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Současně, jak odhalila nesčetná mezinárodní fóra i instituce OSN, 5 kubánských aktivistů
v boji proti terorismu nadále
zůstává nespravedlivě vězněno
v USA a spolu se svými blízkými
jsou vystaveni krutému a diskriminačnímu jednání.
Všichni čestní lidé, kteří ve
světě pozvedají svůj hlas proti
válce a proti terorismu, mají před
sebou nezvratný důkaz nedostatku etiky, z níž vychází současné počínání washingtonské
administrativy.
My, níže podepsaní požadujeme, aby vláda USA v souladu
se svými mezinárodními závazky pohnala Luise Posadu Carrilese před soud za všechny jeho
zločiny a vyhověla žádosti Venezuely o jeho vydání, která dosud
zůstala nezodpovězena.
sky, Oscar Niemeyer, Voloďa
Teitelboim a další.
Prohlášení podepsalo již na
2900 významných osobností I vy se můžete k iniciativě
z celého světa, mj. Noam Chom- připojit svým podpisem na rubu

Proti základně USA
• Veřejné petiční stánky.
• Materiály (petice, letáky, plakáty)
můžete stáhnout na www.ksm.cz

Pochod Praha - Lidice
V neděli 10. června se od 9 hodin
uskuteční další ročník pochodu Praha - Lidice. Po 18km dlouhé turistické trase následuje v Lidicích pietní
akt při příležitosti výročí vyhlazení
Lidic nacisty v roce 1942. Sraz je v
Praze v 9 hodin na konečné tramvají
v Divoké Šárce.

Brigáda solidarity na Kubě
Kubánský institut přátelství s národy
(ICAP) zve k účasti na příští Evropské brigádě José Martího, která se
uskuteční ve dnech od 3. do 22. září
2007 na Kubě.
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K účasti na připravovaných akcích
se můžete přihlásit na e-mailu:
ksm@ksm.cz, telefonních číslech:
721985447, 602151711, nebo na
centrální
adrese: Komunistický
svaz mládeže, Politických vězňů 9,
11121 Praha, kde získáte i bližší
informace!

tohoto prohlášení, nebo přímo
na:
www.porlajusticia.org,
www.porlajusticia.net,
www.porlajusticia.cu.

PROHLÁŠENÍ KSM K OSVOBOZENÍ
TERORISTY LUISE POSADY CARRILESE
Komunistický svaz mládeže
ostře odsuzuje nedávné osvobození teroristy Luise Posady
Carrilese justicí USA. Luis Posada Carriles byl obviněn a souzen
v neukončeném procesu ve
Venezuele za atentát na civilní
kubánské letadlo v roce 1976,
při němž zahynulo 73 osob.
Poté, co uprchl z venezuelského
vězení v roce 1982, pracoval ve
službách CIA v operaci známé
jako Irán-Contra a při naplňování
genocidního plánu Kondor. Následně v roce 1997 připravil sérii
teroristických akcí proti havan-

ským hotelům. Při jednom z nich
zahynul mladý italský turista
Fabio Di Celmo.
Podílel se též na projektu
atentátu proti presidentovi Fidelu
Castrovi na panamské univerzitě. Komunistický svaz mládeže
požaduje, aby vláda USA v souladu se svými mezinárodními
závazky pohnala Luise Posadu
Carrilese před soud za všechny
jeho zločiny a vyhověla žádosti
Venezuely o jeho vydání.
Milan KRAJČA,
předseda
Komunistického svazu mládeže
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Postup vlády Spojených
států a vzniklá situace je dokladem trvalých závazků současného podnájemníka Bílého domu
vůči
miamské
kubánskoamerické teroristické mafii a
podezřele se podobá osvobození teroristy Orlanda Bosche v
době, kdy americkou vládu řídil
otec současného prezidenta.
Tato nová hanebnost je v
souladu s činy vlády, která ve
své době odmítla deportovat
Posadu Carrilese na Kubu nebo
do Venezuely s tím, že by podle
ní byl v našich zemích „mučen“,
a sama provozuje věznici na
části okupovaného území Kuby
v Guantanamu a tajná vězení po
celé planetě, kde se páchají ty

nejúchylnější a nelidské činy.
Pro kubánský lid je nepřijatelné, že je dnes na svobodě
nejzatvrzelejší a nejkrvavější
terorista, jakého naše polokoule
poznala, zatímco v krutém a
nespravedlivém vězení nadále
zůstává pět mladých Kubánců,
jejichž jediným zločinem je, že
bojovali proti terorismu.
Nemůžeme nepřipomenout,
že náš nejvyšší představitel ve
svém zamyšlení z 8. května
znova upozornil, že beztrestnost
podněcuje terorismus, a uvedl,
že „stačilo propuštění známého
teroristy a naše domovy znovu
navštívila smrt“.
Čas prezidenta Bushe se
krátí. Propásl příležitost ukázat

alespoň
špetku
důstojnosti,
studu a etiky. Hlas národů protestující proti tomuto rozhodnutí
nebude možno umlčet. Tajemství, jež Posada Carriles zná,
vyjdou dříve či později najevo a
americká vláda se bude muset
zodpovídat ze své dvojí morálky
a z nedostatku politické vůle k
serióznímu boji proti terorismu.
Uvidíme, co nyní udělá Bílý
dům, který má stále ještě volbu,
aby splnil své mezinárodní závazky, zadržel Luise Posadu
Carrilese a vydal ho Bolívarovské republice Venezuele, kde by
se zodpovídal ze svých zločinů.
Prohlášení revoluční vlády
Kubánské republiky,
Havana, 9. května 2007

PROHLÁŠENÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ,
UMĚLCŮ, INTELEKTUÁLŮ Z CELÉHO SVĚTA
„NA OBRANU LIDSTVA“
LUIS POSADA CARRILES MUSÍ BÝT SOUZEN
ZA SVÉ ZLOČINY
Zatímco ve jménu boje proti
terorismu zahynuly stovky tisíc
lidí v Iráku a Afghánistánu a
další svévolně zadržení jsou
mučeni
v Abu
Ghraibu
a
v Guantanámu,
vláda
USA
ochraňuje nejznámějšího teroristu na této polokouli, snaží se
oklamat veřejné mínění nekonečným, protiprávním manévrováním a odmítá ho soudit za
jeho skutečné zločiny.
Luis Posada Carriles byl
obviněn
a
souzen
v neukončeném procesu ve
Venezuele za atentát na civilní
kubánské letadlo v roce 1976,

při němž zahynulo 73 osob.
Poté, co uprchl z venezuelského
vězení v roce 1982, pracoval ve
službách CIA v operaci známé
jako Irán-Contra a při naplňování
genocidního plánu Kondor. Následně v roce 1997 připravil sérii
teroristických akcí proti havanským hotelům. Při jednom z nich
zahynul mladý italský turista
Fabio Di Celmo. Podílel se též
na projektu atentátu proti presidentovi Fidelu Castrovi na panamské univerzitě.
V roce 2005 ilegálně vstoupil
na
území
USA.
Teprve
v důsledku opakovaných veřej-

ných obvinění, která odhalila
přítomnost tohoto zločince na
půdě USA, vláda George W.
Bushe přikročila k jeho zadržení
a obvinění za migrační přestupky a za falešné svědectví bez
nejmenšího náznaku obvinění
z terorismu. Svým postupem
v případě
Posady
Carrilese
administrativa USA pod tlakem
extrémistických
kubánských
skupin na jihu Floridy zcela odhalila dvojí morálku svého boje
proti terorismu, pro nějž se dopouštěla mučení, únosů a bombardování.

TISÍCE PROTI ZÁKLADNĚ
Několik tisíc lidí vyjádřilo na
celorepublikové
demonstraci
proti základnám USA v České
republice, kterou pořádala iniciativa Ne základnám, jejíž se součástí je i Komunistický svaz mládeže, svůj negativní názor na
možné vybudování amerického
radaru
u
nás.
Od Komunistického svazu mládeže, přes členy Komunistické
strany Čech a Moravy, Klubů
českého pohraničí,
Českého
mírového hnutí, odboráře, sociální demokraty, anarchisty až po
ty zelené, kteří se od rozhodnutí
vedení své strany distancují...
Však také lidé volali "Bursík
ven...". Neméně často pak z da-

vu znělo "Demisi", "Dost bylo
ODS", Zrušte NATO", "Hanba
Havlovi", "Místo zbraní štítů, statisíce bytů". V řadě řečníků promluvili i zástupci opozičních
stran - KSČM a sociální demokracie.
Po hodinu a půl trvající demonstraci na Václavském náměstí, kde vystoupili dále
i starostové
brdských
obcí, filmový režisér Troška a další
následoval mohutný pochod
Prahou na Hradčanské náměstí,
který byl doprovázen skandováním bojovných hesel. Radar nesmí projít!
-LIP-
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PETIČNÍ VÝBOR PSP ČR JEDNAL
O ZÁKLADNĚ USA
Dne 23. května se uskutečnilo slyšení petičního výboru,
který projednával došlé petice
proti radarové základně. Jednání
se mimo členů petičního výboru
Parlamentu České republiky
zúčastnil bohužel jen vyšší úředník Ministerstva zahraničí - politický ředitel Martin Povejšil. Ministerstvo obrany pozvánku
ignorovalo. I proto bylo v závěru
jednání usneseno, že jednání
bude přerušeno a bude pokračovat, až bude přítomen minimálně
náměstek Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany.
Dále byli přítomni zástupci
petice za referendum iniciativy
Ne základnám (cca 35.000 podpisů celkem), zástupci petice
KSM proti základnám (105.000
podpisů celkem) a zástupce Pro
základny, který odevzdal cca
1200 podpisů pro.
Zástupce petice KSM Zdeněk Štefek se zeptal přítomných
na 10 otázek, které přinášíme i
Vám - v závorkách jsou komentáře autora)
„Dobrý den,
nebudu ve své příspěvku
opakovat, proč jsme spolu s
většinou občanů proti stavbě
radarové základny, tak jsme
učinili na posledním slyšení,
budu se ptát. V současné máme
na petici požadující odmítnutí
radarové základny již přes 105
000 podpisů, což je kolem 1%
obyvatel republiky. Domnívám
se, že je to slušný. Proběhlo již
několik kol vyjednávání s americkou stranou, dokonce tu terén
zkoumaly týmy amerických expertů, takže doufám, že se odpovědi již budou známy.
1. Jaký zdroj energie by
měla radarová stanice mít? Jaký
příkon? Vlastní nebo bude napojena na naši distribuční síť? A

jak bude přípojka chráněná?
(Impulsivní výkon vysílače vláda uvádí impulsní výkon 4,5
MW, některé zahraniční zdroje
až 100x vyšší.Jako zdro jse
používá i jaderná elektrárna).
2. Jestliže zařízení u nás a
v Polsku má chránit americký
prostor, tedy sestřelovat rakety
mířící na USA, tedy v určité fázi
letu, kde budou přesně umístěny
prvky, které by chránily Českou
republiku. (prý někde na lodi ve
Středozemní moři– zaznělo na
minulém slyšení…)
3. Jak ochrání radar občany
před teroristickými útoky v metru, na nádražích a v obchodních
centrech? Kolik budou stát zvýšená bezpečnostní opatření,
která mají preventivně těmto
útokům vyvolaných radarem
zabránit?
4. Jaké bude bezpečnostní
pásmo kolem radaru? Prý je na
základnu potřeba 400ha a bude
nejméně
5km
od
obydlí.
(Vzroste zatížení životního prostředí zářením z radaru a zdravotní rizika pro obyvatelstvo
žijící v okolí radaru.Vyzařování
je směřováno do nebe ale existuje
jev
boční
smyčkyvyzařování do boku, zdravotní
riziko pro obyvatelstvo vzdálené
v kilometrech od radaru. Paprsek radaru není směřován pouze jedním směrem, má se chránit prostor území od Grónska po
Itálii)
5. Jak je protiraketový systém USA účinný na základě
stávajících zkoušek. (Příznivci
základny uvádí účinnost systému 90%, někteří vědci 10%.
Deklarovaných 10 antiraket je
schopno zničit tři útočící rakety,
u multihlavic jednu. Zkoušky
antiraket byly prováděny na
útočící rakety u kterých byly
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známy letové parametry a které
nemanévrovaly
a
neměly
multihlavice). Co se stane se
zbytky raket, které neschoří v
atmosféře (Střet raket může mít
nedozírné následky pro obyvatelstvo všude kam zbytky raket
dopadnou. Vždy dochází k zamoření oblasti těžkými kovy.Zvýší se nebezpečí nehod a
havárií techniky základny a dochází k růstu nebezpečí pro
občany ČR).
6. Jak bude rušen příjem
televizního, radiového a telefonního signálu? (Dle odborníků
nemusí být funkční dálkové
otvírání automobilů, příjem bezdrátového internetu, u rádiového
signálu vláda připouští vzdálenost 10 km; záření může aktivovat airbagy v autech. Jak bude
záření radaru ovlivňovat funkce
citlivých přístrojů- například v
letadlech - mimo jiné se uvádí
aktivace vystřelovacích sedadel
letadel a zdravotnictví).
7. Jestli znáte Charta č.18
12.8.1978 „…pobyt vojsk jednoho státu na území státu jiného v
mírové době, rozhodně nepatří k
jevům uznávaným za normální.“ . Jestli znáte prohlášení
Severoatlantické rady z roku
1997, že v žádném novém členském státě NATO žádné základny cizích vojsk nebudou. A zda
znáte dokument Bezpečná Evropa v lepším světě, který byl přijat
na úrovni EU 12. 12. 2003 v
Bruselu, kde se základny rovněž
vylučují?
8. Současná vláda tvrdí, že
tuto základnu zdědila po ČSSD.
Jak je pak možné, že už 4. 5.
2001, tedy před útokem z
11.9.2001 vydala ODS v tiskovém prohlášení ODS ze dne 4.
5. 2001, že „ODS je přesvědče-

údajně převzala spolu s vyhlášením vlastní „války proti terorismu“, nýbrž i své mezinárodní
závazky.
Americká vláda zlovolně
porušila nejen rezoluci Rady
bezpečnosti Spojených národů
č. 1373 (2001), kterou sama
prosazovala, nýbrž i ujednání o
terorismu, jejichž signatářem je,
zvláště pak Mezinárodní dohodu
o potírání pumových teroristických atentátů, jež vstoupila v
platnost 23. května 2001, a Dohodu a potírání trestných činů
proti bezpečnosti civilního letectví, jež vstoupila v platnost 26.
ledna 1973.
V souladu s uvedenými nástroji měla vláda Spojených
států soudit Posadu Carrilese za
terorismus, nebo vyhovět žádosti o vydání, jež byla se všemi
náležitostmi předložena vládou
Bolívarovské republiky Venezue-

ly, na níž dosud, téměř dva roky
po předložení, nebyla dána
odpověď.
Bez ohledu na jakékoli zasloužené mínění o rozhodnutí
soudkyně Cardoneové z 8. května - ostatně sama soudkyně ve
svém předchozím rozhodnutí z
6. dubna, jímž propustila teroristu na kauci, současně přiznala,
že je viněn „...že byl zapleten
nebo byl ve spojení s některými
z nejodpornějších činů dvacátého století (..), mezi jinými s invazí v Zátoce sviní, skandálem
Irán-Kontras, zničením letu 455
společnosti Cubana, bombami v
turistických zařízeních v Havaně
v roce 1997 a, podle některých
teoretiků konspirace, i zavražděním prezidenta Johna F. Kennedyho“ - spočívá zodpovědnost
za osvobození Posady Carrilese
a za cokoli, co by z něho mohlo
vyplynout, plně na vládě Spoje-

ných států.
Soudkyně Cardoneová dokonce ve svém rozhodnutí z 8.
května uvádí, že „ústřední otázkou tohoto případu není (...)
terorismus. Je jím migrační podvod. Terorismus a rozhodnutí,
zda má být nějaký člověk považován za teroristu, či nikoli, je
plně v rukách exekutivy“, a
soudkyně není ochotna řešit to,
co ve svém výroku kvalifikuje
jako „horký brambor“ americké
vlády.
Jiná část rozhodnutí soudkyně Cardoneové jasně ukazuje
absurditu toho, že pokud by byl
(Posada) souzen za podvod a
lživé údaje při naturalizačním
řízení, k čemuž mělo dojít
11.května, hrozil teroristovi trest
maximálně od 6 do 12 měsíců
vězení, který by stejně nevykonal.

20 ZE ZAHRANIČÍ

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE

TERORISTA OSVOBOZEN!
Náš lid přijal s rozhořčením
zprávu, že dne 8. května v odpoledních hodinách rozhodla soudkyně Kathleen Cardoneová o
definitivním osvobození teroristy
Luise Posady Carrilese a odmítla veškerá obvinění vznesená
proti němu vládou Spojených
států 11. ledna z podvodu a
uvedení lživých údajů během
pohovorů s Úřadem vlády Spojených států pro přistěhovalecví a
cla s cílem dosáhnout naturalizace v této zemi.
Při této příležitosti Kuba
vyjadřuje ještě důrazněji odsouzení tohoto manévru naším
lidem.. Jak uvádí Prohlášení
revoluční vlády z 19.dubna
2007, jde o „urážku kubánského
lidu a národů, které ztratily 73
svých synů při zničení civilního
letadla společnosti Cubana u
pobřeží Barbadosu“.
Ve svém prohlášení z 15.
ledna uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí, že doufá, že
„obvinění teroristy Posady Carrilese z méně závažných trestných činů migrační povahy neposlouží jako kouřová clona k
prodloužení beztrestnosti za
těžký zločin terorismu, nebo jako
záminka k dalšímu ignorování
žádosti o vydání Posady Carrilese předložené 15. června 2005
vládou Bolívarovské republiky
Venezuely v souvislosti s jeho
zodpovědností za zničení letadla
společnosti Cubana, na níž
dosud neobdržela odpověď“.
Sled událostí od okamžiku,
kdy Posada Carriles vstoupil na
území Spojených států na lodi
Santrina, jak v příslušné době
upozornil náš nejvyšší představitel, jasně dokazuje, že veškeré
kroky americké vlády podniknuté
od oné chvíle byly podřízeny
plánu, který schválil prezident
Bush a jenž byl vypracován
právě k tomu, aby vytvořil onu

„kouřovou clonu“, jež by znemožnila soudit Luise Posadu
Carrilese za to, čím skutečně je:
za terorismus.
Aby zabránila jeho propuštění, bývalo by vládě Spojených
států stačilo, použít vlastního
Patriotického zákona a připustit,
že
teroristovo
osvobození
„ohrožuje národní bezpečnost
Spojených států nebo bezpečnost společenství či jakékoli
osoby“. Bývalo by stačilo vyjádření jejího Úřadu pro přistěhovalectví a cla, že osvobození Posady Carrilese představuje hrozbu pro společenství a že existuje
nebezpečí jeho útěku, jak o tom
jasně hovoří prohlášení revoluční vlády Kuby z 19. dubna.
Americká vláda má k dispozici veškeré důkazy, vyplývající
z jejích někdejších vazeb s teroristou, které jí Kuba předala v
roce 1998 a v letech následujících.
Manipulace, jež vedly ke
stávajícímu rozuzlení, ochrana,
jíž terorista požíval od svého
vstupu na americké území, jeho
obvinění z méně závažných
deliktů, peripetie kolem dozoru
nad teroristoou, jenž přecházel z
jedné federální agentury na
druhou a z jednoho tribunálu na
druhý, a konečně rozhodnutí
soudkyně Cardoneové z 8. května ukazují, že plánem Washing-

tomu bylo zabránit mu, aby hovořil o vandalských akcích, jež
spáchal proti kubánskému a
venezuelskému lidu a proti dalším národům naší Ameriky v
době, kdy pracoval podle příkazů CIA a zejména otce současného
prezidenta
Spojených
států, který tuto špionážní a
rozvratnou agenturu americké
vlády řídil v letech 1975 a 1976 v období, kdy byly teroristické
akce proti Kubě nejnásilnější a
nejvíce
nemilosrdné,
a
v
80.letech, kdy působil jako viceprezident Spojených států a kdy
probíhala špinavá válka proti
nikaragujskému lidu.
Snad nejnázornější ukázkou
existence tohoto plánu však byla
žádost vlády Spojených států z
27. dubna, aby soud nepřijal
důkazy, svědectví a další doklady spojující Posadu Carrilese s
Ústřední zpravodajskou agenturou CIA, a teroristova odpověď,
v níž argumentuje, že podle
příkazů CIA pracoval přes 25 let,
jak potvrzuje jeho role agenta
CIA při akcích vlády Spojených
států proti Nikaragui v 80. letech
minulého století.
Svým rozhodnutím nekvalifikovat Posadu Carrilese jako
teroristu porušila vláda Spojených států nejen americké zákony a závazek, jenž na sebe

na, že budování systému protiraketové obrany, o kterém mluvil
nedávno prezident USA G.
Bush, by mělo pokrýt i alianční
spojence včetně České republiky jako plnoprávného člena
NATO.“
9. Kolik občanů by mělo
podepsat petici, aby vláda jejich
názor vzala v úvahu? Hodlá
rostoucí počet odpůrců základny
dle výzkumů veřejného mínění
ignorovat? Hodlá ignorovat referenda v přilehlých obcích? Co by
se muselo dle vlády stát, aby
vláda názor veřejnosti ignorovat
nemohla?
10. Kdy dojde k očekávanému útoku na naše území ze
strany Iránu. Předpokládám, že
máte minimálně indicie od senzibilů či vědmy podobně jako v
případě nedávného ohrožení
letiště.“
Úředník Ministerstva zahra-

ničí v reakci na otázky sdělil, že
otázka referenda není ministerstvem zahraničí doporučena,
protože prý se o bezpečnostních
otázkách nikdy referendum nekonalo. Jako úředník se nebude
ale vyjadřovat k politickým otázkám (číslo 9, 10 aj.). Radar prý
bude v klidu napájen z naší sítě,
v dobách cvičení či ostrém provozu pak bude mít vlastní dieslový zdroj… Příkon neuvedl. Také
české území bude prý chráněno
tímto systémem (českopolským),
což je opravdu vzhledem k fázi
raket, kdy je má zasáhnout interceptor zajímavé… Jinak před
teroristickými proti civilistům v
obcích, nádražích radar samozřejmě chránit nebude… Je
zaměřen jen proti určitým balistickým raketám… Ostatní ochranu bude muset provádět prý
zřejmě NATO.
Američané prý samozřejmě
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slíbili, že radar nebude rušit
žádné vysílání, bude bezpečný a
česká strana se bude snažit
minimalizovat
bezpečnostní
pásmo. Parametry podobných
radarů však ukazují něco jiného.
A změkčené normy v ČR určitou
přípravu na radar ukazují již
dávno.
Podle zástupce Ministerstva
zahraničí dále je systém vysoce
účinný 60 – 80%. Aspoň podle
Američanů. Pravda je ale úplně
jiná…
Mezinárodní dohody samozřejmě zná, ale domnívá se, že
umístění základny není v jejich
rozporu a když, tak ty dohody či
prohlášení nejsou právně závazné:-). Ostatně, dle něho se vyjednává na vládní úrovni prý od
roku 2002, tak to by se už nějaký právník ozval...
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ROKYCANY PROTI RADARŮM
Na tisíc občanů z Rokycan a
okolí proti radaru. Zpravodajská
média však mlčí! V pondělí 7.
května, což je shodou okolností
přesně den, kdy r. 1945 do
Rokycan vstoupila americká armáda, se za vytrvalého deště
konalo na Masarykově náměstí
v Rokycanech tisícové shromáždění občanů proti připravované
americké radarové základně v
Trokavci (okr. Rokycany). Podpořit Rokycanské přijeli autobusem také přátelé z Kladna i z
řady dalších okresů (Plzeň, Beroun atd.).
Déšť neodradil ani místní, ani
přespolní občany, kteří již dlouho předtím čekali v ochozech
okolo náměstí. Ve čtyři hodiny
odpoledne bylo shromáždění
zahájeno. Jako první vystoupil
proti vybudování základny místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, mezi řečníky byl
i europoslanci Miloslav Ransdorf
a Jaromír Kohlíček. Starosta
obce Zaječov oznámil, že 16.
května se v jeho obci bude konat
referendum o plánované americké základně. Slovo si vzali i zástupce mladých komunistů Milan
Krajča a představitel rokycanských Romů p. Andrej Lučka,
který ostře odsoudil připravovanou americkou základnu na území ČR a připomněl agrese Severoameričanů a NATO v Jugoslávii, Iráku a Afghánistánu. Dále
vystoupila i předsedkyně Levého
klubu žen Marie Vainarová a
další.
Celé shromáždění tleskalo projevům. Z řad přítomných se ozývalo: „Nechceme základ-ny!“,
„Ať si je Američané postaví na
svém území!“ a „Jsme proti základně!“. Rovněž četné transparenty vyjadřovaly jednoznačný
nesouhlas s novou okupací České republiky. Jen v jednom okně
na protější straně náměstí

(shodou okolností nad bankou,
pozn. účastníka) byl vylepený
leták s nápisem „Radar ano“.
Potěšitelné bylo, že mezi přítomnými demonstranty bylo hodně
mladých, někteří se této akce
zúčastnili i aktivně: rozdávali
brožurky a jiné tiskoviny proti
radaru. Teprve po hodině, až v
závěru shromáždění, přestalo
pršet a lidé odložili deštníky. A
ukázala se velká účast občanů,
kterou zdejší náměstí v posledních letech nepamatuje.
Česká média zcela toto shromáždění bohužel ignorovala a
ve svých zpravodajstvích mu
vyhlásila embargo. Ani slůvko
nepadlo ve večerních zpravodajských relacích ČT, televizích
Nova či Prima. Ani slůvko nepadlo v českém rozhlasu či v
jiných rozhlasových stanicích.
Ani slůvkem se nezmínily cizí
noviny, vydávané v češtině. Bohužel, v Česku pracuje nejlépe
autocensura, která trvale vykazuje „nejlepší“ výsledky. Zatímco
noviny, rozhlas i televize publikovaly ve svém zpravodajství
kdejakou přejetou kočku či výstavu mrtvol, zpráva o shromáždění stovek občanů v Rokycanech zanikla, jakoby se nikdy nic
nestalo. Připomíná nám to trochu dobu vlády rakouského ministra vnitra A. Bacha (18491859), zvanou bachovský absolutismus, za něhož vládlo v Českém království naprosté ticho a
klid. O ničem se nesmělo psát, o
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ničem se nesmělo šeptat. A tak i
slavný „Wlastenecký deník“ redaktora a vydavatele V. Krameria sáhl k osvědčeným zprávám.
Tak v č. 138 z 22.5.1849 nabízí
svým „vlasteneckým“ čtenářům
tyto velmi „zajímavé“ zprávy:
„Na Karlově mostě pokousali se
dva řeznické psi. V sobotu po
obědě bylo vzbouření na Uhelném trhu: dvě citronářky vynadaly si cikánek. V neděli ráno přišli
ještě tři poutníci do Prahy;
omeškali se v Krči v pivovaře. V
sobotu v noci v největším lijáku
chodil po mostě ponocný s děravým deštníkem. V neděli ráno v
5 hodin hořel ještě plamínek na
svitelně u štatui na Koňském
trhu. Včera ráno ve 4 hod. 7 min.
letělo několik chroustů ze Střeleckého ostrova na staroměstský
taras, kde je však hladové vlaštovice ihned polapily. A poslední
zpráva z tohoto čísla Wlasteneckého deníku zněla: „S týnské
věže spadl včera před soumrakem ospalý vrabec, nic si ale
neublížil neb ani k zemi nedopadnuv, ze sna se procitl a
šťastně uletěl.“ V roce 1849
vládla bachovská censura, dnes
je to tzv. autocensura. Anebo
„média“ mlčením skrytě vyjadřují
svůj souhlas s vybudováním
americké radarové základny v
Česku. Toho by si měli všimnout
jejich čtenáři, diváci a posluchači.
Cis, Listy z Rokycanska

2/ XIII. mimořádný sjezd
PCV zdůrazňuje úlohu prezidenta Hugo Cháveze Fríase jako
vůdce revolučního procesu, nových integračních procesů, antiimperialistického boje a boje za
socialismus, ideály, za které
vždy bojovala PCV, demokratické a pokrokové síly Venezuely a
celého světa.
3/ Naše revoluce postupovala vítězně v prohlubování svého
antiimperialistického charakteru
a svého strategického cíle, socialismu. V tomto rámci PCV opakovaně potvrzuje svůj závazek
pokračovat v boji o vytvoření
široké antiimperialistické fronty
na úrovni národní i kontinentální,
která by sociálně a politicky přispěla k obraně vlasti proti probíhající imperialistické agresi. Úkol
tohoto typu vyžaduje ke svému
uskutečnění pomoc a vedení
velitele Cháveze.
4/ Stejně jako k dosažení
vítězství v antiimperialistickém
boji se požaduje co nejširší jednota politických a sociálních sil
na národní kontinentální a světové úrovni, tak vyžaduje postup
směrem k socialismu současně
vybudování revoluční strany, jež
by sdružila kádry, které by vyjadřovaly nejdůležitější pozice tříd a
sociálních vrstev spojených historicky s revolucí a socialismem,
a jež by se stala ideologickým,

politickým a organickým předvojem, řídícím organizačně, kolektivně a soudružně tvůrčí úsilí
mas o zničení kapitalistického
státu a jež by převzala úlohu
výstavby lidové moci a obhajovala hodnoty, principy a chování
vedoucí k překonání dosud dominantní buržoazní hegenomie.
Tato politická organizace musí
ve své sociální teorii a praxi vyjadřovat historické tradice a tradice bojů našeho lidu, vycházející z hlubokých bolivarovských
kořenů, jakož i marxismusleninismus aplikovaný na konkrétní podmínky naší vlasti.
5/ zdůrazňujeme zostření
třídního boje v této etapě revolučního procesu, ve které imperialismus a vnitřní reakcionářská
pravice zesílily plány k likvidaci
lidového postupu vpřed, a v tomto smyslu znovu voláme lid a
všechny naše členy k aktivní
bdělosti a k připravenosti k obraně revoluce a vlasti. V tomto
směru zdůrazňujeme podporu
XIII.sjezdu revolučním opatřením proti keťasování a spekulantství, podporu obnovení svrchovanosti nad ropnou oblastí,
nad sektorem telekomunikací
(RCTV a CANTV) a nad službami v zásobování elektrickou
energií, opatření, která se musí
dostat i do dalších sektorů hospodářství, jako je bankovnictví a

zemědělská výroba.
6/ podporujeme proces předávání moci našemu lidu, aby s
větší důsledností přebíral úkoly
výstavby nových stupňů řízení
lidové moci a aby pokračoval v
prohlubování demontáže starého buržoazního, byrokratického,
zkorumpovaného a korumpujícího státu. V tomto procesu boje
proti neřestem, které kapitalismus rodí, hrají hlavní roli komunální rady, rady pracujících
mužů a žen, jak to navrhoval
velitel Chávez, jehož ústřední
myšlenky byly bez výjimky podporovány PCV.
7/ tváří v tvář zostřování
vnitřních i vnějších rozporů a
vzhledem k úkolům prohlubování procesu vyžaduje obrana revoluce a vlasti pomoc a odhodlání většiny našeho lidu a jeho
železnou jednotu pro výstavbu
socialismu. To je důvod, proč KS
Venezuely a Komunistická mládež Venezuely vyjadřují své nejpevnější přesvědčení a odhodlání zlepšit systém spojení a organické jednoty revolucionářů mužů i žen, jako nástroj kolektivního politického řízení výstavby
socialismu. Za socialismus, vytvářením lidové moci!
Politickou rezoluci
XIII. mimořádného sjezdu
KS Venezuely
přeložil Vladimír Horák
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KOMUNISTICKÁ STRANA VENZUELY:
PODPORUJEME PROCES PŘEDÁVÁNÍ
MOCI LIDU
Po hluboké diskusi rozvinuté
v celé zemi prostřednictvím konferencí základních organizací a
regionálních konferencí KS Venezuely o tezích schválených na
IV. a V. plénu ÚV skončil úspěšně XIII. mimořádný národní
sjezd PCV v městě Tacarigua de
la Laguna, stát Miranda, konaný
ve dnech 3.a 4. března 2007 za
aktivní účasti 847 delegátů a
delegátek, majících za sebou v
průměru 11 let komunistického
členství.
XIII. mimořádného sjezdu se
v zastoupení prezidenta Hugo
Cháveze zúčastnil ministr lidové
moci pro otázky sdělovací činnosti a informatiky. Zdůraznil
historický moment, který ve Venezuele a v Latinské Americe
prožíváme, jakož i vůdčí úlohu
naší revoluce v rozvoji demokratických a pokrokových proudů,
které se dnes ve světě zvedají
proti imperialismu.
Ústní a písemné příspěvky,
výsledek dvouměsíční diskuse v
našich základních organizacích,
potvrzují úlohu, kterou sehrála
KS Venezuely v průběhu zápasu
venezuelského lidu za národní
osvobození a socialismus, jakož
i přínos do revoluční teorie během 76 let historie a boje. Zdůraznění si zaslouží aktivita delegátů a delegátek, komisí a pracovníků zodpovědných za různé
úkoly v rámci sjezdu zaručujíce
praxi demokratického centralismu jako výraz revoluční demokracie, projevené s proletářskou
intenzitou, vážností a disciplínou.
KS Venezuely opětovně potvrzuje charakter bolivarské revoluce jako revoluce národně
osvobozenecké, antiimperialis-
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tické, demokratické a lidové,
jdoucí cestou výstavby socialismu. Národně osvobozenecká
bolivarská revoluce je povinna
úspěšně vyřešit ve prospěch lidu
hlavní rozpor této doby, který
vyjadřují antagonismy mezi venezuelským národem a severoamerickým imperialismem, v boji
proti němuž sehrává velitel Chávez základní dynamickou úlohu.
V této souvislosti se stává nevyhnutelným konsolidovat všemi
prostředky v naší dispozici velikou alianci sociálních a politických sil, které jsou zajedno v
antiimperialistickém boji, které
ale v tomto momentě nejsou
nezbytně zapojeny do projektu
socialismu v důsledku své ideologické a politické rozdílnosti.
Bude to široký nástroj vyjádření
se různých sektorů tříd a sociálních vrstev, včetně strategie občansko-vojenské jednoty, jejichž
zájmy jsou postiženy růstem
agresí imperialismu v ekonomických, politických, sociálních, kulturních a vojenských oblastech.
Všechen tento boj je zará-

mován do strategického cíle výstavby socialistické společnosti.
Aby bylo možné jít vpřed tímto
směrem, je žádoucí existence
Revoluční strany, vyzbrojené
marx-leninskou ideologií a bolivarským myšlením pro všemi
silami pokračující přejímání vedoucí revoluční úlohy v třídním
boji, který způsobuje posun dějin
vpřed. Takovou stranu vytváří
dějinná nutnost prokázaná souhrnem zápasů našeho lidu a
revoluční zkušeností dalších
bratrských národů.
V návaznosti na tyto úvahy
XIII. mimořádný sjezd rozhoduje:
1/ schválit politické, ideologické a strategické zdůvodnění
obsažené v tezích o straně revoluce jako přínos do diskuse o
bloku sil bolivarského procesu,
pokud jde o výstavbu nástrojů
požadovaných revolucí v těchto
momentech. Všechny organizace strany a mládeže teze musí
přijmout jako ideologický a praktický návod v každém časovém
úseku boje.
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KSM NA PROTIZÁKLADNOVÉM
SHROMÁŽDĚNÍ V DOMAŽLICÍCH
V sobotu 19. května 2007 se
členové KSM zúčastnili shromáždění občanů, které pořádala
Plzeňská krajská rada KSČM a
Okresní výbor KSČM Domažlice
v areálu letního kina v Domažlicích. Hlavní náplní shromáždění
bylo kromě vlastního setkání
komunistů a jejich sympatizantů,
kterých se sešlo na 600, vyjádření nesouhlasu vůči snahám
českých vládnoucích pravicových politiků prosadit reformu
veřejných financí a umožnit
umístění radarové základny
USA na území ČR.
Stánek KSM nabízející četné
propagační materiály a k podpisu petici žádající odmítnutí základen byl umístěn ve vstupní
části areálu vedle stánku soudruhů z Německé komunistické
strany (DKP). Bylo kolem něj
neustále rušno, o materiály i další informace o činnosti svazu byl
velký zájem, mnozí návštěvníci
vyjadřovali solidaritu s KSM, který se snaží protilidoví politici považující současný systém za
výkvět demokracie zakázat za
to, že se opírá o principy marxismu-leninismu a usiluje o nahrazení kapitalismu socialismem
revoluční cestou.
Na pódiu letního kina se střídaly politické projevy s produkcí
dechovkových kapel Plzeňští
heligonkáři a Stavařinka a taneční skupiny stylu break dance
Torzo Breakers.
Předseda ÚV KSČM Vojtěch
Filip ve svém projevu uvedl, že
prosazování vládou navrhované
důchodové reformy není pro stát
výhodné, protože Česká správa
sociálního
zabezpečení
je
schopna spravovat peníze na
důchody za méně než 2% z vybraných prostředků, zatímco

soukromé penzijní fondy to nedokážou za méně než 7%. Dále
řekl, že důchodový fond je i při
půlmilionové nezaměstnanosti v
přebytku a prohlášení vlády o
tom, že bez reformy se systém
do několika let zřítí, jsou ohlupováním lidí. Kritizoval také plánovanou reformu zdravotnictví,
která ignoruje ústavní princip, že
zdravotnická péče je na základě
zdravotního pojištění bezplatná.
Připomněl i zamítavé stanovisko
KSČM ke snahám o zastavení
výstavby dalších bloků jaderné
elektrárny Temelín a o privatizaci společnosti ČEZ, které by v
blízké budoucnosti znamenaly
naprostou závislost ČR na dovozu elektřiny. Na závěr se postavil i proti výstavbě americké radarové základny v Brdech. Zdůraznil, že KSČM o jednáních
směřujících k umístění základny
upozorňovala jako první z politických stran už před loňskými sněmovními volbami. Na téma chystané protiraketové obrany USA v
ČR a Polsku a oprávněné odmítavé reakci Ruské federace hovořil i poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštálka.
Za KSM promluvil Lukáš
Vrobel, který oznámil překročení
hranice 100 000 podpisů pod
peticí požadující zveřejnění informací o jednáních o umístění
základny a také odmítnutí jejího
umístění Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a informoval
o aktivitách KSM proti základnám, o zkušenostech z petičních
akcí a různých postojích občanů
k této problematice. Zdůraznil,
že v boji proti základnám je třeba se nadále angažovat a nikoli
na něj rezignovat s odůvodněním, že vše je již rozhodnuto a
vláda stejně prosadí stanovisko

představitelů USA, které je i jejím vlastním stanoviskem. I pokud se tak stane, je třeba ukázat, že umístění základny proběhlo proti vůli lidu, a nikoli s
jeho tichým souhlasem.
Ze zahraničních hostů vystoupili za Německou komunistickou stranu Friedrich Konrad a
za Revoluční svaz přátel Ernsta
Thälmanna jeho předseda Gert
Hommel.
Počasí akci přálo a nálada
byla výborná. Doufejme jen, že v
příštích letech přibude mladých
účastníků. Předpokladem pro to
je ovšem jejich vytržení ze znechucení současnými poměry, z
ignorance politiky jako špinavé
hry nečestných lidí, omezení
vlivu antikomunismu šířeného ve
školách i sdělovacích prostředcích a proražení cenzury socialistických a komunistických názorů a literatury tamtéž.
-krch-
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ZE ŽIVOTA ORGANIZACE

ASOCIÁLNÍ ÚTOKY NA OBZORU
Přinášíme rozhovor Haló novin s
Radimem Gondou, místopředsedou Komunistického svazu mládeže.
Dne 9. května jsi vystoupil na
pozvání senátora Fosca Gianniniho na tiskové konferenci v
senátu italského parlamentu.
Co bylo tématem tiskové konference?
V rámci velmi intenzivních přátelských vztahů mezi Komunistickým svazem mládeže a komunisty ze Strany komunistické
obnovy (Partito della Rifondazione Comunista) jsem byl pozván,
abych poskytl italské veřejnosti
aktuální informace o boji KSM
proti rozhodnutí Ministerstva
vnitra ČR o jeho rozpuštění a o
kampani KSM i KSČM proti plánu na výstavbu vojenské základny USA v naší zemi.
Podrobně jsem naše přátele a
přítomné novináře informoval o
vývoji našeho zápasu proti zmíněnému
protidemokratickému
antikomunistickému kroku státní
moci a o antikomunismu, který
se stal součástí státní politiky
ČR. Právě v Itálii je rozpuštění
KSM ze strany MV ČR dlouhodobě věnována velká pozornost
a v Itálii se na stranu KSM postavila Strana komunistické obnovy, Strana italských komunistů, představitelé a poslanci Strany zelených, která na rozdíl od
českých Zelených vystupuje proti kapitalistickému vykořisťování
přírody a lidí a proti válce a militarismu. KSM podpořilo také
množství občanských sdružení a
iniciativ i významných osobností
politického a společenského života jako je nositel Nobelovy
ceny Dario Fo či bývalý předseda italského parlamentu Pietro
Ingrao, poslanci Evropského i
národního parlamentu, stejně
jako reprezentanti z regionálních

a místních zastupitelstev. V Itálii
byla také zorganizována velmi
úspěšná petice a proběhlo
množství protestních demonstrací v Říme a řadě italských měst.
Poukázal jsem mj. na skutečnost, že v ČR jde ruku v ruce
antikomunismus,
omezování
základních demokratických práv,
zvyšování represivního jednání
státu na straně jedné a servilní
přisluhování státu agresivní imperialistické politice USA a NATO na straně druhé.
Druhá část tiskové konference
byla věnována našemu boji proti
základně USA v ČR. V této souvislosti je třeba zdůraznit spolupráci a výměnu informací mezi
KSM a italskými Mladými komunisty, kteří tvoří významnou součást hnutí proti plánu na vybudování vojenské základny USA ve
Vicenze a hnutí proti základnám
a vojenským zařízením USA a
NATO, kterých je v Itálii více než
120. V rámci této spolupráce
vyjádřil KSM dne 16.2. prostřednictvím protestní akce před italským velvyslanectvím v Praze
svoji podporu dvousettisícové
demonstraci odpůrců americké
základny, která proběhla o den
později ve Vicenze. Obdobně
mimochodem spolupracuje KSM
i s Komunistickou mládeží Polska v kampani proti základně
USA v Polsku. S italskými komunisty nás tedy spojují nejen komunistické ideje a cíle, ale i konkrétní akty spolupráce a solidarity.
Kromě samotné konference projevilo zájem o samostatný rozhovor také několik novin, včetně
největšího a všeobecně respektovaného komunistického stranicky nezávislého deníku Il Manifesto vycházejícího s nákladem 100 000 výtisků. Informace
o zápasu KSM za svoji legální
existenci a o našem boji proti

ZE ZAHRANIČÍ 17

8

americké základně v ČR tak získají v Itálii další širokou publicitu.
Kdo se tiskové konference
zúčastnil?
Na tiskové konferenci vystoupil
předseda senátorského klubu
Strany komunistické obnovy Giovanni Russo Spena, který je
fakticky druhým nejvyšším představitelem strany, senátor za
Rifondazione Fosco Giannini,
vedoucí mezinárodního oddělení
strany Fabio Amato, člen vedení
Mladých komunistů Francesco
Maringio a u nás známý novinář
Claudio Buttazzo, který hovoří
česky a dlouhá léta se angažuje
ve stycích mezi italskými a českými a moravskými komunisty.
Dále se tiskovky zúčastnili senátoři za Rifondazione Claudio
Grassi, Francisco Del Rojo a
velmi mne osobně poctilo, že
svoji solidaritu s KSM přišla vyjádřit také Heidy Giuliani, maminka studenta Carla Giulianiho,
kterého zavraždila policie na
masové demonstraci proti zasedání skupiny G8 v roce 2001 v
Janově. Mohu říci, že Strana
komunistické obnovy tak znovu

Venezuely; snahu přivlastnit si
zdroj vody na hranicích ve státě
Guaraní; militarizační cíl zřízení
nových vojenských základen v
této zóně pod záminkou terorizmu.
Mír pro nás není pouhou absencí války nebo ozbrojeného konfliktu, není to mír hřbitovů ani mír
poroby našeho lidu. Mír, jaký
hledáme, je dosažen chlebem,
prací, zdravím, vzděláním, sociálními jistotami pro všechny,
bydlením, a respektováním rozdílů, národní suverenity, ekonomické a politické nezávislosti,
integrace našich národů. Pro
nás nebude míru, dokud budou
existovat vykořisťovaní, hladoví,
vyhnaní a opomíjení. Z tohoto
důvodu je nutno změnit kapitalistický systém. Též je nutno změnit patriarchální systém, aby byla
odstraněna nerovnováha moci
mezi muži a ženami.
Chceme svět rovnosti mezi muži
a ženami, kde budou rovné
příležitosti skutečné a účinné.
Odsuzujeme
nevyhlášenou
válku, jakou způsobily nadnárodní korporace svou neoliberální
politikou, jež přivodila hlad, podvýživu, chudobu, negramotnost,
nerovnoprávnost, jež zasahuje
především a v plné síle ženy.
Odsuzujeme vpád nadnárodních

mediálních konglomerátů, jejichž
informační a zábavní formy se
snaží odstraňovat naše kultury a
národní identitu.
Hledáme svět trvalého a udržitelného rozvoje a odsuzujeme
rozhodující konání, jež budou
příčinou zničení prostředí, což
ohrozí život na planetě.
Hledáme svět, kde jsou respektována práva každého občana, a
požadujeme odstranění všech
forem diskriminace a násilí vůči
ženám;
vysídlování,
nekalé
obchodování a zabíjení, včetně
odstranění překážek k rovnoprávnému přístupu ke zdrojům a
zaměstnání jakožto prostředků k
ekonomické nezávislosti. Věříme, že toho lze dosáhnout vytvořením plného občanství, rozvojem v právním, ekonomickém,
společenském a etickém smyslu
života, budováním historického
projektu
přímé
demokracie.
Nemůžeme tvrdit, že existuje
plné občanství, když jsou lidé
hladoví, opomíjení, vyřazovaní,
negramotní a ženy podléhají
patriarchátu.
Chceme svět s plným přístupem
ke kultuře a poznání pro všechny, a požadujeme odstranění
všech způsobů a prostředků
používaných k homogenizaci a
komercionalizaci zboží a služeb,

jež byly přeneseny mezi privilegia bohatých a ve skutečnosti
jsou dědictvím žen a všeho
lidstva.
Pro nás není zplnomocnění
limitováno kvótami moci, volit a
být volen. Je to uchopit vlastnictví toho, jak jsme si zvolily vést
náš život, aktivně se účastnit
stanovení plánů národního rozvoje, aktivně se účastnit v ekonomických, společenských a
politických rozhodujících sektorech, neboť jen tak můžeme
potvrdit a vykonávat naše práva.
Zplnomocnění je zásadně budovaná všelidová moc, která počítá
s muži i se ženami, moc, která
činí muže i ženy našich národů
neporazitelnými tváří v tvář imperializmu. Znamená vytvoření
odlišné moci, která nevykořisťuje, neutlačuje, nezotročuje, která
je schopná definitivně odstranit
patriarchát a imperializmus.
Ženy nejsou sektor, skupina či
téma. Nacházíme se ve všech
sférách společnosti, a z tohoto
důvodu jsme přesvědčeny, že to
je naše různorodost, co nám
dává tryskající bohatství našich
vizí a návrhů. Z této různorodosti
vychází naše tvůrčí iniciativy, jež
nás vytrhují z prostřednosti jednoho způsobu myšlení.
Z tohoto důvodu je náš požadavek založen na historické nutnosti spojování našich nashromážděných zkušeností, naše
uvažování bere v úvahu současnou ekonomickou, společenskou, kulturní i politickou situaci
každého kontinentu, každé oblasti a každé země, která přijme
naše společenství.
Toto uvažování obohacuje naši
každodenní činnost a zároveň
nám dovoluje rozvíjet naši teorii
coby Mezinárodní demokratické
federace žen. Tato teorie vychází z naší vlastní praxe a činnosti
schopné spojit nejpokročilejší
revoluční a ženské myšlení.
Caracas 13. dubna 2007
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DEKLARACE XVI. SJEZDU MEZINÁRODNÍ
DEMOKRATICKÉ FEDERACE ŽEN
Čtrnáctý sjezd
Mezinárodní
demokratické
federace
žen
(WIDF), který proběhl v Caracasu 8. - 14. dubna 2007, přejímá
dědictví historických bojů žen na
celém světě. 62 let naší existence má kořeny v bojích žen proti
fašismu a za mír ve světě. V
prosinci 1945, kdy jsme pořádaly
náš první celosvětový sjezd,
ženy 44 zemí z nejodlehlejších
končin s sebou přinesly naději,
očekávání, přesvědčení o lepším světě bez diskriminace,
nezaměstnanosti, hladu; vizi
míru, úcty a radosti.
Stále je slyšet čistý a energický
hlas paní Cottonové, první presidentky WIDF, která mluvila o
„právním postavení žen“, potřebě sjednotit ženy na obranu
našich práv a práv našich dětí, a
o naléhavé potřebě vystavět
hráz akcí a rozhodnutí k nastolení trvalého světového míru.
Od té doby se stalo mnohé:
kubánská revoluce, porážka
imperialismu USA ve Vietnamu,
osvobození asijských a afrických
kolonií.
Jak bychom se nemohly prohlásit za dědičky statečných Kubánek, Vietnamek, Palestinek,
Afričanek a Asiatek? To jsou
příklady, které naplňují WIDF a
její ženy hrdostí a úctou.
Svět se změnil, ne vždy ve prospěch velké většiny, ale dnes
nový vítr vane planetou, zvlášť v
Latinské Americe.
Není náhodou, že se náš XIV.
Sjezd koná ve Venezuele Bolívara a Manuely Sarenz. Revoluční proces ve Venezuele, hned
po Kubě, úctyhodném a statečném majáku Ameriky v nocích
úzkosti, je nadějí pro náš kontinent i pro svět.
Z tohoto důvodu a se stejným
zaujetím, důrazem a odpověd-
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oficiálně vyjádřila svoji podporu
KSM, přičemž se akce zúčastnili
představitelé všech vnitřních
směrů, jež Rifondazione sdružuje. Akce se žel nemohla zúčastnit vysoce respektovaná levicová osobnost zakladatelka novin
Il Manifesto a bývalá komunistická poslankyně Luciana Castellina, která však poslala svůj solidární dopis.
O čem jste hovořili při užších
rozhovorech po tiskové konferenci?
Kromě situace v ČR a zápasu
KSM proti jeho rozpuštění jsme
podrobně diskutovali o vývoji
současné italské levice. Ta dnes
totiž řeší otázku svého dalšího
formování a možností organizačního přeskupování. Levicovější
část zcela sociáldemokratizované bývalé komunistické strany,
dnes strany Demokraté levice se

ností této doby prohlašujeme:
jsme silnými dědičkami žen,
které bojovaly proti fašistům,
Afričanek, které bojovaly proti
kolonialismu, sovětských a evropských bojovnic. V nedávné
historii Vietnamky, Kubánky,
Salvadorky, Guatemalky, Nikaraguanky, Palestinky jsou těmi,
které v těch nejhorších podmínkách získávaly naše práva: právo volit, právo na spravedlivou a
rovnou mzdu, jisté pracovní
podmínky, zdraví a sociální
jistoty, rovné zacházení se ženami před zákonem. Jsou to dělnice, domorodé ženy, duševně
pracující, které vždy šly s lidem.
Venezuelské ženy, které bránily
a brání bolívarskou revoluci, byť
za cenu životů svých i životů
svých dětí.
Jsme a budeme ženami bojujícími za přeměnu světa a dosažení
trvalého a udržitelného blahoby-

tu se spravedlností sociální,
politickou, ekonomickou i vůči
pohlaví, obsahující rozhodný boj
za práva pracujících žen.
Jsme ženy všeho věku, vyznání,
víry, identity, kultur; jsme přesvědčeny o naší síle a oddanosti
k životu, citlivé k utrpení našeho
lidu, otevíráme svá srdce, naši
mysl miliónům lidských bytostí,
které potřebují, chtějí a snaží se
svrhnout nespravedlivý ekonomický společenský a patriarchální řád, který ovládá dnešní svět,
zatížený neoliberální globalizací.
Protože chceme mírový svět,
odsuzujeme sílící imperialistickou militarizaci na planetě, především agresivní válku vedenou
vládou USA a jejími spojenci
proti Afganistanu, Iráku, Libanonu, Palestině. Odmítáme Plán
Kolumbia, jehož krvavá chapadla dosahují do Ekvádoru a

oddělila a hledá své další angažmá, zatímco její pravicovější
část se hodlá spojit s dalším
středově pravicovým subjektem
za vytvoření centristické formace. Ve Straně komunistické obnovy současně započala diskuse o dalším postupu Rifondazione. Část vedení v čele s Bertinottim by se ráda spojila se zmíněnými odpadlíky od Demokratů
levice, kteří už jednou na počátku 90. let komunistickou stranu
zradili a přeměnili na sociální
demokracii a kteří i nadále hodlají působit v rámci Socialistické
internacionály. Jejich vidinou je
vytvoření strany spojující síly
nalevo od středu. Variant podoby takového seskupení je několik, od zunifikované strany po
konfederaci stran. Jiná část Rifondazione takové úvahy rezolutně odmítá, upozorňuje na nepřijatelnost spojování se se soci-
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álními demokraty ve straně s ne
jasně komunistickým profilem a
prosazují sjednocování levice,
ovšem na půdorysu komunistických organizací s cílem budování silnější komunistické formace
na jednoznačně marxistických
základech. Na jedné straně stojí
vidina většího vlivového zapojení do státních struktur při níž
jsou principy a cíle komunistického hnutí objektivně stavěny do
pozadí a na straně druhé úsilí o
sjednocování na základě komunistických východisek a identity
s vidinou získávat podporu jakožto výrazný nositel rozhodných požadavků a cílů, s nimiž
nelze handlovat. Jak bude diskuse pokračovat a v co vyústí, pokud v něco vůbec vyústí, je zcela otevřené. Uskutečnění žádného ze scénářů dnes není možné
vyloučit.

ZAKLÁDAJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
ČESKÉHO MÍROVÉHO HNUTÍ
Z iniciativy občanů a občanek České republiky, aktivních
v hnutí proti umístění vojenské
základny USA na českém území
bylo založeno České mírové
hnutí. Mimo účasti v hnutí proti
výstavbě základny USA v České
republice se České mírové hnutí
hodlá podílet na celosvětovém
úsilí o spravedlivý mír, podpoře
mezinárodní solidarity a organizování odporu proti všem imperialistickým válkám, agresím a
okupacím.
Existence
mezinárodního
mírového hnutí je dnes nezbytná.
Porážka
socialismu
v Sovětském svazu a dalších
zemích střední a východní Evropy na přelomu 80. a 90. let mi-

nulého století umožnila novou
vlnu imperialistických válek,
agresí a okupací. Napadení Jugoslávie, okupace Afghánistánu
a Iráku, vojenské agrese proti
arabským národům udávají charakter dnešnímu světu.
Přes
nesouhlas
většiny
svých občanů a občanek se
Česká republika, dnes součást
agresivního Severoatlantického
paktu NATO, podílí na řadě válek v zahraničí. Příslušníci armády a dalších ozbrojených složek

České republiky se nacházejí
v bývalé Jugoslávii, okupovaném Afghánistánu i Iráku. Kromě
toho Česká republika poskytuje
významnou logistickou, politickou, propagandistickou i ekonomickou podporu řadě válečných
kampaní.
Souhlas s umístěním vojenské základny USA na českém
území je současným vyvrcholením podpory válečným plánům
ze strany vlády České republiky.
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Proti vůli naprosté většiny obyvatel země a přes existenci mohutného protizákladnového hnutí
česká
vláda
pokračuje
v jednáních s vládou USA, organizuje na lžích založenou propagandistickou kampaň a snaží se
prosadit vybudování vojenské
základny USA. Odmítá navíc
možnost vyslovení se občanů a
občanek k této závažné otázce
v institutu přímé demokracie - v
referendu. Vládnoucí politické
síly, které soustavně účelově
využívají termínu demokracie
k odůvodňování svých válečnických aktivit, tak jasně ukazují
svůj strach ze skutečného uplatňování demokracie, jež by mohlo ohrozit jejich zájmy a privilegované mocenské postavení.

Stále větší část občanů a
občanek České republiky je přesvědčena, že tento stav je nutné
zásadně a bezpodmínečně změnit. Z těchto důvodů bylo založeno České mírové hnutí. Jako
součást mezinárodního mírového
hnutí,
ve
spolupráci
s organizacemi a hnutími zastřešenými Světovou radou míru, se
hodlá zapojit do boje za omezení armádních rozpočtů, proti ci-

zím vojenským základnám, za
celosvětový zákaz jaderných,
chemických a biologických zbraní, za spravedlivý mír, mezinárodní solidaritu a proti všem imperialistickým válkám, agresím a
okupacím.
Pakliže souhlasíte s tímto
prohlášením,
připojte
se
k vznikajícímu Českému mírovému hnutí!

České mírové hnutí
Adresa: Martin Jurka, Poste Restante, Kafkova
102/19, 16000 Praha 6
E-mail: ceske.mirove.hnuti@centrum.cz
Web: http://www.cmh.wz.cz

KATOLÍCI EXPANDUJÍ
ANEB
„REGENERACE“ JIŽNÍHO MĚSTA
V sobotu 26. května 2007
bylo za účasti arcibiskupa pražského, kardinála Miloslava Vlka,
slavnostně otevřeno Komunitní
centrum Matky Terezy umístěné
na pražském Jižním Městě při
ulici U Modré školy v blízkosti
konečné stanice metra Háje.
Položení základního kamene
proběhlo v srpnu 2005. Projekt
za 98 milionů korun umožnil
vznik kostela, víceúčelového
společenského sálu, klubovny,
mezigeneračního prostoru, bytu
pro kněze a podzemního parkoviště. Investorem je Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi.
Protože přes veškerou snahu katolické církve stále tvoří v
naší společnosti věřící občané
menšinu, nepřinese většině
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okolních obyvatel komunitní centrum žádný užitek. Naopak u
mnoha z nich budí od počátku
odpor, zvláště proto, že je vtěsnáno mezi starší panelové domy
na místo parku, kde původní
projekt sídliště se žádnou stavbou nepočítal. (Pozemek, na
kterém novostavba stojí, je od
restituce soukromý.) Hlavním
nositelem odporu je majitel panelových domů, bytové družstvo
Opatov, jehož členové oprávněně kritizují, že nebyli o stavbě
informování včas a správně
(zpočátku se hovořilo o podstatně menším objektu). Kromě záboru prostoru, omezování výhledu a snížení přístupu světla v
nižších patrech panelových domů vadí obyvatelům například
zvýšení hlučnosti (jednak v prů-

běhu stavby a poté zvoněním
zvonů a konáním koncertů) nebo
vyvedení komína z plynové kotelny do věže, mezi okna paneláků.
Na Hájích vznikla nová dominanta sídliště, která dává jednoznačně najevo, že pány zde
už nejsou komunisté, kteří ve
své vrozené zvrhlosti zajistili
stavbu největšího sídliště v ČSR
pro
80
000
obyvatel.
(Mimochodem výstavbou největšího sídliště v ČSSR v Bratislavě
– Petržalce způsobili škodu dalším 115 000 lidem.) V roce
1980, kdy začalo na Jižní Město
jezdit metro, se jeho konečná
nazývala Kosmonautů, o čemž i
po přejmenování provedeném o
deset let později svědčí mozaika

se Spojenými státy. V Kolumbii
žije 68% lidí s denním příjmem
pod hranicí chudoby, který činí
necelé dva dolary na osobu,
zejména díky „ruce“ volného
obchodu.
Šesté téma se týkalo vývoje
vztahů a sociálního zabezpečení
pracujících žen, předsedající
Kristina Scaloumbaca, federace
řeckých žen. Byla zaměřeno
především na popis antisociální
politiky Evropské unie, nezaměstnanost žen je zde 9,6%,
přičemž se ale jedná pouze o
registrované osoby, takže výsledkem jsou miliony neregistrovaných nezaměstnaných, kteří
jsou
vedeni
pouze
jako
„ekonomicky neaktivní“ a jejich
počet se odhaduje na 44,2% v
ženské populaci. Dále týkalo vliv
tzv. maquilas na ženy v Latinské
Americe, kdy tento projekt prezentován jako boj z nezaměstnaností, přitom je zde neuvěřitelně tvrdá práce, obrovský tlak,
pracují zde převážně mladé
ženy, bez naděje na další rozvoj.
Maquilas fungují v bezcelním
prostředí a obecně jsou vlastněny oděvními korporacemi z USA.
Vysoce ohodnocené části výroby oděvů jako jsou džíny – jako
například jejich navrhování nebo
marketing – probíhají v Paříži,
Londýně a New Yorku. Maqualias tu jsou proto, aby se postaraly o ten nejnižší stupeň výroby.
Jednou jejich výhodou je schopnost donutit ženy ušít tisíce
triček denně, ale díky 70%ní
nezaměstnanosti mají tyto země
pro korporace další „výhodu“:
nízké mzdy. Když chtějí jejich
pracovníci odejít, nedostanou
žádnou kompenzaci, továrna
zadrží jejich příjmy a oni tak
nedostanou žádné sociální dávky. Je nutné bojovat za důstojné
pracovní podmínky a platy pro
všechny, možnost využití volného času, rozvoj rodiny, kultury a
vzdělávání. Na tom nemá kapi-

talismus jako systém žádný
zájem, ten se stará pouze o své
zisky a vzdělaný národ je vždy
na škodu mocenským zájmům,
jak jsme se již mnohokrát v historii přesvědčili.
Sedmé téma, negativní role
médií na představy ženy o životě
předsedající Barbara Switzer,
Národní kongres žen, Velká
Británie se zabývalo otázkou
prezentace žen v médiích jako
objektu, používaného ke zvýšení
prodeje toho daného zboží,
upevňování představy o ženě,
jako o někom, kdo nemá jiné
zájmy než domácnost či jako
sexuální objekty potažmo oběti
násilí. Nezapomíná se ani na
nabídku patřičných produktů
nejrůznějších odvětví průmyslu
od konkrétních firem, které si
nabídku zaplatí a vnucují.
Předposledním
tématem
byla historie WIDF a její role v
obraně práv žen, národní nezávislosti, demokracie a míru,
předsedající Yolanda Ferrer
Gómez, Federace kubánských
žen. Byla zde zmíněn historický
vývoje federace od jejího založení v roce 1945, po změny v současném světě, kdy se záměrně
likvidují již jednou vydobytá
práva lidí a s bezohledností jsou
likvidovány a pošlapávány lidské
osudy a životy, někde politickou
represí, jinde shazováním bomb,

drancováním a okupace zemí.
Poslední téma se týkalo
feminismu a genderové teorie,
statutu WIDF, organizace, předsedající Suzana Maranhao,
Konfederace žen, Brazílie.
Součástí celého kongresu
byla i návštěva komunity Fabricio Ojeda, která dokazuje, jak je
možné zisky z petrochemického
průmyslu převést na věci, které
pomohou celé společnosti. Po
znárodnění jsou tak zisky z tohoto odvětví investovány do alfabetizačních programů, budování
komunit, klinik, vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť. Pro občany Venezuely se
tak poprvé stalo dostupné vzdělání, zdravotnická péče, která
donedávna byla soukromá a
tudíž pro běžné obyvatele Venezuely jako by neexistovala, právo a možnost důstojného bydlení, pracovní příležitosti v důstojných pracovních podmínkách,
kdy i v mnohých továrnách v ČR
by mohli zaměstnanci závidět….Je skutečně velmi výrazný
rozdíl mezi kšeftováním s pracovní silou a lidmi vůbec,jako se
to děje u nás a dalších „úžasně
se rozvíjejících“ kapitalistických
zemí a úctou s jakou přistupují k
hodnotě lidského života a práce
právě v Bolívarovské republice
Venezuela…
Veronika Sýkorová
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lidí žije za méně než 1 dolar na
den a 2,3 miliardy za méně než
2 dolary denně. Dále bylo zmíněno zaměstnávání žen jako
levné a nekvalifikované pracovní
síly v mnoha nejen rozvojových
zemí, bez šance na další vzdělávání. Tento systém je nutné
striktně odmítnout a naopak
bojovat za vzdělávání a lidské
(tedy samozřejmé!) podmínky při
práci, sociální systém.
Druhé téma se týkalo Palestiny, okupované Irákem, Palestinských žen a ozbrojených konfliktů,
vedeno
bylo
Ferial
Rahman – Všeobecná unie
Palestinských žen. Ženy se
aktivně účastní boje proti izraelským okupantům, např. jako
členky hnutí Intifada Al Aqsa.
Celá řada z nich je v izraelských
vězeních, kde jsou vystaveny jak
psychickému
tak
fyzickému
násilí. Likvidace všeho, co v
zemi fungovalo, naprostý nezájem o lidské životy a osudy.
Podle Palestinského ministerstva zdravotnictví v roce 2006se
68 dětí ze 100 rodí bez možnosti
následného ošetření, zemře 34 z
68 nově narozených dětí díky
nedostatku a nepřístupnosti
zdravotní péče, 4 těhotné ženy
zemřou z těch samých důvodů.
Doposud Izrael obsadil více než
polovinu západního území, které
použila především na vybudování svých vojenských základen
nebo je prostě uzavřela,aby
zabránila původním obyvatelům
v přístupu k nim. Tato politika je
naprosto v rozporu se základními lidskými právy. Asi nejvýstižnější je výrok izraelského pilota
Dana Halutze na otázku co cítí,
když bombarduje civilní objekty:
„Ne, necítím nic, je to, jako bych
zabíjel komáry“…
Čtvrté téma se zabývalo
otázku vytváření mezinárodní
solidarity proti politické represi a
veškerých formách násilí na
ženách, předsedající Skevi Kou-
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kouma – Kyperská federace
organizací žen. Zde byla zdůrazněna historická role WIDF v boji
proti mezinárodními kapitalistickému systému, který investuje
miliardy do zbrojení likvidace
lidských životů, vše podřizuje
zájmům nadnárodního kapitálu.
Byla zde vyjádřena mezinárodní
solidarita v pokrokovým hnutím v
Latinské Americe, které je dnes
a denně vystaveno represím se
strany především Spojených
států. Musíme s konečnou platností zlikvidovat systém, který
plodí války, chudobu, nenávist a
uvědomit si že, naším nepřítelem je kapitalismus. Byla vyjádřena nutnost postavit se proti
okupaci Iráku a proti budování
cizích
vojenských
základen
všude na světě, spojení významných mezinárodních akcí či dat s
uspořádáním setkání či protestu
používání konkrétních témat a
formulování strategie boje proti
problémům. Vyjádření podpory a
solidarity s pokrokovými silami v
Latinské Americe a v neposlední
řadě také s Komunistickým svazem mládeže a Komunistickou
stranou Čech a Moravy rámci
boje proti antikomunismu.
Pátým tématem byla obrana
práva indiánských žen astrodescendentů, předsedající Emma Ortega a Chajdy Flowerová
– ze společnosti Ženy za demokracii. Byla zde popisována
krutá historie černých otroků,
přepravovaných do Ameriky, aby
zde vytvářeli koloniální bohatství
zoufalou situaci domorodců,
totálně vytržených z jejich kultury, společnosti,vlasti. Nyní se
jejich populace odhaduje na 150
milionů. V Ekvádoru tvoří zhruba
27% populace. Domorodá populace patří k nejchudším mezi
chudými, v Ekvádoru a Bolívii je
dle statistik nejvyšší index chudoby, celá novodobá historie
těchto národů je poznamenána
rasismem, diskriminací a likvida-

cí, přičemž ženy jsou na tom,
díky v podstatě naprostému
vyloučení ze společenského
života, mnohem hůře. Podle
Světového programu pro výživu
(WFP) a Ekonomické komise
Latinské Ameriky a Karibské
oblasti trpí v těchto zemích hlady
1 z 5 dětí. Stejně tak zde byl
zmíněn Plán Kolumbie. V roce
1999 byl prezidentem Clintonem
veřejnosti s velkou fanfárou
představen ambiciózní „Plán
Kolumbie“, (Plan Colombia)
jehož oficiálním cílem měla být
válka proti drogám, avšak v
reálu šlo o pomoc kolumbijské
vládě (dosud čtyři miliardy dolarů na vojenské výdaje) ve válce
proti FARC, sociálním seskupením – rolníkům, členům odborů,
humanitárním
organizacím,
intelektuálům apod. Washington
již od počátku osmdesátých let
udržuje při životě fikci, že tato
protidrogová kampaň je ospravedlnitelná, avšak dosud není
schopen vysvětlit, proč většina
peněz putuje do oblastí pod
kontrolou FARC.
S vyhlášením
Bushovy
doktríny – „války proti terorismu“
byla ukončena mírová jednání
mezi zainteresovanými stranami.
Kolumbie je v současnosti
organizacemi Human Rights
Watch považována za zemi, kde
se nejvíce porušují lidská práva
na západní hemisféře, kde bylo
zabito 85% (2003) všech světových
politických
aktivistů
(zejména lídrů odborů). Více než
dva a půl milionu rolníků a obyvatel slumů bylo vyhnáno z
„domovů“ akcemi „protidrogové
kampaně“. Podle kolumbijských
humanitárních organizací bylo v
posledních pěti letech zavražděno na 30.000 rolníků, vesnických
učitelů a domorodých vůdců.
Státní teror se snaží zlikvidovat
rebelující odbory a prosadit v
zemi smlouvu o volném obchodu

kosmonautů ve vestibulu stanice
a sousoší kosmonautů u autobusového terminálu. Mála známá
je skutečnost, že sousoší ztvárňuje Vladimíra Remka, prvního
(a posledního) československého kosmonauta, hrdinu ČSSR,
hrdinu Sovětského svazu a zasloužilého mistra sportu, a sovětského kosmonauta Alexeje
Alexandroviče Gubareva, který s
ním v roce 1978 tvořil posádku
na kosmických lodích Sojuz 28 a
Saljut 6. Vladimír Remek je tak
jedním z mála v současnosti
žijících Čechů, který má ještě za
svého života sochu na veřejném
prostranství, a nejedná se přitom
o žádnou recesi. Bohužel sousoší kosmonautů je oblíbeným cílem útoků vandalů, kteří jej
"ozdobili" červeným nápisem na
podstavci "To je nekultura!" (zato jejich činnost je patrně
kultura!) a do rukou kosmonautů
vkládají
různé
předměty.
(Nebudu raději připomínat, čím
je Vladimír Remek v současnosti
a jaké názory zastává – ještě by
vládnoucí
klero-občanskodemokratická klika zajistila odstranění sousoší a jeho nahrazení křížem nebo sochou papeže.)
Zatímco dříve byla oblast
Hájů symbolem pokroku, dnes je
díky dominantě kostela symbolem zpátečnictví. Návrat k náboženství, jehož vliv se dařilo po
roce 1948 zajištěním jiných aktivit pro obyvatelstvo nenásilnou
cestou omezovat, je vládnoucími
kruhy z potřeby podporován,
protože kázání prostým lidem o
tom, aby „v pokoře a poslušnosti
snášeli těžký úděl“ zdárně odbourává vlnu odporu proti současným poměrům, pocity nespokojenosti a snahy něco změnit.
Obyvatelé Jižního Města by
si měli uvědomit, kdo jim zajistil
levné a dostupné bydlení, i přes
některé nedostatky na nesrovnatelně vyšší úrovni než u průměrných pracujících lidí za první

republiky, kdy se tísnily mnohopočetné rodiny v malých domcích a bytech často v nevyhovujícím stavu a stejně jako nezaměstnanost existovalo i bezdomovectví – stejně jako znovu v
současnosti. I v politice bytové
výstavby se vracíme o nějakých
sedmdesát let zpět.
Námitky o „králíkárnách“ zde
neobstojí – pokud by měli všichni obyvatelé československých
sídlišť bydlet v rodinných domcích, zabrala by nová zástavba
tak rozsáhlé plochy, že by jich
na zemědělství a další aktivity
včetně rekreace příliš nezbylo,
nemluvě o náročnosti rozsáhlých
domkařských aglomerací na dopravní obsluhu apod. Kritici sídlišť a obdivovatelé kapitalismu a
klerikalismu z řad jejich obyvatel
by si měli uvědomit, jak by zajistili bydlení tak velkému počtu lidí
kapitalisté. Na současné situaci
je to dobře patrné – bohatým
soukromé byty a rodinné domy,
ostatním nic. A jak by jej zajistili
věřící? Patrně by se modlili, aby
se o ně bůh postaral.
Na jednom z panelových
domů na Hájích je umístěn billboard „ODS – regenerace okolí

metra Háje“. V praxi se tato
„regenerace“ projevuje zejména
zastavováním volných ploch v již
tak stísněné zástavbě. Kromě
hned několika nových kostelů se
jedná o dnes již nadbytečná obchodní centra, ale i o nové bytové domy, samozřejmě s nóbl
byty „v atraktivní lokalitě“. Proklamované snahy o to, aby sídliště přestala být jen nocležnami,
další zahušťování zástavby na
úkor parků zcela popírá. Je třeba si uvědomit, že většina obyvatel sídliště je přibližně stejného věku a až hromadně odejde
do důchodu (jehož existenci na
rozdíl od mladší generace ještě
zažije), bude s využitím jejich
volného času mezi betonovými
stěnami značný problém. Že
budou důchodci z paneláků trávit volný čas pouze návštěvami
kostelů a obhlížením zboží v
obchodech (na které nebudou
mít peníze), je nepravděpodobné.
Obávám
se,
že
v
„regeneraci“ Jižního Města pod
vedením ODS a jejích nohsledů
by bylo věrohodnější na začátku
slova použití písmena „d“ místo
„r“.
-krch-
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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
ZASTAVTE ESKALACI ANTIKOMUNISTICKÝCH
A PROTIDEMOKRATICKÝCH ÚTOKŮ
V EVROPĚ
Rozhodnutí estonské vlády
odstranit pomník vyjadřující úctu
k 270 000 vojákům Rudé armády, padlých v boji proti fašistům,
po kterém následovaly brutální
policejní útoky v Tallinu, vandalské činy na hrobu Jánoše Kádára v Budapešti 2. května, zavedení nového „lustračního zákona“ v Polsku, jež zasáhlo 700
000 lidí, rumunský antikomunistický zákon národní bezpečnosti,
antikomunistické prohlášení rumunského presidenta Traiana
Basescu a dílčí rehabilitace někdejšího fašistického předsedy
vlády I. Antonescu jsou jen některé z nových antikomunistických a antidemokratických útoků, k nimž došlo v Evropě v poslední době.
Naše strany ostře protestují
proti těmto opatřením, která
směřují nejen proti komunistům,
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hrdinným protifašistickým bojovníkům, proti bojovníkům mezinárodních brigád ve španělské občanské válce a vítězství nad fašismem ve II. světové válce, ale
také proti základním demokratickým právům a svobodám.
Zodpovědnou za toto považujeme Evropskou unii, která
vydala v tomto směru několik
prohlášení a rozhodnutí připravujících základ pro tento vývoj a
která i odmítá jakékoli opatření k

Dosud podepsané strany
Komunistická strana Čech a Moravy, Komunistická strana Ruské federace, Komunistická strana Řecka, AKEL, Portugalská
komunistická strana, Strana italských komunistů, Komunistická
strana Slovenska, Strana socialistické aliance Rumunska, Komunistická strana Ukrajiny, Svaz komunistů Ukrajiny, Komunistická dělnická strana Maďarska, Komunistická strana Bulharska,
Strana bulharských komunistů, Komunistická strana Finska,
Komunistická strana Běloruska, Dělnická strana Belgie, Nová
KS Británie, Komunistická strana v Dánsku, Komunistická strana Dánska, Komunistická strana Estonska, Socialistická strana
Lotyšska, Socialistická strana Litvy, Sjednocená komunistická
strana Gruzie, Socialistická dělnická strana Chorvatska, Nová
KS Jugoslávie, Komunistická strana Makedonie, Komunistická
strana Irska, Dělnická strana Irska, Komunistická strana Lucemburska, Nová komunistická strana Nizozemí, Komunistická
strana Norska, Komunistická strana Polska, Komunistická dělnická strana Ruska-Strana komunistů Ruska, Komunistická
strana národů Španělska, Komunistická strana Švédska, Komunistická strana Turecka

zastavení tohoto stavu.
Při příležitosti velké kampaně proti antikomunistickému návrhu v Radě Evropy v lednu
2006 naše strany i další pokrokové síly ze všech zemí varovaly
před skutečnými záměry a cíli
útoků proti komunistům a jejich
ideologii.
Cílem těchto opatření je snaha vyvíjená silami vládnoucími v
evropských zemích, EU, NATO
a dalších imperialistických centrech zastrašit a odvrátit rostoucí
odpor vůči proti-pracujícím a
antisociální politice, jakou vykonávají vlády a ti, kdo je podporují.
Tváří v tvář rostoucímu vlivu
myšlenek VŘSR a jejích úspěchů, navzdory chybám a omylům socializmu 20. století, v ostrém kontrastu s každodenní realitou miliónů lidí porostou snahy
přepisovat historii a stupňovat
státem sponzorovaný antikomunismus.
Navzdory tomu jsme si jistí,
že nikdo bez ohledu na politickou sílu, vládu, NATO nebo EU
nebude schopen zastavit vliv
komunistických myšlenek mezi
dělnickou třídou a mládeží, jednoduše proto, že víc než kdy
jindy prokázaly svoji pravdivost a

způsob realizace lidových aspirací a požadavků.
Prohlašujeme, že znásobíme naše úsilí za společnou akci,
na podporu lidových bojů především pracujících, širokého hnutí
na podporu demokratických práv
a svobod.
Je čas pro všechny pokrokově uvažující lidi v Evropě vzpomenout na katastrofický dopad
této politiky na historii našeho
kontinentu.
Je čas důrazně reagovat a
všemi prostředky odsoudit jakýkoli antidemokratický výpad, ja-

kékoli antikomunistické opatření.
Požadujeme:
• Zrušení všech antikomunistických zákonů, rozhodnutí a vládních akcí odsuzujících komunistickou ideologii, komunistické
symboly i persekuce vůči komunistům, antifašistům a bojovníkům za socializmus.
• Těžké tresty těm, kdo jsou
zodpovědní za vandalizmus vůči
hrobům a pomníkům, uctívajícím
památku protifašistických bojovníků.
• Ukončit masivní kampaň
terorizování miliónů lidí za jejich

politické názory.
• Zrušení zákonů a dalších
rozhodnutí zakazujících činnost
komunistických stran.
• Zastavit kampaně zaměřené na hanobení a zkreslování
skutečné historie protinacistického a protifašistického boje ve
vzdělávání a v masových médiích.
• Zastavit antikomunistické
kampaně změn názvů míst veřejných míst vzdávajících poctu
hrdinnému boji proti fašismu.

XIV. SJEZD DEMOKRATICKÝCH ŽEN SVĚTA
Ve dnech 9. – 14. dubna se
v Caracasu uskutečnil XIV. kongres WIDF (Mezinárodní demokratické federaci žen). Zúčastnilo je ho přes 200 zemí, umožnil
proto široké možnosti výměny
mezinárodních zkušeností a
informací o situaci v jednotlivých
zemích. Kongres se věnoval
celé řadě problémů,které plodí
současná mezinárodní situace,
kdy politika bezohledného vměšování se do záležitostí suverénních států, invaze a okupace
států, embarga, milionové ztráty,
hlad, nemoci a podobné věci v
dnešním „demokratickém“světě
je uplatňována Spojenými státy
a jejich zaplacenými pohůnky.
Program byl rozdělen do
deseti tématických okruhů, popisujících tato fakta.
V prvním tématu, kterému
předsedala Emily Naffa z AWO
(Arabská organizace žen) z
Jordánska, se diskutovala otázky negativního vlivu neoliberální
globalizace na ženy. V současnosti se toto hnutí snaží ve spolupráci s dalšími pokrokovými
organizacemi bojovat proti dere-

gulaci a privatizace veřejných
služeb, zhoršování kvality a
dostupnosti zdravotní péče a
militarizace světa. V referátech
zaznělo několik stěžejních témat
– především charakteristika vlivu
Mezinárodního měnové fondu
(IMF), Světové banky (WB) a
Světové obchodní organizace
(WTO), které státy ovládají především díky půjčkám, kdy v roce

1970 činily státní dluhy 60 milionů dolarů, v roce 1999 už 2500
miliard dolarů...Mohou za situaci
v nejchudších oblastech světa,
za bankrot celé řady států v
Africe a jižní Americe. Dalším
tématem byla militarizace a
okupace států a v neposlední
řadě ekonomická situace obyvatelstva, kdy více než 1,2 miliarda

