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• Demonstrace Komunistického 

svazu mládeže Ostrava 7. červen-
ce V Ostravě proti vojenské zá-
kladně USA 

• Denně veřejné petiční stánky. 
• Materiály (petice, letáky, plakáty) 

můžete stáhnout na www.ksm.cz 

Proti základn ě USA 
    

K účasti na p řipravovaných akcích 
se můžete p řihlásit na e-mailu: 
ksm@ksm.cz, telefonních číslech: 
721985447, 602151711, nebo na 
centrální  adrese: Komunistický 
svaz mládeže, Politických v ězňů 9, 
11121 Praha, kde získáte i bližší 
informace! 

 

I letošní léto pořádá Komunistický 
svaz mládeže Beroun sportovně-
naučnou akci Partyzánská stezka. 

Partyzánská stezka 

Kubánský institut přátelství s národy 
(ICAP) zve  k účasti na příští Evrop-
ské brigádě José Martího, která se 
uskuteční ve dnech od 3. do 22. září 
2007 na Kubě. 

Brigáda solidarity na Kub ě 

Den solidarity s 5 Kubánci 

Dne 12. září 
pořádá Komu-
nistický svaz 
m ládeže a 
S p o l e č n o s t 
č e s k o -
k u b á n s k é h o 
přátelství Den solidarity s 5 kubán-
skými hrdiny, vězněnými  v USA za 
boj proti terorismu. Součástí Dne soli-
darity bude také demonstrace před 
velvyslanectvím USA. 
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TŘI REAKCE NA PĚVECKÉ PROJEVY 
MINISTRYNĚ OBRANY 

1. 
Celý svět s náladou pobavenou, 
aniž by zanechal hovorů,  
sledoval zpěváka s jednou ženou,  
jak si zvou na pomoc potvoru.  
 
Dobrý den, zpěváku Vyčítale,  
hrdino brdského radaru,  
řek bych rád: čas je dát válkám vale,  
nezbrojit, nemyslet postaru.  
 
Vyřiďte prosím na Měsíci,  
až Vás tam někdo vystřelí,  
že vláda - jak to slušně říci?  
- kdesi se blahem tetelí.  
 
Já to tak zazpívat nedovedu,  
trémou se třese mi dneska hlas,  
Chci říct jen, ať jde ten radar k ledu,  
neb jinak on tam pošle nás.  
 
 
 
2. 
Celý svět pocítil divnou tíseň 
jak stojím v hlubokém předklonu 
jak zpívám - ráčkuji svoji píseň 
a zvedám pohled svůj nahoru. 
  
Dobrý den, prapore hvězd a pruhů, 
tak už ses rozvinul nad náma, 
my jsme ten nárůdek malých sluhů, 
každý už vypito do dna má. 
  
Dobrý den, radare, prostě welcome, 
tak jsme se konečně dočkali, 
dobrý den, radare, já ti tleskám, 
šrajtofli mi za to nacpali.. 
  
Vyřiď tam prosím do vesmíru, 
vyřiď tam mezi hvězdami, 
že už jsme našli tu velkou díru, 
už jsme v té řiti schováni. 
 
Dobrý den, radare, prostě welcome... 
Vyřiď tam prosím, že my víme, 
jak správně šířit svobodu, 
v Iráku nebo v Palestině 
pro blaho tamních národů. 

 3. 
Sotva Bush udělal první kroky 
Svět si hned zaťukal na čelo 
Mají to v tý Praze pěkný cvoky, 
Ve vládě musí být veselo. 
 
Dobrý den Vlastičko Parkanová 
Ty jsi to perfektně přednesla 
Lezete do řiti zas a znova 
Tentokrát Georgovi z USA. 
 
Vyřiďte pane Topolánku 
Vyřiďte všem tam na Hradě, 
Že nejsme žádný národ janků,  
Co mají blbce ve vládě.. 
 
Vemte si pane Bush kastrol steaků 
Odleťte honem zas na západ 
Češi halt zůstanou bandou Švejků 
A nebudou vás vážně brát.  
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V současnosti je nezbytné 
rozšířit aktivity KSM do nových 
oblastí, aby práce KSM přestala 
být jednopolohová. V následující 
stati se pokusím zdůvodnit ne-
zbytnost přesunu aktivit i do 
kulturní oblasti. Česká společ-
nost se nachází ve fázi úpadku 
veškerých hodnot způsobeným 
především stále hlubším vniká-
ním konzumerismu do mentality 
běžného občana (nebo lépe 
obyvatele). Hodnota věcí a spo-
lečenských pohybů se nahrazuje 
posuzováním z hlediska mož-
nosti jejich třeba i samoúčelné 
sobecké konzumace příslušným 
jedincem a ze samotného kon-
zumu se stává "super-human 
agency".  

Z tohoto podhoubí nihilismu 
vyrůstá diskurs, v němž je zruše-
na historická kontinuita, jsou 
potřeby ostatních považovány 
za bezvýznamné a v němž re-
zignace na "vysoké" ideje se 
stává normou. Občanské záleži-
tosti jsou vydávány za jakési 
polomýtické symboly velkého 
ideálního světa, o účast na něm 
není záhodno usilovat. Věci 
veřejné jsou pak ovládány sou-
kromými konzumně-egoistickými 
zájmy elit. Situaci například 
dokresluje to, že hlavní politické 
síly (především ODS, částečně 
také ČSSD) lákaly v předvoleb-
ních reklamních kampaních 

prakticky jen na přísliby většího 
konzumu pro určité společenské 
vrstvy. 

V této optice se ukazuje, že 
proti nám nestojí v první řadě 
příznivci nějaké explicitně formu-
lované ideologie; proklamace 
hodnot je často míněna jen jako 
prázdné líbivé floskule. Primitivní 
argumentace směřující proti 
pokrokovým silám je založena 
na konkrétních pokusech o inter-
pretaci historie, postavených na 
zjednodušeném paušálním zto-
tožňováním pozorovaného a 
deklarovaného. Mysl navyklá 
abstraktnímu nakládání s ideje-
mi lichost této argumentace 
okamžitě demaskuje. 

Základem každého hnutí by 
mělo být masivní zpřístupňování 
idejí a hodnot, ke kterým chce 
směřovat. Proti tomuto úsilí se 
však staví mnohé překážky 
(např. nízká citlivost občanů 
odkojených hypermarkety a 
prázdnotou reklamních sloganů, 
předsudky, rezignace); domní-
vám se, že prostředkem k překo-
nání těchto překážek představu-
je umění a kultura. Ztotožní-li se 
občané s našimi cíli, pak se 
připojí i k naší politice. Musíme 
však naše cíle umět účinně 
prezentovat. 

Z hlediska naznačeného 
záměru není stav uvnitř levico-
vého hnutí v mnoha ohledech 

zdaleka růžový, proto je potřeba 
nejen hledat nové metody komu-
nikace s veřejností, ale i vytvořit 
prostor k všeobecnému intelek-
tuálnímu a mravnímu růstu vlast-
ní členské základny. Není ces-
tou se nostalgicky izolovat od 
okolní společnosti, ale je nezbyt-
né současné společenské po-
měry pochopit. 

Založený Pražský kinoklub 
usiluje o to, aby se přispěl k 
naznačenému kýženému pohy-
bu na levici. Zmíněná iniciativa 
stačila během krátké doby vyvo-
lat mnohé příznivé ohlasy (např. 
již se zakládají další kinokluby). 
V rámci kinoklubu zvažujeme 
možnost natočit i vlastní film (ne 
nutně o KSM), který by nás mohl 
reprezentovat např. i na festiva-
lech amatérských filmů. Myšlen-
kou tvorby vlastního snímku se 
již nadchli někteří dobrovolníci - 
samozřejmě stále hledáme další 
zájemce.  

KE SKONČENÍ DALŠÍHO ROČNÍKU  
KINOKLUBU KSM 

vázet nejširší mobilizaci lidových 
venezuelských mas při podpoře 
svého vůdce prezidenta Huga 
Cháveze Fríase a procesu de-
mokratických a revolučních 
transformací, které mají za cíl 
vybudovat bolívarský socialis-
mus, který by zajistil co největší 

množství spokojenosti pro kaž-
dého občana republiky. 

Aktivní činnost demokratic-
kých politických stran, členů 
parlamentů a lidových představi-
telů, odborových organizací, 
výborů a sítí solidarity, nábožen-
ských a společenských skupin 

všech typů, intelektuálů a akade-
miků celého světa je nezbytným 
článkem k zadržení imperialistic-
kých plánů prováděných proti 
lidu Venezuely. 

14. července 2007, přeložil 
Vladimír Horák  
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V pondělí 4. června večer 
přijel do Prahy podpořit imperia-
listickou politiku USA George 
Bush. Již od pondělního rána 
nastolila policie v některých čás-
tech Prahy drsná opatření. Jak 
ve válečném obležení byl hotel 
Hilton. Neprodyšně byl uzavřen 
kompletně celý areál Pražského 
hradu, po Hradčanském náměstí 
sem a tam projížděly hlídky poli-
cie... Oponenti Bushe a odpůrci 
základny se však nenechali za-
strašit. 

Poblíž amerického velvysla-
nectví v Praze se v podvečer 
sešlo několik set lidí, aby podpo-
řily protest KSM a Pražské rady 
KSČM proti politice USA.  

Všichni před zastupitelským 
úřadem USA dali důrazně na 
srozuměnou, že Bush není v ČR 
vítán!  

Je představitelem politiky, 
proti které se dnes aktivně staví 
na odpor stovky milionů lidí ze 
všech koutů světa. Je to on, kdo 
byl hlavním strůjcem agrese pro-
ti Afghánistánu a jeho okupace, 
řekl ve svém vystoupení před 
americkou ambasádou předseda 
KSM Milan Krajča. Ten také při-
pomněl zločin pána Bílého domu 
v podobě napadení Iráku ame-
rickými okupanty, kteří uvrhli tuto 
zemi do občanské války, bídy a 
utrpení. Bush je ten, kdo podle 
Krajči reprezentuje politiku 
destabilizačních intervencí v ze-
mích, jako je socialistická Kuba, 
bolívarská Venezuela, státy bý-
valého Sovětského svazu a řada 
dalších. Bush je symbolem zma-
ru, osobou, která opakovaně 
vetovala všechny návrhy, které 
by vedly alespoň k částečnému 
zpomalení destrukce naší plane-
ty. Krajča poukázal i na zrádcov-
skou úlohu slouhů amerických 
zbrojnošů - Topolánka, Klause, 
Vondry, Schwarzenberga a je-
jich suity. My, komunisté, zásad-

ně nesouhlasíme s umístěním 
jakékoliv imperialistické vojen-
ské základny na území České 
republiky. Americký, tzv. obran-
ný protiraketový sytém je jen 
prvkem americké agresivní poli-
tiky. Budováním svých základen 
po celém světě se Spojené státy 
pouze připravují na novou vlnu 
dobyvačných válek, prohlásil 
předseda KSM a oznámil, že 
pod petici proti radarové základ-

ně KSM shromáždil již 111 tisíc 
podpisů! Krajča rovněž kritizoval 
sociálnědemokratické iluze v 
řešení této osudové otázky za-
pojením plánované základny v 
Brdech do výbojného Severo-
atlantického paktu či větší inten-
zitou diskuse s Evropskou unií. 
Takovýto přístup jednoznačně 
odmítáme. Vybudování americ-
ké základny můžeme zastavit 

GEORGI BUSHI, NEJSI TU VÍTÁN! 
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pouze mohutným lidovým odpo-
rem na veřejných mítincích, ma-
nifestacích, pochodech, zdůraz-
nil. 

Marta Semelová, předsedky-
ně Pražské rady KSČM, označi-
la George Bushe ve svém proje-
vu za válečného zločince, který 
patří před mezinárodní soudní 
tribunál. Poukázala na miliony 
korun, které musely být vynalo-
ženy na jeho ochranu v Praze, 
přičemž chybějí peníze na škol-
ství, zdravotnictví, sociální ob-
last, bydlení... Semelová vyčetla 
české vládě odcizení občanům 
ČR hájením zájmů USA. Jmé-
nem stovek občanů pak volala k 
odpovědnosti ministryni války 
Vlastu Parkanovou, Mirka Topo-
lánka, Sašu Vondru, Schwarzen-
berga, Havla.... Připomněla 
představitelům vlády, že nemají 
právo mluvit za občany ČR, ne-
boť žádná politická strana nemě-

la umístění radarové základny 
USA na území ČR ve svém vo-
lebním programu! 

To, čeho se současná vláda 
bojí, je hlas lidu, hlas lidového 
referenda. Jedině tak si lze zdů-
vodnit, když Topolánek řekne 
jako premiér tohoto státu, že 
slyší-li slovo lid, naskakuje mu 
husí kůže, řekl před demon-
stranty za poslanecký klub 
KSČM v Parlamentu ČR posla-
nec Stanislav Grospič. Přes 80 
procent lidí chce ve věci radaru 
rozhodnout v referendu. Od ci-
zích mocností si naši lidé nic 
diktovat nedají. Grospič připo-
mněl, že samy Spojené státy 
mají doma obrovské problémy s 
dodržováním lidských práv, s 
odstraňováním rozporů mezi 
chudobou a bohatstvím. USA 
svou zahraniční politikou obhaju-
jí jediné: ekonomické zájmy 
svých podniků a neváhají proto 

rozdmýchat jakýkoliv válečný 
konflikt bez ohledu na důsledky 
v okolním světě. My, lidé České 
republiky, i my, komunisté, ne-
chceme, aby se naše republika 
stala soukolím v této válečné 
štvavé mašinérii USA. Ať prezi-
dent Bush slyší, že lid této země 
nechce jeho rakety a radary, a 
přeje si žít v míru. Pryč s americ-
kou základnou, zvolal poslanec 
Grospič za volání lidí: Pryč s 
Bushem. 

Pak se účastníci dali na po-
chod směrem na Pohoře-
lec (nedobytný hrad si mohli pro-
hlédnout maximálně z dálky ze 
svahů, kudy vedl pochod),  kde 
další protest připravila iniciativa 
Ne základnám. Obě demonstra-
ce se tak po šesté hodině spojily 
v jednu, kterou podpořilo asi 
1500 lidí.  
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jednoduše cestou svrchovaného 
aktu neobnovil používání vlnové-
ho prostoru, který využíval kanál 
RCTV. Tato kampaň se snaží 
mezinárodně izolovat bolívar-
skou revoluci a vytvořit vhodné 
podmínky pro imperialistickou 
agresi formou sankcí, státního 
převratu, nebo dokonce vojen-
skou intervencí. Historicky v 
Latinské Americe a karibské 
oblasti je jako předcházející fáze 
přípravy imperialistické agrese 
známo to, že vedoucí představi-
telé země, která má být předmě-
tem agresí, jsou vystavováni 
intenzivní kampani mezinárodní 
diskriminace, jejímž cílem byla 
oprávněnost násilné akce impe-
rialistické vlády. 

4. S pomocí severoameric-
kého imperialismu, ekonomicky 
silných skupin a sdělovacích 
prostředků globálního dosahu 
zahájily opoziční síly pouliční 
ofenzivu proti vládě, ofenzivu, 
která postupně přichází od uplat-
ňování pokojných prostředků ke 
stále agresivnějším a teroristic-
kým způsobům. Dosud nejváž-
nější situace vznikla letos v 
neděli 26. května, když teroristic-
ké elementy zahájily střelbu z 
řad opozičního shromáždění 
před sídlem organizace CONA-
TEL (veřejnoprávní organizace 
pro řízení telekomunikací) proti 
pořádkovým silám, zatímco jiní 
buřiči na ně házeli kameny a 
lahve. Městská policie měla 11 
zraněných, čtyři z nich se střel-
nými ranami, z nich dva velmi 
těžce. Tento kriminální akt měl 
vyprovokovat pořádkové síly k 
tomu, aby reagovaly s využitím 
svého práva sebeobrany a způ-
sobily mrtvé mezi opozičními 
silami. Tímto způsobem by mohl 
imperialismus obvinit prezidenta 
Cháveze, že je vrahem obránců 
svobody tisku . Pořádkové síly 
tím, že reagovaly opatrně a 
umírněně, způsobily, že tento cíl 
nebyl průchodný. 

5. Kontrarevoluce podněcuje 

k nespokojenosti pomocí reakč-
ních studentů některých soukro-
mých a veřejných univerzit, dětí 
zámožných rodičů, podporova-
ných starostou Chacaa a jemu 
podřízené policie, a stranami 
extrémní pravice s cílem vytvořit 
klima strachu a násilí. Pořádko-
vé síly odnášejí nejhorší násled-
ky v těchto střetnutích. Dne 29. 
května bylo zraněno 25 policistů 
v akcích narušujících veřejný 
pořádek ve městě San Cristóbal. 
Sídlo ministerstva infrastruktury 
v Caracasu bylo napadeno sku-
pinou kontrarevolucionářů. 

6. Tento plán zahrnuje také 
aktivizaci polovojenských teroris-
tických skupin, které sídlí na 
kolumbijsko-venezuelské hranici 
pod ochranou kolumbijské oli-
garchie a severoamerických 
špionážních služeb. Kolumbijský 
režim vyhostil z kolumbijského 
území několik venezuelských 
politiků, což se zdá být součástí 
aktivizace na této frontě agrese 
proti bolívarské revoluci. 

7. Plán také zahrnuje prav-
děpodobnou činnost odstřelova-
čů proti studentům soukromých 
univerzit s cílem učinit za to 
zodpovědnou bolívarskou vládu 
a ospravedlnit tak sílící tlak, 
který by vedl přinejmenším k 
uplatnění mezinárodních sankcí 
proti Venezuele, a pokud je to 
možné, k násilnému svržení 
ústavního pořádku. 

8. Plán může být doprová-
zen pokusem o zavraždění pre-
zidenta Cháveze a dalších vůd-
ců bolívarské revoluce, nebo 
dokonce vedoucích opozice, se 
zřejmým úmyslem nahradit bolí-
varskou vládu loutkovým reži-
mem imperialismu. 

Tento plán se dává do pohy-
bu jako odplata za rozhodnutí 
prezidenta Cháveze vyjmout 
Venezuelu z moci orgánů eko-
nomického kolonialismu, jako 
jsou Mezinárodní měnový fond a 
Světová banka, jakož i jako 
odplata za další revoluční akce, 

jakými jsou například nacionali-
zace klíčových podniků sektoru 
komunikací, postavení energe-
tických zdrojů pod venezuelskou 
kontrolu, zaručení práva na 
vzdělání a zdravotní péči pro 
dříve vyloučené většiny, regula-
ce soukromého sektoru zdravot-
nictví a vzdělání, vytváření pod-
niků založených na bázi společ-
né produkce, družstev a společ-
ností smíšeného podnikání s 
cílem podporovat pracující, sní-
žení telefonních tarifů, zvýšení 
minimální mzdy pracujících, 
nedávání ropné renty neschop-
né národní buržoazii, vytvoření 
nového televizního kanálu veřej-
ných služeb, skoncování s dis-
kriminačním přístupem k univer-
zitnímu vzdělání, které ponechá-
valo mimo posluchárny syny a 
dcery dělnické třídy a venezuel-
ského rolnictva a upřednostňo-
valo děti oligarchie, a jiné akce 
směřující k vytvoření modelu 
socialistického rozvoje, který by 
uspokojoval materiální a duševní 
potřeby všech Venezuelců. Tyto 
akce, odpovídající lidovým a 
národním zájmům, upevňují 
nezávislý a pokrokový směr, 
který je absolutně nepřijatelný 
pro imperialismus a jeho agenty 
ve venezuelské oligarchii. 

Venezuelský lid si nenechá 
beztrestně vyrvat své právo na 
skutečnou nezávislost, nezávislý 
rozvoj, na nastoupení cesty 
řešení sociálních problémů zdě-
děných v průběhu staletí, na 
ochranu přírodních zdrojů a 
skutečnou demokracii. 

Nyní lid Venezuely a bolívar-
ská revoluce, která ztělesňuje 
tužby nejširších lidových mas, 
vyžadují aktivní a rozhodnou 
mobilizaci hnutí a sociálních 
organizací, jakož i pokrokového 
mezinárodního mínění k odhale-
ní realizace fašistických plánů, 
které usilují udělat z Venezuely 
kolonii impéria. 

Tato mobilizace bude dopro-
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Světové síly milující mír a 
solidaritu musí být maximálně 
ostražité v souvislosti s provádě-
ním převratného fašistického 
plánu ve Venezuele. Materiál z 
Caracasu s tak závažnými slovy 
nám poskytlo venezuelské vel-
vyslanectví v Praze. 

Série akcí, k nimž dochází v 
těchto chvílích ve Venezuele, 
prokazuje zahájení realizace 
plánu na převrat, který má za cíl 
svrhnout vládu Bolívarské re-
publiky Venezuely a prezidenta 
Huga Cháveze Fríase, zničit 
bolívarský revoluční proces a 
nastolit moc fašistické vlády 
napojené na imperialismus. 

Uvádíme nejzávažnější 
události tohoto plánu, provádě-
ného v těchto chvílích. 

1. Vláda amerického prezi-
denta George Bushe uvádí v 
činnost odsuzující rezoluci seve-

roamerického Senátu proti bolí-
varské vládě v souvislosti s jejím 
legitimním rozhodnutím zrušit 
koncesi k využívání vlnového 
prostoru jednomu z hlavních 
komunikačních prostředků vene-

zuelské protiimperialistické bur-
žoazie, Radiu Caracas Televisi-
on (RCTV). 

2. Jmenovaná vláda prezi-
denta Bushe nařizuje zároveň 
svým pravicovým spojencům z 
Evropské lidové strany a ostat-
ním pravicovým skupinám učinit 
naléhavé odsouzení podobného 
znění v Evropském parlamentu. 

3. Masové sdělovací pro-
středky, napojené na imperialis-
mus, rozvíjejí širokou dezinfor-
mační kampaň, v níž představují 
bolívarskou vládu jako znásilňo-
vatele svobody projevu a infor-
mování a zamlčují účast RCTV 
na státním fašistickém převratu 
v roce 2002, na ropné stávce v 
roce 2003 a velkém množství 
ilegálních činností (daňové pod-
vody, pobuřující zprávy, tajné 
zveřejňování pornografie, nere-
spektování národních produkč-
ních kvót, vyzývání k násilnos-
tem, válečná propaganda) mezi 
dalšími nepřípustnými činnostmi. 
Zamlčuje se také, že kanál RC-
TV nebyl uzavřen, nýbrž že stát 

 

PROHLÁŠENÍ DIPLOMACIE  
BOLÍVAROVSKÉ REPUBLIKY VENEZUELA  
K NEBEZPEČÍ FAŠISTICKÉHO PŘEVRATU 

Vážení přátelé, soudružky a 
soudruzi, 

sešli jsme se zde dnes, aby-
chom vyjádřili svůj jasný a od-
hodlaný nesouhlas s návštěvou 
prezidenta Spojených států 
amerických George Bushe v 
České republice. George Bush 
zde není vítán! 

Je představitelem politiky, 
proti které se dnes aktivně staví 
na odpor desítky a stovky milió-
nů lidí ze všech koutů světa. Je 
to on, kdo byl hlavním strůjcem 
agrese proti Afghánistánu a jeho 
následné, dodnes trvající, oku-
pace. Byl to on, kdo inicioval 
lžemi odůvodněné napadení 
Iráku a okupaci, která zemi uvrh-
la do kruté občanské války, bídy 
a utrpení. Je to George Bush, 
kdo stojí za masovým používaní 
mučení americkými okupačními 
armádami. To on inicioval zavá-
dění tzv. protiteroristických záko-
nů, které znamenají drastický 
útok na demokratická práva a 
svobody nejen ve Spojených 
státech amerických, ale i v dal-
ších zemích. George Bush je 
ten, kdo reprezentuje imperialis-
tickou politiku destabilizačních 
intervencí v zemích jako je soci-
alistická Kuba, bolívarovská 
Venezuela, státy bývalého So-
větského svazu a řada dalších. 
George Bush je také tou oso-
bou, která opakovaně vetovala 
všechny návrhy, které by vedly 
třebas jen k částečnému zpoma-
lení destrukce naší planety. 

Hlavním bodem návštěvy 
George Bushe je možné vybu-
dování americké vojenské zá-
kladny v naší zemi. To je také 
důvod, proč jej, narozdíl od oby-
čejných obyvatel této země, u 
nás vítají pánové Topolánek, 

Klaus, Vondra, Schwarzenberg 
a jejich suita. Ti se již dávno ani 
nesnaží budit dojem, že jsou pro 
ně zájmy většiny obyvatel státu, 
v jehož čele stojí, důležitější něž 
zájmy imperialismu. Souhlas s 
umístěním vojenské základny 
USA na českém území je sou-
časným vyvrcholením patolízal-
ské podpory plánům George 
Bushe a imperialismu USA ze 
strany vlády České republiky. 
Proti vůli naprosté většiny oby-

vatel země a přes existenci 
mohutného protizákladnového 
hnutí česká vláda zintenzivňuje 
jednání s vládou USA, organizu-
je na lžích založenou propagan-
distickou kampaň a snaží se 
prosadit vybudování vojenské 
základny USA za všech okolnos-
tí. 

My komunisté, zásadně 
nesouhlasíme s umístěním jaké-
koliv imperialistické vojenské 

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE     5 

 

PROJEV PŘEDSEDY KSM MILAN KRAJ ČI  
NA DEMONSTRACI  

PROTI NÁVŠTĚVĚ GEORGE BUSHE V PRAZE 
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základny na území České re-
publiky. Je více než jasné, že 
americký tzv. obraný protiraketo-
vý systém, je jen prvkem agre-
sivní americké imperialistické 
politiky. Budováním svých zákla-
den po celém světě se Spojené 
státy pouze připravují na novou 
vlnu svých krvavých dobyvač-
ných válek.  

Jako komunisté také ostře 
kritizujeme všechny sociálně 
demokratické iluze v řešení této 
otázky zapojením plánované 
základny do agresivního Severo-
atlantického paktu NATO či větší 
mírou diskuse s imperialistickou 
Evropskou unií. Takovýto přístup 
jednoznačně odmítáme. 

Vybudování americké vojen-
ské základny můžeme zastavit 
pouze organizováním mohutné-
ho lidového odporu. Je třeba 
svůj nesouhlas demonstrovat na 
veřejným mítincích, manifesta-

cích, pochodech. Nezbytné je 
pokračovat ve sbírání podpisů 
pod petici Komunistického svazu 
mládeže, pod kterou se dnes již 
nachází úctyhodných 111 tisíc 
podpisů. Podporu zasluhuje 
série místních referend a anket, 
které jasně ukazují jednoznačný 
postoj obyvatel této země. Jsme 
přesvědčeni, že plány na vybu-

dování americké vojenské zá-
kladny V České republice může-
me porazit. 

Ne imperialismu Spojených 
států amerických! 

Ne patolízalství vlády České 
republiky! 

Americká základna nesmí 
projít! 

ROŽMITÁL ŘEKL NE AMERICKÉMU RADARU! 
Úterní odpolední mítink na ná-
městí v Rožmitále pod Třemší-
nem byl ve znamení nesouhlasu 
proti stavbě americké radarové 
základny. Akci uspořádala Stře-
dočeská krajská rada KSČM i 
jako formu protestu proti ná-
vštěvě prezidenta USA George 
Bushe. Vojtěch Filip uvedl, 
že akce měla také za cíl vyvrátit 
tři lži o radarové základně - že je 
namířena proti nebezpečí z 
Íránu a KLDR, že zvýší bezpeč-
nost ČR a že radar XBR, který 
by měl být v Brdech umístěn, je 
zdravotně nezávadný.  
Na mítinku, kde se sešlo přes 
500 občanů, vystoupili i starosto-
vé přilehlých obcí - starosta 
m ě s t a  J o s e f  V o n d r á -
šek připomněl, že nadcházející 
sobotu proběhne v Rožmitále 

pod Třemšínem referendum o 
radarové základně. Bohužel 
otázka je pokroucena stanovis-
kem ministerstva vnitra, řekl. Z 
jedenácti obcí mikroregionu 
Třemšín referendum zorganizo-
valo nebo ještě zorganizuje osm 
obcí. Referendum je podle sta-
rosty sice jen malá, ale aspoň 
nějaká zbraň v boji proti základ-
ně. Jak říká starosta Trokavce 
Neoral, řvěte. Dokázal, že zá-
kladnu posunuli o pět kilometrů 
dále od jeho obce. Když budou 
řvát všichni, nakonec bude zá-
kladna odsunuta pryč z ČR, řekl 
starosta. Pro vypsání referenda 
se vyslovil i předseda Středo-
české krajské rady KSČM Stani-
slav Grospič. Za situace, kdy 
vládní koalice není schopna 
přijmout zákon o referendu, si 

vážíme všech místních referend, 
ocenil Grospič aktivity podbrd-
ských obcí. Na akci nechyběla 
ani vystoupení dalších představi-
telů odporu proti základně, včet-
ně předsedy Komunistického 
svazu mládeže Milana Krajči. 
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rii svých národů.        

• SOF uvádí na nové stránce, 
kterou začala psát po svém 
15. sjezdu, že je připravena 
spolupracovat a konat spolu 
s dalšími mezinárodními 
odborovými organizacemi, 
s národními, oblastními a 
profesními odbory, nezávisle 
na existujících ideologických 
a politických rozdílech, za 
prosazování zájmů meziná-
rodní dělnické třídy. Jediný-
mi kritérii pro jakoukoli spolu-
práci SOF jsou rovnopráv-
nost, vzájemný respekt, 
přijetí vzájemných rozdílů a 
každé doby, společného 
pojmenování cílů. Dnešní 
SOF nevnímá odbory jako 
nepřátele. Vidí nepřátele 
v kapitálu a imperialistech. 
Základním principem SOF 
bylo a je prosazování JED-
NOTY všech pracujících 
nezávisle na ideologii, víře, 
barvě, jazyku či pohlaví. 
Tato JEDNOTA by měla 
rozvíjet bojovou charakteris-
tiku všech odborových svazů 
a shromažďovat rozsáhlé 
síly tak, aby byl boj proti 
kapitálu masovější a účinněj-
ší. V této bojové jednotě mají 
své místo chudí rolníci, bez-
zemci, samoživitelé, skupiny 
lidí, kteří mají starost a oba-
vy o svět, ve kterém žijeme i 
o jeho budoucnost.            

… 
Žijeme v éře globalizace, 

jejímž dominujícím prvkem je 
neoliberalizmus a soustředění 
nesmírné moci do několika málo 
rukou.   

Mezinárodní rovnováha sil 
byla, doufáme že jen dočasně, 
narušena! Pracujme na tom, 
abychom se postavili této globa-
lizaci globalizovaným bojem. 
SOF se svojí šedesátiletou zku-
šeností a aktivitou a se svým 
obnoveným a současným tříd-
ním přístupem je nadějí pro 

obnovení mezinárodního dělnic-
kého a odborového hnutí.    

Atény, leden 2007 

Původní materiál  
Světové odborové federace 

(SOF) přeložil  
Vladimír Sedláček  
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v současnosti charakterizo-
vána, se zaměřením na 
rozsáhlou koalici se širokými 
lidovými vrstvami. Odborář-
ské hnutí musí být organi-
začně nezávislé na politic-
kých stranách, bojovat proti 
politice vlád, jež škodí lido-
vým vrstvám, být finančně 
nezávislé, aby se nespolé-
halo na tajné zdroje.      

• Dnes dochází k vážné újmě 
ve věci demokratických a 
odb o rá řs k ýc h  s v ob od 
v důsledku teroru zaměstna-
vatelů a státního násilí. Po-
slední příklady proti stávkují-
cím v Jižní Koreji, vládního 
násilí proti stávkujícím učite-
lům v Mexiku, barbarství 
kolumbijského režimu proti 
bojujícím odborářům a mo-
derní kontrolní systémy 
v Evropě, hrozeb vůči mon-
tážním dělníkům v Austrálii a 
tisíce dalších případů jsou 
nepopiratelnými fakty. SOF 
bije na poplach za pokroko-
vé lidi, o lidských právech, 
jež jsou napadána pod zá-
minkou boje proti terorizmu 
vládami USA, Spojeného 
království a jejich spojenců. 
Boj za demokracii a svobod-
né odborářské vystupování 
je neustálý, ale také konkrét-
ní.      

• V období imperialistického 
šílenství je pro třídně orien-
tované odborové hnutí zá-
sadním úkolem boj za mír. 
Prvními oběťmi agresivity 
USA a NATO jsou dělníci a 
lidové vrstvy. Jsou zabíjeni 
na bitevních polích, ve svých 
domovech a na pracovištích; 
jsou zatěžováni úkoly 
k pokrytí následků válek. 
Mezinárodní mír pomůže 
všem lidem v rozvojových 
zemích. SOF je tudíž přítom-
na v rozvíjení širokého ma-
sového protiválečného hnutí 
a zdůrazňuje, že internacio-

nalizmus a dělnická solidari-
ta jsou klíčovými body pro 
bojující hnutí s novým a 
bohatým obsahem. SOF je 
pro zákaz a zničení všech 
jaderných zbraní ve všech 
zemích bez výjimky.    

• Celé lidstvo zjišťuje, že 
v posledních 15 létech nega-
tivní rozložení sil, které pře-
vládá v mezinárodních orga-
nizacích jako je OSN, legali-
zuje protiprávní a agresivní 
akty vlád USA. To je velmi 
negativní vývoj. Dělnické a 
odborové hnutí, široce a 
masově se rozvíjející, poža-
duje, aby OSN byla nezávis-
lá vůči jakékoli moci na Ze-
mi. Naše éra potřebuje právě 
takové mezinárodní organi-
zace.           

• Nové vedení SOF má za to, 
že odbory potřebují docílit 
souvislé fronty proti byrokra-
cii a elitářství, aby tak znovu 
získaly autoritu, důvěru a 
přijatelnost. Historie nás učí, 
že hnutí pomáhají zásady 
kolektivismu, kriticismu a 
demokratické funkčnosti. 
Odboroví předáci by měli být 
obyčejní, být s obyčejnými 
lidmi, milovat dělnickou třídu 
a ne se stávat bohatými 
spojenci kapitálu. Skuteční 
odboroví předáci by měli 
vzdělávat mladší na zása-
dách a hodnotách dělnické-
ho hnutí. Měli by respektovat 
základnu, obyčejné dělníky.      

• Žijeme ve století znalostí a 
informací. Nadnárodní kor-
porace se snaží udržovat 
znalosti a odbornost pro své 
kádry a managery. Právo na 
znalosti, kulturu a vzdělání a 
nutnost pracujících k akcím 
za toto právo jsou naléhavěj-
ší než kdy předtím. V tomto 
rámci je odborářské vzdělá-
vání, poskytované na semi-
nářích, ve školách, skupi-
nách a institucích, užitečné 

pro všechny pracující. Vý-
zkum a věda jsou nezbytný-
mi prostředky. Dávají odbo-
rovému hnutí další výhody 
k oslovení mládeže, žen, 
intelektuálů, ekonomických 
imigrantů, kteří vstupem do 
odborů oživí dělnické hnutí. 
Je nezbytné, aby noví členo-
vé odborů měli vyšší vzděla-
nostní, kulturní i intelektuální 
úroveň.     

• SOF bojuje za zlepšení živo-
ta pracujících, za vyřešení 
jejich ekonomických a pra-
covních požadavků i poža-
davků na sociální jistoty. 
Požadavků zformovaných 
v souladu s dobou a jejími 
potřebami. V souladu 
s časem a místem. Usiluje o 
zapojení všech pracujících 
do odborů. Za ustavení a 
svobodné fungování odboro-
vých organizací v každé 
zemi. Zároveň stojí ve stano-
vách SOF, že organizace 
bude bojovat za odstranění 
vykořisťování člověka člově-
kem. Tento kvalitativní prvek 
dává boji dělnické třídy sti-
mul a činí ji hybnou silou 
historie při budování společ-
nosti bez sociálních nespra-
vedlností, bez válek, 
s demokracií a svobodou. 
S právem na poznání a de-
mokratická média.         

• SOF bojuje proti kulturnímu 
imperializmu, který má za cíl 
překrucovat dějiny, který 
nerespektuje tradice, kulturu 
ani zvláštnosti každého ná-
roda, který se snaží mnoho-
strannou propagandou vnu-
covat všude americký způ-
sob života. Každý národ, 
každá země, každé odboro-
vé hnutí má své vlastní ději-
ny, svoji vlastní charakteristi-
ku. SOF toto respektuje a 
oceňuje. A vyzývá mladé lidi, 
aby studovali kulturu a histo-
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Stotisícová hranice pod peti-
ci proti vojenské základně USA v 
ČR byla překročena květnu a již 
k ní přibylo dalších 15.000 pod-
pisů. Tiskovou konferenci KSM, 
kde bylo překročení hranice 
oznámeno, se podařilo zmediali-
zovat v hlavní zpravodajské rela-
ci. Výjimečně. Vláda a oficiální 
média se snaží ovlivnit veřejné 
mínění ve prospěch základny – 
lžou společně o ekologických a 
zdravotních dopadech radaru, 
vyhrožují povinnou vojenskou 
službou, slibují bezvízový styk. 
Diskuse s oponenty se bojí, ig-
norují názory většiny občanů. A 
co více, pohrdají jimi, jak se uká-
zalo při veřejném projednávání 
petic v petičním výboru, jak o 
tom je psáno v jiném článku.  

Přitom veřejné akce proti 
radarové základně nepolevují, 
naopak. 26. května se konala 
duhově pestrá demonstrace v 
Praze na Václavském náměstí. 
Cestu si na ní našlo až 5000 lidí 
z celé republiky, od komunistic-
ké mládeže, přes členy KSČM, 
Klubů českého pohraničí, Čes-
kého mírového hnutí, odboráře, 
sociální demokraty, anarchisty 
až po ty zelené, kteří se od roz-
hodnutí vedení své strany 
distancují... Však také lidé volali 
"Bursík ven...". Neméně často 
pak z davu znělo "Demisi", "Dost 
bylo ODS", Zrušte NATO", 
"Hanba Havlovi", "Místo zbraní 
štítů, statisíce bytů". Přišli i pra-
vicoví odpůrci radaru a slíbili si, 
že příště si přinesou i transpa-
renty typu „Volič ODS proti rada-
ru“… 

V řadě řečníků promluvili i 
zástupci opozičních stran - 
KSČM a sociální demokracie. 
Škoda jen, že jasný zásadový 
postoj komunistů (odmítání zá-
kladny USA od samého počátku, 
odmítání i případného propojení 

s NATO či kritika spoléhání se 
na Evropskou unii) a jejich pre-
zentace je trnem v oku mnohým, 
kteří by i v hnutí proti základně 
nejraději komunisty vymazali – 
nebo ještě lépe – použili je jen 
jako kanonnenfuter, který má 
pomoci zaplňovat náměstí a ne-
projevovat svou identitu. Jednot-
né občanské hnutí proti základ-
nám je ale bez komunistů ne-
myslitelné stejně tak, jako duha 
bez rudé barvy. Snahy rozdělo-
vat odpůrce základen na komu-
nistickou a nekomunistickou část 
by totiž jen zhoršily dosažení 
společného cíle – zabránit vý-
stavbě americké radarové stani-
ce v Brdech. 

Další příležitost říci ne rada-
ru měla veřejnost v době ná-
vštěvy Bushe na počátku červ-
na. Obležená Praha připomínala 
policejní manévry. První protest 
proti radarové základně, politice 
George Bushe a lokajské politice 
české vlády uspořádaly před 
americkou ambasádou Pražská 
rada KSČM a KSM – mezi poli-
cejní antony a zábrany našlo 
odvahu přijít skoro dvě stovky 
občanů, kteří vyslechli vystoupe-
ní předsedy KSM Milana Krajči, 
předsedkyně Pražské rady 
KSČM Marty Semelové a po-
slance Stanislava Grospiče.  „V 
jednotě je síla“ znělo pak na po-
chodu, kterým komunisté chtěli 
podpořit v rámci jednotného boje 
proti základně další akci – de-
monstraci iniciativy Ne základ-
nám, která byla po policejních 
uzávěrkách přesunuta z Hrad-
čanského náměstí až na Poho-
řelec. Přes tisíc lidí taky tam řek-
lo jednoznačné NE radaru. Ale 
ani tam nechyběl bohužel anti-
komunismus. 

O den později uspořádali 
středočeští komunisté při příleži-
tosti odletu amerického prezi-

denta veřejný mítink skoro v já-
mě lvové – v Rožmitále pod 
Třemšínem, městečku blízko 
možného radaru USA. Přes 500 
účastníků aplaudovalo staros-
tům přilehlých obcí a jejich boji 
proti základně, informacím o 
výsledcích obecních referend a 
postoji komunistických předsta-
vitelů… 

Bush z Prahy už odletěl. Je-
ho stín tu zůstává. Za zavřenými 
dveřmi dohodl s představiteli 
českých občanů v amerických 
službách podrobnosti o radarové 
základně, aniž by kdokoliv z nás 
mohl přímo říci „Já s tím nesou-
hlasím“. Vláda si je vědoma ne-
souhlasu veřejnosti, ale domnívá 
se, že v realizaci svých záměrů 
přesto může beztrestně pokra-
čovat. Vojenská základna, soci-
ální deforma a sociální škrty. Co 
ještě dalšího přijde? Tak moc si 
věří, že se nenajde síla odporu? 
Že stačí Melčák s Pohankou a 
případně že se jim podaří zko-
rumpovat další z řad sociální 
demokracie? Nebo věří, že se 
jednota protestujících rozpadne 
a začnou se prát mezi sebou? 
Co můžeme udělat, aby to tak 
nedopadlo? 

Zdeněk Štefek 

115 TISÍC PODPISŮ PROTI ZÁKLADN Ě USA 
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Již devátým řádným roční-
kem pochodu Praha - Lidice od-
startoval KSM 10. června v praž-
ské Divoké Šárce den věnovaný 
obci Lidice a jejímu odkazu. 
Přestože před začátkem bylo 
zataženo a dost pršelo, sešlo se 
na konečné přes 5 desítek mla-
dých, kterým sekundovalo něko-
lik zkušenějších borců v čele s 
poslancem Exnerem, pražskou 
zastupitelkou Semelovou  či eu-
roposlancem Kohlíčkem. Přes 
18 kilometrů dlouhý pochod bylo 
nutné zvládnout během tří a 
půl hodin, takže na prohlídky 
malebného údolí času moc ne-
bylo, přesto všechny okouzlila 
krásná příroda Šárky a okolí Ne-
bušic. A když skrze mraky pro-
svitlo sluníčko, začalo být i pěk-
ně horko. 

Před polovinou trochu zapr-
šelo, ale to už účastníci dochá-
zeli k jediné tradiční zastávce -
"občerstvovací stanici" v Kně-
ževsi, kde měli čtvrthodinku na 

relaxaci. A pak již opět nasadili 
svižný krok, aby před jednou 
hodinou odpolední, tentokráte již 
v plném letním počasí, dorazili 
do areálu zaplněného lidického 

památníku, kde se postavili 
do  čela třítisicového pietního 
průvodu, kterým komunisté z 
celé republiky uctili památku Li-
dické tragédie. 

LIDICE SYMBOLEM BOJE  
PROTI FAŠISMU A IMPERIALISTICKÉ VÁLCE 
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měly být ve službách člověka, 
aby měl méně práce, více si 
vydělal a mohl se těšit z lepší 
hygieny práce a pracovních 
podmínek, měl by více volného 
času, lepší možnosti zábavy, 
kultury, vzdělání a zdravotní 
péče. To znamená žít lépe i 
déle, což v dnešní době nejen 
že se neděje, ale sílí vykořisťo-
vání a bohatství se soustřeďuje 
jen do několika kapes. 115 milió-
nů dětí stále zůstává negramot-
ných. Každých 3,6 sekundy 
jedno dítě zemře. V New Orle-
ans v USA zemřelo 1 577 chu-
dých. V zemích Evropské unie 
přesáhl počet nezaměstnaných 
30 miliónů. Podle údajů 
UNESCO více než 921 miliónů 
lidí žije v brlozích. To je pravdivý 
obraz ve většině kapitalistických 
zemí, bez ohledu na to, zda 
v nich vládnou neoliberálové, 
konzervativci či sociální demo-
kraté.        

Na počátku 21. století vidí-
me, že neokolonializmus znovu 
sílí, s novou charakteristikou a 
s novými prvky. V Africe zakouší 
mnoho zemí silný tlak USA. To 
samé platí pro Latinskou Ameri-
k u .  U S A  m a j í  s t r a c h 
z intenzivního vývoje v Čínské 
lidové republice. V bývalých 
evropských socialistických ze-
mích pracuje dělnická třída ve 
feudálních podmínkách. Znovu 
se postupně objevuje rasizmus, 
neofašizmus a xenofobie, jak 
dokazuje revolta přistěhovalců 
ve Francii a v USA.      

V našem století přinesly 
převraty z let 1989-1991 nový 
poměr rovnováhy sil, jež vedla 
ke všemohoucnosti USA. Ačkoli 
věříme, že pouze k dočasné, 
rodí války, mění hranice států, 
tvoří milióny uprchlíků, zabíjí 
nevinné, potlačuje samosprávu 
a nezávislost některých zemí a 
zotročuje lidi, vede OSN pod 
roušku nezákonností USA, Spo-
jeného království a jejich spojen-

ců. Pouhé oficiální údaje přizná-
vají, že současné imperialistické 
války si vynutily 8,5 miliónu 
uprchlíků a dohnaly dalších 21 
miliónů lidí změnit domovy uvnitř 
svých zemí. Pod záminkou boje 
proti terorizmu jsou omezována 
demokratická a odborářská 
práva. Jsou ohroženy národy, 
státy i vlády. Všemocné skupiny 
kapitalistů kontrolují hromadné 
sdělovací prostředky a vnucují 
nedemokratické podmínky. 
Očerňují, vymýšlejí zprávy a 
fakta, vypouštějí lži a soustřeďují 
značné zisky. Mezinárodní mě-
nový fond a Světová banka jsou 
mechanismy kapitálu a jeho 
politických problémů vůči lidem.           
 
 
 

Teze nové Sv ětové odbo-
rové federace 

SOF je hluboce přesvědče-
na o podstatě těchto nových 
obtíží. Uznává změny ve světo-
vé rovnováze sil. Uznává změny 
ve složení dělnické třídy, jejích 
potřeb a požadavků. Ale zatímco 
dochází ke všem těmto změ-
nám, hlavní zákon kapitalizmu 
zůstává beze změny: Dělnická 
třída vytváří bohatství, ale po 
výrobním procesu si bohatství 
přivlastní kapitál.         Takže 
proti tomuto celkovému obrazu 
vzešly pro mezinárodní odboro-
vé hnutí tyto problémy:  

Jaký typ odborů dnes dělníci 
potřebují?  

Jakou strategii a taktiku je 
nutno použít? 

Čeho bychom se měli zbavit 
a co zachovat?  

Jak nové jsou ekonomické 
teorie dneška proti teoriím defi-
novaným před 150 lety na  

počátku mezinárodního 
odborářského boje?   

Měl by být odborový svaz 
posuzován podle svých slov 
nebo podle své činnosti a  

nečinnosti? 

Nové vedení SOF nastoupilo 
novou cestu založenou na roz-
hodnutích 15. celosvětového 
odborového sjezdu pořádaného 
na Kubě v prosinci 2005 a uza-
vřeného závěrečnou deklarací 
nazvanou Havanský konsensus.     

Během roku 2006 byly tyto 
zásady rozvinuty v obsažném 
dialogu o současných problé-
mech mezi členskými a spřátele-
nými organizacemi i jednotlivci 
ze světového odborového hnutí 
na řadě setkání organizovaných 
vedením SOF.    

Výsledkem těchto diskusí a 
dokumentu Havanský konsen-
sus je soupis deseti priorit, jež si 
v této těžké době určila SOF. 
Jsou seřazeny bez jakékoli prio-
rity a SOF má za to, že kterýkoli 
z těchto problémů by mohl být 
samostatným programem. 
 
 
 
10 současných priorit SOF 
• Aby bylo dělnické a odboro-

vé hnutí schopné vyjádřit 
současné požadavky dělnic-
ké třídy, musí se řídit zása-
dami dělnické třídy a mili-
tantní orientace. Studium 
historie dělnického hnutí za 
posledních 200 let ukazuje,  
že čeho bylo mezinárodní 
dělnická třída dosáhla, bylo 
dosaženo bojem. Nikde na 
světě žádný zaměstnavatel 
ani žádná kapitalistická vlá-
da nikdy neřešili z vlastní 
iniciativy problémy dělnické 
třídy. Naše hnutí nebere 
teorie o odmítnutí třídně 
orientovaných bojů.    

• SOF věří v nezávislost odbo-
rových organizací vůči mo-
nopolům a nadnárodním 
korporacím. Žijeme ve spo-
lečnosti rozdělené do tříd, a 
tudíž odbory zastupují děl-
nickou třídu tak jak je 
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Mezinárodní d ělnické a 
odborové hnutí v 21. století 

Uplynulo mnoho let od vy-
tvoření prvního dělnického sva-
zu v r. 1790 a od ustavení první 
Mezinárodní asociace pracují-
cích (International Workingmen’s 
Association) v roce 1864. Děl-
nické a odborové hnutí prošlo od 
té doby dlouhou cestou dláždě-
nou významnými úspěchy a 
velmi dobrými výsledky.   

Prvním a nejdůležitějším 
problémem, který byl odhalen 
vzniknuvšími odbory, byla role 
tehdejší mladé a vyvstanuvší 
nové společenské třídy - dělnic-
ké třídy - která rychle vstoupila 
do společenského a politického 
života veškeré populace v každé 
zemi na světě. Co víc, do 18. 
století většina lidí považovala 
společenský vývoj za determino-
vaný králi, knížaty, bohy a du-
chy. Nové chápání došlo k tomu, 
že společenský pokrok je ve 
skutečnosti určován lidovými 
masami. Toto nové chápání 
značně ovlivnilo cestu historie 
lidstva v 19. a 20. století.         

Tato etapa historie lidstva 
byla cestou nebývale obtížnou. 
Pro odborové hnutí od r. 1790 
do dnešního dne na ní byly vel-
ké úspěchy, významná vítězství 
a také slabiny, chyby a porážky.  

V této bohaté historické 
zkušenosti je též obsažena úlo-
ha Světové odborové federace 
(World Federation of Trade Uni-
ons, SOF). Její založení 3. října 
1945 bylo vítězství samo o sobě 
pro světové odborové hnutí - 
vrcholný úspěch pro mezinárod-
ní dělnickou třídu. Byl to kvalita-
tivně nový krok a byla to první 
vážná a trvalá snaha o globální 
jednotu a koordinaci světa prole-
tariátu proti fašismu, nadvládě 
kapitálu a imperializmu.     

Autorita a dynamika SOF 
byla okamžitě středem zájmu 
vládnoucích sil ve Spojených 
státech a Spojeném království  i 
kapitalizmu po celém světě. 
Z tohoto důvodu byla zahájena 
kampaň, která by podryla a 
zničila novou světovou odboro-
vou instituci.  

Historie posledních šedesáti 
let dělnického hnutí je dobře 
známa. Bylo napsáno mnoho 
knih a existují nepopíratelné 
historické dokumenty; tisíce 
protagonistů soudobé historie 
stále žijí a nikdo nemůže převrá-
tit dějinná fakta.     

Během těchto posledních 
šedesáti let SOF nikdy nebyla 
na straně monopolů ani nadná-
rodních korporací. Nikdy nebyla 
na straně buržoazie či imperia-
listů, ani nebyla nikdy neutrální. 
Vždy setrvávala na straně bojů 
dělnictva za základní práva a 
svobody po celém světě. Vždy 
byla s těmi, kdo bojovali za mír, 
pokrok a odstranění vykořisťová-
ní člověka člověkem. Hrála důle-
žitou roli v hnutích Asie, Oceá-
nie, Afriky, Latinské Ameriky, 

Evropy a Středního východu. 
V této šedesátileté historii byla 
také opomenutí a chyby, ty ale 
v žádném případě neanulovaly 
pozitivní a plodný kurs SOF. 
Jsme hrdí na tuto historii a bere-
me si poučení z vítězství a úspě-
chů stejně jako z našich chyb.      

Nyní, na počátku 21. století, 
nastaly v mezinárodní rovnová-
ze sil některé důležité zvraty. 
Tyto zvraty umožnily vážnou 
převahu sil kapitálu na úkor 
dělnické třídy. Dočasná suvere-
nita kapitálu zintenzivňuje kapi-
talistické vykořisťování vůči lidí i 
států, bohatství, jež produkuje 
dělnická třída, je soustředěno 
v rukou několika mocných lidí 
světa.      

Pokrok ve vědě a technice 
ve všech oborech, rychlé využití 
nových technologií ve výrobním 
procesu jsou rozvíjeny pro zvy-
šování zisků nadnárodních kor-
porací.  

Zatímco ve společnosti, kde 
neexistuje vykořisťování člověka 
člověkem, by nové technologie 
jakožto úspěchy celého lidstva 

 

DOKUMENTY 
SVĚTOVÉ ODBOROVÉ FEDERACE 
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V sobotu 23. června 2007 se 
členové Komunistického svazu 
mládeže zúčastnili demonstrace 
Českomoravské konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) 
nazvané "Zastavme škrtformu". 
Do průvodu demonstrantů, který 
vycházel od Domu odborových 
svazů na Žižkově, se zapojili na 
křižovatce U Bulhara a vytvořili 
rudý šik se členy KSČM. Mocně 
pískající dav došel po uzavřené 
severojižní magistrále a Opleta-
lovou ulicí na Václavské náměs-
tí, kde po 13. hodině přednesli 
své projevy předseda ČMKOS 
Milan Štěch a zástupci jednotli-
vých českých i zahraničních od-
borových svazů.  

Počet účastníků odhadli or-
ganizátoři na 35 000 a policie na 
30 000 lidí. Ačkoli se jednalo o 
lidi různého politického přesvěd-
čení, všichni zde byli za jedním 
cílem - vyjádřit svůj nesouhlas s 
reformou veřejných financí, kte-
rou prosazuje současná česká 
vláda vedená ODS a která smě-
řuje ke zhoršení životní úrovně 
většiny obyvatel. Svůj nesouhlas 
s reformou a podporu odborům 
vyjádřili všichni jednotně a žád-
né roztržky mezi jednotlivými 
skupinkami demonstrantů se 
nekonaly. Hesla KSM "Sociální 
škrty, nezaměstnanost - máme 
toho dost!", "Kapitalismus - bída, 
hnus!" a "Generální stávku!" 
vzbudila živý ohlas. Velký zájem 
byl i o rozdávané letáky KSM. 

Leopold Vejr 

DESETITISÍCE PROTI ŠKRTŮM 

Současná protilidová vláda je odhodlána provést  zásadní 
změny v daňové a sociální oblasti. Tyto změny spočívají 
v sociálních škrtech a úlevě bohatým.  Mimo deregulace 
cen bydlení, prosazované možnosti výpovědi bez udání 
důvodu (z bytu ,ale i v práci) je tak napadán další pilíř 
toho, co si pracující vybojovali za posledních více než 
100 let a co se ještě po restauraci kapitalismu po roce 
1989 nepodařilo zničit. Co mají vládou prosazované změ-
ny znamenat? 
 
 
 

Na úkor pracujících: 
•Zvýšení věku odchodu do penze na 65 let 
•Prodloužení doby povinného pojištění z 25 na 35 let.  
•Zrušení nemocenské v prvních třech dnech marodění 
•Snížení dávek při krátkodobé nemoci 
•Zvýšení při marodění delším než dva měsíce 
 
 
 

Na úkor rodin s d ětmi: 
•Zrušení společného zdanění manželů 
•Změna rodičovského příspěvku 
•Snížení porodného 
•Zrušení pastelkovného 

•Snížení počtu rodin s nárokem na dětské přídavky¨ 
 
 
 

Na úkor všech vyjma bohatých: 
•Jednotná daň z příjmu fyzických osob ve výší 15 procent 
•Zvýšení DPH z 5 na 9 % 
 
 
 

Komunistický svaz mládeže (KSM) je přesvědčen, že 
prosazování takovéto protilidové politiky je - stejně jako 
podpora umístění vojenské základny USA v ČR - důvo-
dem k demisi vlády. KSM proto podporuje zorganizování 
časově neomezené generální stávky za zastavení sociál-
ních destrukcí a odvolání vlády. 

 
Politických v ězňů 9 

111 21 Praha 

www.ksm.cz ksm@ksm.cz   
Leták KSM na demonstraci 
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Volání Hanba vládě, ohlušu-
jící zvuk píšťalek a klaksonů a 
rachot bubnů provázely demon-
straci, na níž víc než 35 tisíc 
rozhořčených odborářů, ale i 
dalších občanů, dávalo najevo, 
co si myslí o chystané reformě 
veřejných financí, jak ji připravila 
vláda Mirka Topolánka. Vykřiko-
vali, že se Václavské náměstí 
nezaplní. A podívejte - je plné, 
zahájil Jaroslav Zavadil, místo-
předseda ČMKOS manifestaci, 
jíž se vedle pořádající ČMKOS 
zúčastnilo také Odborové sdru-
žení železničářů, Lékařský od-
borový klub i řada společen-
ských organizací, např. Sdružení 
pacientů ČR, Sdružení nájemní-
ků ČR, Rada seniorů ČR a mno-
hé další. 

Lidé z Českomoravské ko-
mory odborových svazů 
(ČMKOS), rozladění chystanou 
protilidovou reformou veřejných 
financí, se v sobotu dopoledne 
scházeli před Domem odboro-
vých svazů na Žižkově. Přichá-
zeli, aby dali důrazně najevo 
vládnímu kabinetu svůj nesou-
hlas pochodem na Václavské 
náměstí. Žádali zastavení této 
škrtformy, jak ji nazývají. 

Přijeli jsme dát vládě posled-
ní varování. Můžeme Prahu 
zavést i hnojem na trakařích. A 
jestli vláda nevyslyší hlas nás 
odborářů, tak se poradíme, co s 
ní uděláme. Můžeme ji hodit i do 
Vltavy, říká žertem Jiří Kovář, 
pracovník Jitony Třebíč, a dodá-
vá: Nejsem v žádné politické 
straně. Ale škrtformě říkám radi-
kálně NE! 

Téměř každý demonstrant, s 
nímž jsme hovořili, považuje za 
nejúčinnější postup, pokud by 
koaliční vláda dál vnucovala 
lidem svou původní verzi refor-
my, vyhlášení celostátní gene-
rální stávky. 

Pro tento krok by byli rovněž 

dělníci z podniku Chotěbořské 
strojírny-Služby, brusič kovů 
Milan a jeho kamarádi Jarda, 
Pavel, Zbyněk a Marta Uchytilo-
vá, kteří se shodli, že určitě 
podpoří každou další akci vůči 
vládě, ať je jakákoliv. Vláda 
měla dost peněz na to, aby vše, 
co měla uhradit, již splatila. Je-
nomže co se vlády řadu let stří-
daly a spoléhaly jedna na dru-
hou, tak marnotratně rozfofrova-
ly, co mohly. Proto by dnes To-
polánkův kabinet nejraději sáhl 
lidem na peníze, určené do 
zdravotnictví, školství, na naše 
důchody. Ale to si nesmí dovolit. 
Jestli si to necháme líbit, tak za 
patnáct let dostanou penzisti 
sotva sociální minimum. 

Drahuši Růžičkovou z firmy 
ve Svitavách, vyrábějící šamoto-
vé cihly a vložky do komínů, 
velice mrzí, že Topolánkovi 
asociálové se nerozpakují sebrat 
holkám peníze na mateřských 
příspěvcích . Jiná žena poblíž 
rozzlobeně vyhrkne: Ve Strakov-
ce zřejmě počítají s tím, že lidi 
jsou blbci a nechají na sobě dříví 

štípat. Naše trpělivost má ale 
své meze. Bývalý horník Josef z 
Havířova, částečný invalidní 
důchodce, se dva roky protlou-
kal bez práce. Na Dole Darkov 
ve Stonavě zanechal kus svého 
zdraví a nyní je rozhodnut bránit 
snaze vlády očesat důchody, 
které jsou i v současnosti bídné. 
Osobně bych šel i do generální 
stávky . 

V zástupech horníků z Ost-
ravy, Havířova, Karviné a Orlo-
vé, neúnavně tluče paličkami do 
bubnu z plechového sudu poří-
zek. Walter Bracháček, havíř 
krátce před důchodem, nám 
řekl: Všichni jsme odhodláni 
překazit vládě pokus prosadit 
mizernou reformu. Ale na důcho-
dové zabezpečená nám nikdo 
nesmí sáhnout. 

Podle Karla Sladkovského, 
předsedy Odborového svazu 
Unios, je vládní deforma široká a 
neúnosná. Lidi v ní žehrají na 
všechno, ale jejím hlavním pro-
blémem je státní rozpočet, který 
se nelepší, nýbrž naopak způso-
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Ve dnech 18. – 20. května 
2007 se maďarské Budapešti 
uskutečnilo zasedání Výboru pro 
Evropu a severní Ameriku Svě-
tové federace demokratické 
mládeže (WFDY). Jednalo se o 
první jednání této regionální 
rady WFDY, jejímž členem je i 
český Komunistický svaz mláde-
že, od celosvětového shromáž-
dění federace letos v dubnu ve 
vietnamské Hanoji. Přesto, že 
Budapešť je sídelním městem 
WFDY, organizačně bylo jedná-
ní také zajišťováno maďarskou 
členskou organizací WFDY 
Levicovou frontou – Komunistic-
kou aliancí mládeže. Buda-
pešťská schůze se zabývala 
především organizačními věcmi 
– otázkami udělení členství ve 
WFDY dalším organizacím, 
plánem práce pro následující 
období, vznikem nového severo-
amerického a evropského zpra-
vodaje WFDY, finančními otáz-
kami. Z návrhu KSM a Komunis-
tické mládeže Řecka se WFDY 
rozhodla vést také společnou 
kampaň svých evropských orga-

nizací proti imperialistickým 
vojenským základnám, jako je 
např. ta, kterou hodlají v České 
republice postavit Spojené státy. 
I nadále však bude pokračovat 
mezinárodní kampaň WFDY za 
demokratická  občanská práva a 
svobody, jejíž součástí je i orga-
nizování solidarity s bojem KSM 
proti antikomunistickým útokům. 
WFDY také bude zaštiťovat misi 
solidarity s mládeží bývalé Jugo-
slávie, která stále výrazně poci-
ťuje důsledky agrese NATO. 

Na zasedání WFDY navazo-
val seminář „Boj mládež býva-
lých evropských socialistických 

zemí proti imperialistické ofenzí-
vě Evropské unie a NATO“. 
K účasti na tomto semináři byla 
pozvána také řada nečlenských 
organizací WFDY především ze 
střední a východní Evropy a 
Balkánu. Jednání se tak zúčast-
nili zástupci organizací mládeže 
z Albánie, České republiky, 
Francie, Chorvatska,  Kypru, 
Maďarska, Německa, Portugal-
ska, Rakouska, Rumunska, 
Ruska, Řecka, Slovenska, Spo-
jených států, Španělska, a Tu-
recka. Příspěvky semináře byly 
zaměřeny především na antiko-
munismus, destabilizační inter-
vence Evropské unie a NATO ve 
východní Evropě a na Balkáně, 
útoky na právo na bezplatné 
všeobecně dostupné vzdělání a 
snahy imperialismu budovat své 
nové vojenské základny v řadě 
zemí.  

Součástí mezinárodního 
setkání byla také diskuse 
s předsedou Maďarské komunis-
tické dělnické strany, manifesta-
ce proti antikomunismu 
v Maďarsku, na které promluvil 
zástupce českého KSM, i pietní 
akt u nedávno znesvěceného 
hromu dlouholetého vůdce ma-
ďarských komunistů Jánoše 
Kádára. 

Milan Krajča 

WFDY O MLÁDEŽI BÝVALÝCH  
SOCIALISTICKÝCH ZEMÍ EVROPY 



14 ZE ZAHRANIČÍ    14 

za jej návštevu, ale predovšet-
kým za jej morálnu a finančnú 
podporu nášho mesačníka 
Vzdor, ktorú tak veľmi potrebuje 
do svojej ďalšej budúcnosti. Nad 
sobotňajšie „ráno“ sa naplno 
podpísala živelná nočná atmo-
sféra. Slnečné lúče nového dna 
sa síce po stránke fyzickej vítali 
ťažko, ale predsa len s chuťou 
zúčastniť sa ďalšieho bodu pro-
gramu. Ním bola príprava i 
účasť na pochode proti kapitali-
zmu. Zatiaľ, čo jedna skupinka 
účastníkov pripravovala všetko 
potrebné pre ďalší krásne preži-
tý večer, skupinka asi 25 z nás 
sa vydala do centra mesta Ban-
skej Bystrice. Krátko po tretej 
hodine sme sa spoločne pocho-
dovali z Námestia slobody sme-
rom k pešej zóne. Náš odkaz 
miestnym obyvateľom bol jasný 
a stručný: „Politici za mreže, to 
je odkaz mládeže!“, „Miesto 
vojny kondómy, mladým pravo 
na domy!“, „Prezident Bush, 
radšej mlč!“, Proti rasizmu, proti 
fašizmu – SZM!“. Pochod sa 
ukončil spoločnými fotografiami 
pri pamätníku rumunských voja-

kov, padlých v boji za oslobode-
nie vlasti spod nacistickej totali-
ty. Po návrate na horskú chatu 
nás privítala nezabudnuteľná 
vôňa kotlíkového guľáša, ktorý 
vysilenému telu padol skvele, 
doslova ako „riť na šerbeľ“. My-
seľ a dušu pre zmenu posilnila 
tá neopakovateľná atmosféra 
gitarových melódií a spevu, 
ktorá sa ku krištáľovej nočnej 

oblohe niesla do skorého nedeľ-
ného rana... Posledný deň tohto 
výnimočného jubilea bol zasvä-
tený zasadnutiu nášho ústredné-
ho výboru. Po revíziách doteraj-
ších aktivít sa spresnili organi-
začné pokyny pre aktivity nasle-
dujúce, medzi nimi napr. stano-
vé tábory pre mládež, oslavy 
výročia SNP, zhromaždenie ku 
príležitosti 17. novembra, atď. 
Boli prijaté aj výrazné zmeny v 
obsadení funkcie podpredsedu 
SZM, ktorým sa stali Miroslav 
Pomajdík a Branislav Rusiňák, 
ako aj funkcie tajomníka, ktorým 
sa stal Peter Baďura. Záverom 
reportáže nemôžem dodať nič 
iné, ako poďakovať všetkým 
zúčastneným za tri dni plných 
zážitkov, zábavy a plodných 
diskusii, ktoré obohatili vnútro 
každého z nás. Zároveň vyjadriť 
svoj obdiv nad všetkými , ktorí 
dokázali v sebe nájsť odvahu 
povedať nahlas to, čo je tŕňom v 
ich oku. Preto nech je odvaha, 
túžba po zábave a spoznávaniu 
nových a priateľských ľudí po-
zvánkou pre VÁS VŠETKÝCH. 
Pozvánkou na ďalšie aktivity 
SZM, o ktorých sa vždy včas 
dozviete na našej web stránke... 
Venceremos!!!  

Peter Baďura 
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buje svůj ještě větší propad . 
Členka svazu Unios Jiřina Fialo-
vá, poslankyně za KSČM, připo-
mněla, že s deformou veřejných 
financí nesouhlasí nejen celý 
poslanecký klub KSČM, ale i 
občané na besedách, s nimiž 
rozmlouvám. Mám na starost 
zdravotnictví, takže právě v něm 
mi nejvíce vadí škodlivé změny 
prosazované ministrem Julín-
kem. Konkrétně regulační po-
platky, kvůli nimž budou biti 
nejen senioři a děti, ale přes ně i 
jejich rodiny. Vadí mi přípravy 
vlády na to, aby sama mohla 
jmenovat ředitele Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR, takže 
chce vyšachovat parlament, aby 
do jmenování ředitele VZP ne-
měl už právo co mluvit. Vadí mi, 
že správní rada této pojišťovny 
nebude moci zasahovat do bo-
dového ohodnocení jednotlivých 
diagnóz pacientů. 

Jak Haló novinám řekl Lu-
boš Pomajbík, předseda Odbo-
rového svazu dopravy, veškeré 
síly silniční dopravy byly sou-
středěny na sobotní akci. Veške-
ré volné kapacity byly zabloko-
vány pro přepravu účastníků 
demonstrace do Prahy. Před 
týdnem jsem měl již hlášení, že 
není nic volného. Základní odbo-
rové organizace i regionální 
odborové rady měly zájem, ale 
bohužel nemohli jsme už nic 
nabídnout. Myslím si, že kdyby-
chom měli ještě více autobusů, 
přijelo by do Prahy mnohem více 
demonstrujících, než se zde 
sešlo, řekl. 

V 11 hodin 40 minut se vy-
dávají odboráři na pochod a 
jejich šik se postupně slévá s 
dalšími protestujícími ze Seifer-
tovy a Italské ulice a tento proud 
se přes magistrálu a ulicemi 
Politických vězňů a Opletalovou 
dostává na Václavské náměstí, 
kde se posléze shromáždilo přes 
než 35 000 odborářů.  Zabouří 
skandování: Už jsme tady, už 
jsme tady! Hanba vládě! Vláda 

fuj! Černé triko muže, pocákané 
červenou barvou jako krví, hlásá 
k rebelujícím: Já neumírám. Já 
takhle žiju. 

V průvodu jdou také komu-
nisté a členové i sympatizanti 
Odborového sdružení Čech, 
Moravy, Slezska (OS ČMS), 
které před lety založil hrdina 
socialistické práce Karel Heneš. 
Přijeli jsme se skupinou komu-
nistů z Ostravska, sděluje člen 
KSČM Jaroslav Petržela z Pros-
tějova. Navrhovaná reforma stojí 
za pendrek. Nahrává jen boha-
tým, co už mají vystaráno s 
balíky peněz, říká komunista 
Václav Smeták ze Strakonic. 

Statutární místopředseda 
SON Milan Taraba říká: Naši 
členové jsou tady rovněž. Neboť 
škrtforma ohrožuje bydlení lidí, 
zejména vrstev s nízkými příjmy, 
seniorů a zdravotně postiže-
ných. TOPOLÁNKOVA REFOR-
MA JE ŠLÁPNUTÍM DO HO... - 
zahlédneme nad hlavami zástu-
pů přímočarý a lidově jadrný 
názor na poutači.  

Před 13. hodinou zahřmí 
bouře desetitisícíců na Václavá-
ku. Je mezi nimi též stovka čle-
nů Komunistického svazu mlá-
deže z celé republiky, vedená 
svým předsedou Milanem Kraj-
čou. Předsedkyně Pražské rady 
KSČM Marta Semelová nám 
říká: Jsme tady proto, že ptačí 
epidemie nehrozí jenom v Tiso-
vé, ale celé České republice, 
pokud projde škrtforma tak, jak ji 
předkládá vláda. Topolánkův 
kabinet vůbec nehájí zájmy nás 
všech, prostých lidí. Tuhle asoci-
ální epidemii mohou přežít pou-
ze modří ptáci. Ale my, ostatní, 
většina národa, touto epidemií 
bude pořádně bita. 

Poslanec Stanislav Grospič 
(KSČM) se zúčastnil demonstra-
ce s lidmi z OS ČMS, dvěma 
dcerkami a manželkou Alenou, 
která sem provázela přátele z 
odborů Kovo v mladoboleslav-
ské automobilce. Jak nám řekl 

Grospič, právo na stávku a jiné 
nátlakové akce je naprosto le-
gální. Neboť proti tomu, co vláda 
chystá, se musí odboráři vzepřít. 
Vláda se chová tak arogantně, 
že pro ni žádný názor občanů 
není dostatečný. KSČM plně 
chápe ČMKOS a navrhovanou 
reformu odmítá od počátku. 
Osobně jsem pro generální 
stávku. 

Plné zuby vlády, prosazující 
deformu, mají odboráři ze sta-
vební firmy Nosta v Novém Jičí-
ně - zedníci, obkladači, klempíři 
a dělníci z dalších profesí. Před-
seda odborové organizace v 
Nostě Václav Horník si postěžu-
je: Na stavbách nám strašně 
moc chybějí mladí řemeslníci. 
Vláda také zanedbává péči o 
výchovu učňovského dorostu. 

Odhodlaně a zarputile se 
dral k soše svatého Václava 
odborář s cedulkou: ODS JAKO 
VŽDY: SLADKÉ SLIBY, HOŘKÉ 
VÝSLEDKY. CTĚNÁ VLÁDO, 
VÁŠ BATOH NA NAŠE ZÁDA A 
NA START. BITVU JSTE VY-
HRÁLI, NE VŠAK VÁLKU. ZVÍ-
TĚZÍME! Jiné poutače oznamují 
vládě odpor lidí k daňovým privi-
legiím pro bohaté, kteří myslí 
pouze na svá koryta. 

Kromě slovenských odborá-
řů přijeli do Prahy projevit solida-
ritu českým odborářům i kolego-
vé z Polska, Německa a Ra-
kouska. Na závěr přijali účastníci 
demonstrace výzvu veřejnosti a 
všem politikům, v níž vyzývají 
zastavit škrtformu. 

Kolem 14. hodiny demon-
strace ČMKOS končí. K tmavé-
mu nebi, z něhož se spustil 
náhle déšť, vzlétá poselství 
balonků. Takhle rychle můžou 
odletět do háje i darebáci ze 
Strakovky, zaslechneme do 
šumění blahodárného deště 
nakvašenou chlapskou předpo-
věď. 

Podle Haló novin 
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Nedávno byla Vaše organi-
zace zakázána Ministerstvem 
vnitra. Hlásá  totiž nastolení 
socialismu násilnou cestou. 
Co vy na to? P řestanete  hlásat 
revoluci? A nechcete zárove ň 
také p řestat hlásat socialis-
mus?  

Komunistický svaz mládeže 
se Ministerstvo vnitra pokoušelo 
během minulého roku rozpustit z 
mnoha důvodu. Původně Minis-
terstvo vnitra argumentovalo ve 
své snaze o rozpuštění naší 
organizace velice úsměvně - 
tím, že KSM vyvíjí "politickou 
činnost", na což dle pánů z mi-
nisterstva nemá žádné občan-
ské sdružení právo. Poté co s 
tímto samozřejmě neuspělo, 
začalo argumentovat údajně 
protizákonným důrazem KSM na 
nutnost socialistické revoluce a 
propagací komunistických myš-
lenek. I tyto argumenty však 
nakonec Ministerstvo vnitra 
opustilo. Jediným důvodem k 
rozpuštění KSM se tak nakonec 
stal důraz mladých komunistů a 
komunistek na nutnost nahraze-
ní soukromého vlastnictví výrob-
ních prostředku vlastnictvím 
společenským. Tyto změny po-
stojů Ministerstva vnitra umož-
ňují udělat si jasný obrázek o 
pozadí a skutečných důvodech 
rozpuštění komunistické mláde-
že. KSM proto podobně jako 
mnoho lidí u nás i v zahraničí 
považuje rozhodnutí Minister-
stva vnitra za neoprávněné, 
politické, protidemokratické a 
antikomunistické. I to je důvod 
proč pokračuje ve svých aktivi-
tách s ještě větší intenzitou. I 
nadále jsme přesvědčeni o nut-
nosti revolučního překonání 
kapitalismu jako systému, posta-

veném na principech vykořisťo-
vání, útlaku a válek. Svou aktivi-
tu proto směřujeme k prosazení 
jediné možné alternativy ke 
kapitalismu, kterou je socialis-
mus.  

  
To je sice hezké mít n ějaký 

sen, ale socialismus se už 
zkusil v mnoha zemích, a vždy 
vedl k diktatu ře a k útlaku. 
Opravdu vás to tak láká?  

Vedle minimálních progra-
mových cílů jako jsou např. 
odmítnutí amerických vojen-
ských základen na našem úze-
mí, demokratizace vzdělávacího 
systému a studentských samo-
správ, odmítnutí školného nebo 
vytvoření antifašistického hnutí 
mladých lidí, je socialismus dlou-
hodobějším perspektivním cí-
lem. Je třeba analyzovat nejen 
socialistickou zkušenost ze zemí 
střední a východní Evropy, ale i 
současné socialistické procesy 
ve světě např. v zemích Latinské 
Ameriky. Jsme přesvědčeni o 
možnosti vymanit se z dnešní 
diktatury hrstky bohatých a moc-
ných proti většině i ze systému 
útlaku – politického, sociálního, 
generačního, genderového nebo 
rasového. 

 
A co když n ěkdo bude mít jiný 
názor na zavád ění režimu jako 

je ten "váš"? Necháte jej po-
pravit, jako to d ělali všichni 
komunisté p řed vámi? 

Myslím, že kritika poprav, 
mučení a neoprávněného věz-
nění, která se nedávno vznesla 
v souvislosti s americkou okupa-
cí Iráku a dalších zemí, zasluhu-
je podporu. Domnívám se, že 
tyto a podobné věci do 21. stole-
tí určitě nepatří. Zároveň je třeba 
se postavit proti perzekucím, 
těch kteří nesouhlasí se zavádě-
ním režimu neoliberálního kapi-
talismu – proti výzvám k fyzické 
likvidaci komunistů a komunis-
tek, brutálním fyzickým útokům 
na představitele KSČM, úsilí 
zakazovat pedagogickou činnost 
komunistickým představitelům, 
oficiálnímu rozpuštění  KSM, 
výzvám k uvěznění jeho členů a 
členek i pokusům zakázat 
KSČM. 

 
No, neptal jsem se na oku-

paci Iráku, ale na to, že všech-
ny komunistické režimy likvi-
dovaly (pravda, ne vždy to 
bylo fyzicky) své odp ůrce. Jak 
chcete zaru čit, že nové komu-
nistické diktatury budou jiné?  

Upřímně, dotaz týkající se 
Iráku, nebo některé z dalších 
zemí, které jsou oběťmi agresí 
Spojených států, bych od perio-
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dika vašeho politického a ideolo-
gického zaměření ani nečekal. 
Váš názor na „komunistické 
režimy“ je poněkud svérázný a 
není možné s ním souhlasit. 
Komunismem je totiž, třeba 
chápat budoucí společnost bez 
sociálních tříd, s úplnou spole-
čenskou rovností všech jejich 
členů, které je vlastní ušlechtilá 
zásada „každý podle svých 
schopností, každému podle jeho 
potřeb“ a kde je cílem uspokojo-
vání potřeb lidí a nikoliv honba 
za ziskem. 

 
A když jste výše otev řel téma 
fyzické likvidace komunist ů a 
brutálních útok ů proti p ředsta-
vitel ům KSČM, kolik jich od 
roku 1989 v této zemi bylo?  

Mezi nejznámější brutální 
fyzické útoky na představitele 
KSČM určitě patří takřka smrtel-
né pobodání jejího tehdejšího 
předsedy, filmového režiséra 
Jiřího Svobody, nebo nepříliš 
dávné napadení místopředsedy 
KSČM a poslance Jiřího Dolej-
še. Ne neobvyklé jsou však také 
útoky fašistů na komunistické 
demonstrace, shromáždění, 
mítinky, koncerty či veřejné pe-
tiční akce.  Pakliže zmiňuji výzvy 

k fyzické likvidaci komunistů a 
komunistek, mám tím na mysli 
například výrobu a distribuci 
triček s nápisem „Zabij komunis-
tu – posílíš mír“ do nichž je 
skandálně zapojeno také Minis-
terstvo zahraničích věcí. I 
z těchto důvodů se domníváme, 
že je v České republice nutné 
mluvit o nebezpečí fašizace a o 
potřebě vytvoření širokého de-
mokratického hnutí za jeho od-
vrácení. 

 
Vraťme se k tomu, co říká-

te na začátku: Chcete revolu č-
ní cestou svrhnout kapitalis-
mus. Jenže o byl nastolen a je 
opakovan ě legitimován ve 
volbách demokratickou ces-
tou. Chcete tedy zrušit demo-
kracii násiln ě? Nebo co si 
máme vůbec p ředstavit pod 
slovy "revolu ční cestou"? 
Připravujete se snad na party-
zánskou válku? 

Naším požadavkem je zá-
sadní prohloubení demokracie. 
Není možné aby například tak 
podstatné věci, jako je účast 
naší země ve válce, byly rozho-
dovány v naprostém rozporu s 
názorem většiny občanů. Tak 
tomu bylo v případě bombardo-

vání Jugoslávie, vyslání českých 
vojsk do Afghánistánu nebo již 
zmíněného Iráku. Domníváme 
se, že je skandální, když vláda 
několik let tajně vyjednává o 
vybudování vojenské základny 
USA v naší zemi a poté, když je 
vše prozrazeno, upírá občanům 
právo, aby se k této skutečně 
k l íčové o tázce vys lov i l i 
v referendu. Revolucí chápeme 
kvalitativní skok, relativně rych-
lou zásadní změnu ve vývoji 
společnosti. Jsme přesvědčeni, 
že jen tímto procesem může být 
překonán současný systém, 
postavený na principu vykořisťo-
vání člověka člověkem. Narozdíl 
od různých reformistických a 
sociálně demokratických snílků 
totiž nežijeme v utopických ne-
vědeckých iluzích o možnosti 
postupného zlidšťovaní kapitalis-
mu a jeho přerůstání v socialis-
mus. Váš dotaz na přípravu 
partyzánské války je, mírně 
řečeno, úsměvný. Uvědomte si, 
že komunisté v této zemi inicio-
vali lidové partyzánské hnutí 
pouze jednou – v první polovině 
40. let minulého století, tedy 
v době fašistické okupace hitle-
rovským Německem.  

10. VÝROČÍ VZNIKU SZM 
Predlžený víkend 15. – 17. 

júna 2007 sa niesol v znamení 
osláv významného jubilea našej 
organizácie. Občianske združe-
nie Socialisticky zväz mladých, 
si v Banskej Bystrici pripomenu-
lo 10. výročie svojho pôsobenia 
v spoločnosti. Desiate výročie 
boja mladých ľudí, ktorých spája 
myšlienka sociálne spravodlivej-
šej spoločnosti, mieru, ľudskej 
vzájomnosti a demokracie. 

Bohatý kultúrny program a 
dobra nálada sprevádzala už 

prvé minúty po príchode na 
chatu v neďalekej obci Mala-
chov. V rytmoch tradičnej slo-
venskej zábavy (muzika, dobré 
jedlo i čo to na zahriatie) zahodi-
lo aspoň na chvíľu svoje bežné 
starosti na 30 mladých ľudí. 
Medzi nimi, okrem členov SZM, 
hostia z Komunistického zväzu 
mládeže i naši verní sympatizan-
ti a priatelia z viacerých kútov 
Slovenska. Medzi gratulantmi 
nechýbal ani zástupca Komunis-
tickej strany Slovenska, ktorým 

bola súdružka Viera Klimentová. 
Tejto milej pani vďačíme nielen 

 


