnost, která 

využíval KSM historických zku-
šeností českého a českosloven-
ského komunistického a pokro-
kového mládežnického hnutí, 
stejně jako poznatků z fungování 
komunistických mládežnických 
organizací v jiných zemích. Přes 
složité podmínky,dané situací 
v České republice, KSM praco-
val na posilování a rozvoji své 
organizace.  

 
Ideologická práce KSM 
KSM kladl velký důraz na 

upevňování své komunistické 
ideologické orientace, prohlubo-
vání teoretických znalostí svých 
členů a rozvoji marxismu-
leninismu. K tomu sloužily pře-
devším tiskoviny KSM, v prvé 
řadě měsíčník KSM Mladá prav-
da, a několik organizací vyda-
ných brožur a dále akce pořáda-
né či spolupořádané KSM. Klíčo-
vou roli zde hrály Pražské teore-
ticko-politické konference, na 
jejichž organizování se KSM 
pravidelně podílel.  

KSM spolupracoval 
s komunistickými vydavatelství-
mi a podílel se na distribuci 
jejich produktů. Organizace na 
různých stupních dala vzniknout 
různým knihovničkám KSM. 
Organizace navázala styky 
s různými marxisticko-leninskými 
teoretickými pracovišti, vydava-
telstvími a tiskovinami 
v zahraničí. I nadále KSM pokra-
čoval ve svých snahách o syste-

matické teoretické komunistické 
vzdělávání svých členů. K tomu 
využíval, kromě svých tiskovin, 
různé vzdělávací kurzy různého 
charakteru a forem. 

 
Agita čně-propagandistická 

činnost KSM 
KSM dále rozvíjel svou čin-

nost na poli agitace a propagan-
dy. Pokračoval ve vydávání 
svého celorepublikového tisko-
vého orgánu – měsíčníku Mladá 
pravda, pro který získával nové 
odběratele, distributory a přispě-
vatele. Vedle Mladé pravdy 
vycházely také různé regionální 
tiskoviny – časopisy, zpravodaje, 
občasníky. Velkou pozornost 
věnoval KSM rozvoji své interne-
tové prezentace, především 
centrálních denně aktualizova-
ných webových stránek na adre-
se http://www.ksm.cz. Vedle 
těchto stránek existovala řada 
internetových prezentací regio-
nálních a lokálních struktur 
KSM.  

KSM pokračoval v častém 
vydávání letáků, plakátů a sa-
molepek, propagující existenci a 
cíle organizace, jejichž kvalita i 
kvantita se neustále zvyšovala. 
V uplynulém období bylo také 
obnoveno vydávání brožur a 
dalších rozsáhlejších tiskovin, 
sloužících ke vzdělávání členů a 
stoupenců KSM. KSM 
k publikaci svých postojů dle 
možnosti využíval i spřátelených 

médií.  
Pro KSM byla agitačně-

propagandistická činnost jednou 
ze základních aktivit, sloužící 
k propagaci organizace, jejího 
programu, komunistického hnutí 
a myšlenky socialismu. Přes 
velkou náročnost a značné limity 
kladl KSM na tuto činnost veliký 
důraz a rozsáhle ji rozvíjel. 

 
Kulturní a sportovní aktivi-

ty KSM 
KSM se své činnosti věnoval 

také rozvoji různých kulturních a 
kulturně-politických akcí. Mezi 
nejvýznamnější patří pořádání 
Latino večerů, tj. celovečerních 
kulturních aktivit s odkazem na 
revoluční procesy v současné 
Latinské Americe. Mezi pravidel-
né akce patřily filmové kluby 
KSM, v rámci nichž došlo 
k seznamování se s desítkami 
jinak nedostupných filmových 
děl. 

Mezi nejvýznamnější spor-
tovní akce KSM patřil bezpochy-
by tradiční stále populárnější 
Pochod Praha - Lidice, pořádaný 
při příležitosti výročí barbarské-
ho vypálení Lidic německými 
fašistickými okupanty. Vedle 
Pochodu Praha - Lidice organi-
zoval KSM také řadu jiných 
turistických akcí KSM se 
v uplynulém období, stejně jako 
mnohokrát v minulosti, podílel 
také na organizování dětských 
táborů. 

 

REZOLUCE 8. SJEZDU K ROZPUŠTĚNÍ KSM 

Komunistická mládež Portu-
galska (JCP) posílá pozdravy 8. 
sjezdu KSM, což bude velmi 
důležitý moment v boji a posílení 
vaší organizace. Snad je to i 
chvíle pro velká prohlášení uči-
něná za účelem budování lepší-
ho světa.  

Avšak za podmínek, za kte-
rých se sjezd koná, tj. tři dny po 
rozhodnutí městského soudu v 
Praze, který, potvrzuje předcho-
zí rozhodnutí české vlády o 
ilegalizaci KSM, se stává ještě 
důležitějším. Je to znamení 
odporu nejen proti ofenzivě 
imperialismu a antikomunismu, 
ale také proti útokům vůči svo-
bodám lidu a mládeže a demo-
kratickým právům, ruku v ruce s 
útoky proti všeobecným právům.  

V den, kdy se konal soud, 
JCP zorganizovala další akce 
solidarity s KSM, kde byly portu-
galské mládeži rozdány letáky, 
informující o této otřesné situaci. 
Víme, že nejlepší cestou, jak 
bojovat proti těmto opatřením je 
pokračování v boji a odporu, 
organizování mládeže, na ško-
lách, pracovištích a všude tam, 

kde se odehrává třídní boj.  
Jsme si jisti, že 8. sjezd 

znovu potvrdí práva mládeže a 
lidu a bude jistě významným 
krokem v boji proti postupující-
mu imperialismu.  

V naší zemi, Portugalsku, je 
mládež konfrontována s omezo-
váním nejrůznějších práv, od 
práva na bezplatné, veřejné a 
všem přístupné vzdělání po 
svobodu projevu, především 
pokud jde o malby na zdech a 
pokusy o zastavení a zákaz 
demonstrací. Na všechny tyto 
útoky jsme jasně odpověděli 
rozsáhlou demonstrací – Pocho-
dem za svobodu a demokracii, 
organizovanou Portugalskou 
komunistickou stranou (PCP), 
které se v Lisabonu zúčastnilo 
více než padesát tisíc lidí, mnozí 
z nich byli mladí z JCP. Komu-
nisté tím tak jasně ukázali, že 
práva lze bránit, pokud jich vyu-
žíváme, a že lidé nedovolí od-
bourávání práv, uvedených v 
Ústavě naší republiky.  

Vyjadřujeme svoji meziná-
rodní solidaritu s lidmi, kteří 
bojují proti kapitalismu a imperi-

alismu, jako například český lid 
a mládež, kteří bojují za svá 
práva a šanci na lepší život.  

JCP přeje KSM úspěšný 
sjezd, aby jste dosáhli všech 
úkolů, které jste si stanovili. 

Ať žije 8. sjezd KSM! 
Ať žije KSM! 
Ať žije mezinárodní solidari-

ta! 
Portugalská  

komunistická mládež 
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POZDRAV 8. SJEZDU KSM  
OD PORTUGALSKÉ KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM  
OD KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE POLSKA 

Drazí soudruzi, 
jménem Komunistické 

mládeže Polska bychom vám 
chtěli poslat naše nejvřelejší 
pozdravy a popřát vám na 8. 
sjezdu KSM plodné debaty. 
Naše organizace čelí v součas-
nosti podobným problémům – 
jakým je např. snaha o vybudo-
vání americké vojenské základ-

ny v Polsku a České republice. 
To je také důvodem, proč by-
chom chtěli posílit vzájemné 
vztahy, výměnu zkušeností, a 
jak doufáme, naplánovat mezi-
národní protesty proti imperialis-
mu. Imperialistické politice USA 
a našich vlád můžeme čelit pou-
ze společně. 

Vyslovujeme také naši 

solidaritu s kampaní KSM proti 
antikomunismu. Stavíme se 
jednoznačně proti soudu, vede-
nému proti KSM, který byl inicio-
ván českými úřady.  

S revolučními pozdravy  
Vedení  

Komunistické mládeže Polska  
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Drazí soudruzi 
přijměte prosím, naše nej-

vřelejší pozdravy a přání úspě-
chu vašemu 8. sjezdu. Nejnověj-
ší útok vlády České republiky 
znovu potvrzuje, že KSM bojuje 
úspěšně proti monopolům a 
imperialismu. Být terčem těchto 
útoků, znamená jasný důkaz 
politických úspěchů, vaši aktivity 
a iniciativy, která třídě buržoazie 
a imperialistickým organizacím 
jako je EU a NATO, vytvořila 
řadu problémů.  

Příklad vaší organizace 
jasně ukazuje a prokazuje, jak 
důležitý je společný boj mládeže 
pro akce komunistických mlá-
dežnických organizací. Jenom 
taková organizace může dát 
bojům mládeže budoucnost, 
zdůrazňujíc, že pro velké změny 
v životě lidí a mládeže jsou po-
třeba hlubší změny na úrovni 
moci.  

To je důvod, proč imperialis-
mus útočí na komunisty, protože 
ti ukazují jasné řešení a cestu 
ven.  

V době pořádání vašeho 
sjezdu imperialisté zintenzivňují 
své protilidové útoky, zkoušíce 
tak realizovat své imperialistické 
plány. Antagonismus USA, EU a 
rozvíjejícího se Ruska přináší 
války, konflikty a rozdmýchává 
národnostní vášně. Jsou odhod-
láni uvést v život své plány s 
cílem postavit ve vaší zemi vo-
jenskou základnu, posílat vojska 

do suverénních států, aby je 
rozdělili na protektoráty.  

Politika EU a její zavádění v 
jednotlivých zemí útočí na práva 
pracující třídy, ukazujíc svůj 
imperialistický charakter a doka-
zujíc, že zde není žádná mož-
nost pro zlepšení či změnu v 
prolidovou politiku, jedinou mož-
ností je jejich svržení. „Flexibilní 
trh“, nejistota práce, privatizace, 
ničení sociálních jistot, omezo-
vání demokratických práv, to je 
jen pár příkladů.  

Příklad boje KSM, zvláště za 
těchto podmínek, nám dává 
velkou sílu pokračovat v našem 
solidárním úsilí, abychom vytvo-
řili co největší nátlak, aby byl 
zákaz KSM zrušen.  

Vážení soudruzi,  
Ve svých dennodenních 

bojích cítíme potřebu ideologic-
kého protiútoku, což je základní 
věc pro dosažení našich společ-
ných cílů. Komunistická mládež 
Řecka (KNE) se snaží dokázat 
mladým lidem prvenství našich 
myšlenek, marxismu-leninismu, 
propagovat socialismus nejen 
jako cíl zítřka, ale jako naprostou 
nutnost, která dává odpovědi na 
současné potřeby a problémy. 
Pracujeme, abychom vyhráli náš 
boj proti oportunismu a zapojili 
jej do antiimperialistické strate-
gie.  

V této době i KNE bojuje 
současně s odmítnutím reakč-
ních zákonů mládeží a lidem, 

aby uskutečnila takové požadav-
ky, které budou sloužit lidem a 
ne takové, které jim poskytují 
kapitalisté. Veškeré zisky mono-
polů, vyprodukované bohatství, 
všechny vědecké a technologic-
ké pokroky by měly být předány 
těm, kteří je vytváří. Spolu s 
těmito boji zintensivníme naše 
úsilí o to, představit tuto nutnost 
i mladým lidem.  

Zároveň s těmito myšlenka-
mi říkáme, že budeme pokračo-
vat v úsilí o další prohloubení 
bratrských vztahů mezi našimi 
organizacemi. V našem společ-
ném boji mládeže proti imperia-
lismu po celém světě v rámci 
WFDY a dále společně s komu-
nistickými mládežnickými organi-
zacemi uvědomit mládež o naší 
perspektivě, našem novém svě-
tě, socialismu.  

Přejeme vám hodně sil do 
vašeho boje, budeme vždy stát 
na vaší straně.  

Ústřední výbor KNE 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM  
OD KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE ŘECKA 

již nebude založena na kapitalis-
tických principech. Útok proti 
KSM je tak nepřijatelným dru-
hem politické a ideologické ma-
nipulace, která útočí na komu-
nisty, snaží se opět kriminalizo-
vat komunistickou ideologii a 
jakoukoliv společenskou aktivitu 
požadující uskutečnění legitim-
ních snah vykořisťovaných a 
utlačovaných. 

Tento krok Ministerstva vnit-
ra vyvolal zásadní nesouhlas 
velké části společnosti. Petici na 
podporu KSM podepsaly tisíce 
občanů České republiky. Proti 
postupu Ministerstva vnitra pro-
testovaly například i organizace 
bývalých protifašistických bojov-
níků a partyzánů. Z iniciativy 
studentských aktivistů vznikla 
petice občanských sdružení 
nesouhlasících s kroky Minister-
stva vnitra proti KSM. Podporu 
KSM vyjádřilo několik českých 
politických stran. Z podnětu 
poslanců Komunistické strany 
Čech a Moravy (KSČM) byl 
postup Ministerstva vnitra proti 
KSM projednáván v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České 
republiky. 

Velký ohlas zaznamenala 
iniciativa Ministerstva vnitra 
v zahraničí. Svůj nesouhlas 
vyjádřily stovky mládežnických, 
studentských a odborových 

organizací. Tisíce lidí adresovaly 
své rozhořčení Ministerstvu 
vnitra i zastupitelským úřadům 
České republiky v zahraničí, 
mimo jiné řada poslanců národ-
ních parlamentů, Evropského 
parlamentu, univerzitních profe-
sorů, bývalých bojovníků proti 
fašismu. Před zastupitelskými 
úřady České republiky v řadě 
zemích se uskutečnila řada 
protestních demonstrací.  

Tento útok proti KSM je jen 
vyvrcholením dlouhodobé anti-
komunistické kampaně. Jejími 
projevy je například petice Zruš-
me komunisty, snaha  prosadit 
zákon, který by kriminalizoval 
komunistické myšlenky, hnutí a 
slovo komunistický jako takové, 
zároveň staví komunismus a 
jeho myšlenky na rovinu 
s fašismem a jeho zločiny. Zin-
tenzivňují se snahy o zákaz 
KSČM, podobně jako útoky na 
další pokrokové a demokratické 
síly v České republice. Probíhá 
cílené úsilí o historický revizioni-
zmus, namířený proti komunis-
tickým, pokrokovým, demokratic-
kým a antifašistickým tradicím a 
zkušenostem. V rámci antikomu-
nistické kampaně je významně 
zneužíváno státního systému 
veřejného vzdělávání, stejně 
jako masových médií.  

Je třeba zdůraznit, že roz-

puštění KSM je útokem na celé 
komunistické hnutí, a tedy i na 
KSČM, kterou se zatím neodvá-
žila státní moc napadnout přímo, 
a proto tak činí nepřímo útokem 
na KSM. O vztazích mezi 
KSČM, která je dnes jednou 
z nejsilnějších politických stran 
v České republice, a KSM svěd-
čí i účast předsedy KSČM Vojtě-
cha Filipa na 7. sjezdu KSM a 
jeho slova, ve kterých vyjádřil 
přání, aby myšlenky KSM na-
cházely stále větší odezvu mezi 
vrstevníky členů KSM a aby 
„lidé, kteří prošli KSM, tvořili 
novou krev KSČM“.  

KSM vyzývá všechny demo-
kratické síly, aby se postavili 
proti zákazu KSM Ministerstvem 
vnitra a proti antikomunistickým 
a protidemokratickým snahám 
současné státní moci. Zároveň 
KSM ubezpečuje všechny své 
členy a stoupence, že navzdory 
zákazům a perzekucím neustu-
puje od svých aktivit za zájmy 
většiny mladé generace – oby-
čejných studentů, učňů, mladých 
pracujících a nezaměstnaných – 
a za socialismus. 

Budoucnost nemůže být 
zakázána! 

Ne zákazu Komunistického 
svazu mládeže! 

Ne antikomunismu! 
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Komunistický svaz mládeže 
je součástí antiimperialistického 
hnutí a bojuje proti politice impe-
rialistických agresí, okupací, 
vraždění a vykořisťování pácha-
né zejména Spojenými státy 
americkými, Evropskou unií a 
nejsilnějšími členskými státy EU. 
KSM vede zápas za likvidaci 
krvavého paktu NATO, který 
funguje jako propojení vojen-

ských sil USA a EU a jako ná-
stroj USA v Evropě. Imperialis-
mus se snaží získat legitimitu 
účelovým vytvořením konceptu 
tzv. “boje proti terorismu” a 
“demokratizace dobytých zemí”, 
přičemž lidový odpor proti těmto 
agresím a okupacím je agresory 
označován za terorismus, stejně 
jako bylo lidové partyzánské 
hnutí proti nacistickému tažení 

 

REZOLUCE 8. SJEZDU PROTI IMPERIALISMU 
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za druhé světové války nacisty 
vydáváno za banditismus a 
terorismus. Skutečným teroris-
tou není hnutí odporu proti impe-
rialistické agresi a okupaci, ale 
síly agrese a okupace samy.  

KSM spolu s naprostou 
většinou obyvatel ČR rezolutně 
odmítá vybudování vojenské 
základny USA v naší zemi, po-
žaduje zveřejnění všech tajných 
dokumentů a informací o jedná-
ních mezi vládou ČR a USA, 
okamžité definitivní ukončení 
jednání a staví se za požadavek 
referenda o této věci. Právě 
lidového rozhodování se lživá a 
demagogická proamerická vláda 
ČR bojí. Skutečným důvodem 
plánu na vybudování vojenské 
základny USA v ČR a Polsku 
není údajná, ve skutečnosti 
neexistující, jaderná hrozba 
Iránu a KLDR, jež je uměle vyfa-
bulovanou propagandistickou 
konstrukcí a záminkou ze strany 
USA, nýbrž dlouhodobé tažení 
USA, následovaných EU, proti 
Ruské federaci, jejímu ekono-
mickému bohatství a mocenské-
mu potenciálu. Nástrojem této 
politiky je také pakt NATO, jenž 
neustále proniká k hranicím 
Ruska a do oblasti středního 
východu, a spolu s politikou 
podpory tzv. “banánových revo-
lucí” USA nastoluje proamerické 
vlády v zemích bývalého Sovět-
ského svazu. V postsovětských 
zemích USA a NATO také budují 
své vojenské základny. KSM 
odsuzuje vyhrocování napětí 
proti Ruské federaci. Skutečným 
důvodem výstavby základny 
USA, jež je součástí tzv. protira-
ketového obranného systému 
(AMD), v ČR a Polsku je získat 
schopnost hrozby a možnosti 
provedení prvního úderu bez 
nebezpeční vlastního ohrožení 
protiúderem ze strany napade-
ného. Tato politika USA roztáčí 
nové kolo zbrojení, zvyšuje me-
zinárodní napětí a posiluje mož-
nosti ještě agresivnějšího postu-

pu USA ve světě. Imperialismus 
USA a militarizující se EU tak 
staví svět před reálné nebezpečí 
další eskalace agresí, válek a 
napětí, jejichž cílem jsou vedle 
řady dalších zemí také Ruská 
federace a Čínská lidová repub-
lika.   

KSM bojuje za likvidaci vo-
jenských základen USA, EU a 
NATO v Evropě a ve světě a 
požaduje okamžité stažení 
všech příslušníků ozbrojených 
sil ČR ze zahraničních imperál-
ních tažení USA a EU. Přítom-
nost českých žoldáků v Afghá-
nistánu, Iráku, Bosně a Herce-
govině a v euro-americkém 
protektorátu Kosovo je zločinem 
posluhovačské politiky vlád ČR. 
KSM rovněž požaduje ukončení 
jakékoli politické, logistické, 
propagandistické a ekonomické 
podpory politice válek a okupací. 
Požadujeme využití státních 
finančích prostředků nikoli pro 
kriminální vojenskou podporu 
USA a EU v zahraničí, ale ve 
prospěch lidu naší země v ob-
lasti školství, zdravotnictví, byto-
vé výstavby, sociálního zabez-
pečení apod. 

KSM ostře odsuzuje militari-
zaci EU a obrovské vojenské 
výdaje ČR. Miliardy korun vydá-
vané vládami ČR na nákup stí-
hacích letadel, obrněných vozi-
del a dalších drahých hraček pro 
armádu členského státu paktu 
NATO je výsměchem většině 
obyvatel ČR, která je obětí soci-
álně-ekonomických deforem, 
zdražování a vykořisťování chu-
dých bohatými. Tváří v tvář soci-
álním škrtům a zpoplatňování 
stále většího množství veřejných 
služeb vidíme zvyšování výdajů 
na zahraniční žoldácké mise 
ČR. KSM bojuje proti rostoucímu 
vojenskému zahraničnímu an-
gažmá ČR, jež je nejviditelnější 
zejména v Kosovu, kde budou 
vojáci ČR působit v rámci pro-
tektorátních sil Evropské unie, a 
v Afgánistánu, kde američtí oku-

panti stále více ztrácejí půdu 
pod nohama a prosbami a nátla-
kem usilují o vetší zapojení 
svých kompliců do boje o udržo-
vání svých stále méně stabilních 
pozic.  

KSM co nejostřeji odmítá 
snahy o odtržení Kosova od 
Srbska a uznání jeho samostat-
nosti. Euro-americký protektorát 
Kosovo vznikl jako prostředek 
naplňování mocenských zájmů 
USA, EU a vlád jejích dominant-
ních členských zemí na základě 
agrese NATO proti Jugoslávii, 
jež byla mj. nejhrubším pošlapá-
ním mezinárodního práva a je 
výrazem jednostranné snahy o 
změnu systému hranic ustave-
ného po druhé světové válce. 
Uznání nezávislosti Kosova by 
rovněž bylo porušením základ-
ních principů Charty OSN a 
otevřelo by cestu dalšího zesíle-
ní chaosu a bezpráví v meziná-
rodních vztazích. To je důsled-
kem imperialistické reálpolitiky 
USA a EU, které prosazují zájmy 
svých vládnoucích tříd všemi 
prostředky a mezinárodní smlou-
vy a konvence uzavřené zejmé-
na po druhé světové válce v 
podmínkách mocenské rovno-
váhy, jež vytvářela limity pro 
imperialismus USA, považují, 
stejně jako dřívě hitlerovské 
Německo, jen za cáry papíru.   

KSM podporuje boj iráckého 
hnutí odporu proti intervenčním 
silám USA a jeho spojenců, 
odsuzuje hrozby a nátlak USA 
vůči Iránu a Sýrii a stojí na stra-
ně sil, jež bojují proti americké-
mu plánu tzv. Velkého středního 
východu. KSM vyjadřuje svoji 
solidaritu palestinskému lidu a 
jeho intifádě proti izraelské oku-
paci, solidaritu korejskému lidu, 
bojujícímu za znovusjednocení 
své země a proti imperialistické 
okupaci vojsky Spojených států, 
podporu lidu Západní Sahary, 
usilujícímu o nezávislost a řadě 
lidových antiimperialistických 
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Drazí soudruzi, 
Světová federace demokra-

tické mládeže (WFDY) srdečně 
zdraví 8. sjezd KSM, věříce že 
se jedná o velice důležitý oka-
mžik. Jsme si jisti, že  úspěch 
vašeho sjezdu zvětší možnosti 
rozvoje antiimperialistického 
boje mládeže v České republice 
a posílí vaši organizaci.  

WFDY plně podporuje a 
zdraví váš každodenní boj proti 
NATO a imperialistickému tlaku 
na Českou republiku. Militariza-
ce není cestou míru, je cestou 
mnoha válek a velkého vykořis-
ťování, jak můžeme vidět v mno-
ha zemích východní Evropy, 
Balkánu, Středního východu a 
Afriky.  

Dnes, když odpor mládeže a 
národů vytváří pro imperialismus 
stále více obtíží, zvyšuje imperi-
alismus  agresivitu, aby udržel 
svou dominanci. Toto můžeme 
vidět v Iráku, Afghánistánu, Pa-
lestině a dalších zemích, kde se 
lidé staví na odpor imperialistic-
ké dominanci imperialistické 
trojice USA, Evropské unie a 
Japonska. 

WFDY odsuzuje proces 
kriminalizace komunistických a 
pokrokových organizací a bojuje 
za svobodu organizování a pro-

jevu pro všechny, kteří stejně 
jako KSM bojují za spravedlivou 
a mírovou budoucnost. Demo-
kratická práva jsou nezbytnými 
právy pro svět přátelství, solida-
rity a míru a útoky na ně nejsou 
jen věcí komunistů, ale všech 
pokrokových a demokratických 
sil. To je důvodem, proč je zákaz 
KSM věcí všech mladých lidí 
světa a proč WFDY udělá proti 

tomuto kroku vše, co je v jejích 
silách. 

Imperialismus nemůže zaká-
zat budoucnost! 

Ať žije KSM! 
Ať žije boj mládeže za mír  

mezinárodní solidaritu! 
Mládež jednotně za trvalý 

mír! 
Koordinační rada WFDY 

POZDRAV 8. SJEZDU KSM OD SVĚTOVÉ  
FEDERACE DEKORATICKÉ MLÁDEŽE 

 

hnutí ve „3. světě“. 
KSM realizuje svoji kampaň 

podpory socialistické Kuby a 
zápasu za osvobození pěti ku-
bánských hrdinů vězněných 
v žalářích USA a vyjadřuje svoji 
solidaritu s revoluční bolívarov-
skou Venezuelou a 
s progresivními změnami 

v Bolívii. KSM rovněž vyjadřuje 
svoji solidaritu s bojem lidu Ko-
lumbie proti diktatuře podporo-
vané ze strany USA, za lidská 
práva a za socialistické změny, 
jež jedině mohou zabezpečit 
lidsky důstojný a sociálně spra-
vedlivý život všech obyvatel 
země.  

Imperialismus nelze zlidštit. 
Jedinou možností mírového a 
svobodného života ve světě je 
pouze jeho porážka. 

Porážku silám imperialismu! 
Svobodu, mírový a spraved-

livý život!  


