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ZE ŽIVOTA ORGANIZACE

XXI. PRAŽSKÁ
KONFERENCE
OV KSČM Praha 1, 6, 7, Praha - Východ, Mladá Boleslav a Chomutov společně s Komunistickým svazem mládeže pořádají XXI. teoreticko politickou konferenci na téma "K analýze
úlohy KSČ při budování socialismu", která se
koná v sobotu 11. listopadu od 9 do 15,30 hodin v sále 76, Politických vězňů 9, Praha.
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17. LISTOPAD
Pietní akt k uctění památky studentů zavražděných fašisty u Hlávkových kolejí v Jenštejnské
ulici v Praze proběhne 17.11.2006 v 10.30 hod.

DISKUSE
NE ZÁKLADNÁM
Iniciativa Ne základnám, ve které je zapojen
Komunistický svaz mládeže, pořádá v úterý 28.
listopadu 2006 od 19.15 hod. na Filosofické
fakulté Univerzity Karlovy v Praze diskusi o
možné raketové základně Spojených států
amerických na území České republiky.

KLEMENT GOTTWALD
. Pietní akt k 110.
výročí
narození
Klementa Gottwalda se bude konat
dne
23.11.2006
v 15.00 hod. u hrobu
představitelů
dělnického a komunistického hnutí
na
Olšanských
hřbitovech

KSM PODPORUJE

kteří je ze zahraničí platili, je
dnes již více než jasné. Kromě
mezinárodní situace, která rozvratu socialistické soustavy nahrála, šlo v našich domácích
podmínkách rovněž o odtržení
strany od veřejnosti, schematismus v práci a další negativní
aspekty, které věc socialismu
odcizily veřejnosti natolik, že
během roku 1990 mohlo dojít
k jeho v podstatě bezproblémové demontáži a zahájení rozkradení státního majetku, kterému
se říkalo privatizace. O mravním
profilu těch, kteří celé toto divadlo řídili svědčí, že v listopadu
1989 zneužili pro své plány padesáté výročí nacistického běsnění v roce 1939.
Ano, to je další 17. listopad
našich dějin, který narozdíl od
toho „sametového“, je skutečným všenárodním vzedmutím
proti tyranům. O tomto dni v roce
1939 se nám často lže, že byl
předobrazem „revoluce“ v roce
1989. Uvedu-li však jen základní
fakta, bude zřejmé, o jak hluboký nesmysl a nepochopení jde.
Když v březnu 1939 obsadila
hitlerovská armáda zbytek Československa, došlo k odtržení
Slovenska a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, vládla u
nás značně protiněmecká nálada. Němci se ji snažili pochopitelně zvládnout a používali
k tomu značně agresivních prostředků. Přestože Protektorát
měl vlastní vládu, v jejímž čele
stál legionářský generál Alois
Eliáš, i vlastního prezidenta Háchu, skutečnou moc držel
v rukou říšský protektor, za kterého Hitler vybral Konstantina
von Neuratha, odpovídajícího
zde za zavádění protižidovských
zákonů a poněmčování českého
národa. Proč Hitler vybral právě
jeho, vzděláním právníka, sloužícího
celý
život
v diplomatických službách, je
otázkou, neboť tento muž nepatřil k „prvosledovým“ nacistickým

hrdlořezům.
Neurath
byl
v německé vládě ministrem zahraničí, předchůdcem Ribbentropa, přičemž o své místo přišel
kvůli nesouhlasnému postoji
k Hitlerovým dobyvačným plánům. Protektorát tedy dostal více jak šedesátiletý Neurath zřejmě „na dožití“. Záhy se však
jeho činnost v Čechách stala
terčem kritiky, byla mu vytýkána
změkčilost, i to, že alespoň navenek udržuje „korektní“ vztahy
s protektorátní vládou, kterou
v Berlíně pohrdali. Především K.
H. Frank vyžadoval daleko rozsáhlejší represe v Protektorátu
než to, k čemu docházelo během roku 1939.
21. výročí vzniku samostatného Československa se tak
stalo pro nacisty příležitostí ukázat svoji skutečnou tvář. Během
demonstrací 28. října 1939 došlo
ke střelbě, několik lidí je zraněno. Především jméno studenta
Jana Opletala, který svým zraněním podlehl 11.listopadu,
vstoupilo do historie, neboť jeho
pohřeb
přerostl
v Praze
v obrovskou protifašistickou demonstraci. V téže době proběhla
u Hitlera v Berlíně porada, která
znamenala zahájení první rozsáhlé vlny skutečně brutálních
represí proti českému národu od
března 1939. Devět student-

ských představitelů bylo zastřeleno, dalších více jak tisíc studentů deportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen.
Vysoké školy byly uzavřeny na
dobu tři roky, aby se již do konce
války neotevřely; nastartoval se
tak proces likvidace české inteligence. Další nacistické represe
pak zesilují v okamžiku, kdy po
řadě výtek pro přílišnou umírněnost, opouští formálně ze zdravotních důvodů v roce 1941
Neurath svůj úřad a je nahrazen
zastupujícím říšským protektorem Heydrichem, brutálním katem českého národa.
Z výše napsaného snad každý pochopí, že srovnávat
17.listopad v roce 1989 s dny
roku 1939 , či snad hovořit o
tom, že zde byla inspirace
k odporu proti socialistickému
zřízení, je nesmyslné. Nelze
srovnávat nesrovnatelné, nelze
dny národní tragédie, provázené
osobním hrdinstvím řady zúčastněných, dávat do nějaké souvislosti s odpuzující taškařicí devětaosmdesátého roku, která byla
zinscenována ve prospěch několika kariéristů.
17. listopad stále zůstává
výročím k zamyšlení.
Dan Rovný
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byla velmi pestrá, a i přes skutečnost, že kandidoval v jednom
z obvodů hlavního města, dosáhl na „pražské poměry“ velmi
slušného výsledku.
Velmi negativně vnímáme
také fakt, že KSČM, naprosto
shodně s ostatními politickými
stranami, vede pouze několikatýdenní kampaň vždy před volbami a doufá, že se tímto zapíše
do vědomí voličů, místo aby se
permanentně a přímo (nikoliv jen
prostřednictvím
hlasování
v Parlamentu) zajímala o osudy
obyvatel České republiky. Měli
bychom být mezi lidmi nepřetržitě! Kdekoliv se děje bezpráví,
kdekoliv lidé ztrácejí jistoty, tam
by měli být komunisté. Když propouští podnik hromadně své
zaměstnance, když nájemníci
přicházejí o střechu nad hlavou
a pacienti o svá práva…, tam
všude by měli být novináři Haló
novin, levicového deníku blízkého komunistické straně, spolu
s poslanci, senátory či zastupiteli
zvolenými za KSČM v daném
regionu, připraveni řešit a dostatečně medializovat konkrétní

problém. Tímto ukážeme lidem,
že jsme na jejich straně, že pracujeme s nimi a pro ně, že jsme
obyčejnými lidmi stojícími na
straně obyčejných lidí.
Po volebním neúspěchu nesmí přijít „chlácholení“ („Hlavně
teď nesmíme začít hledat viníka…“), namísto vyvození zodpovědnosti a objektivního zhodnocení důvodů, proč k propadu
došlo. Před tristní skutečností
nelze zavírat oči, je potřeba zamyslet se i nad vyvozením osobní zodpovědnosti jednotlivých
funkcionářů a neúspěšných kandidátů. Nad volebními výsledky
je nutné otevřeně diskutovat a
případně přistoupit k razantním
krokům,
které
by
vedly
k přehodnocení
dosavadního
zaběhnutého
přístupu.
S odkazem na demokratičnost
strany a její značnou decentralizaci se však váhavě přešlapuje
na místě bez zřetelné vůle cokoliv změnit!
V tento
okamžik
„jede“
KSČM dál pouze z vlastní setrvačnosti! KSČM – také svou
vlastní vinou – přestává být al-

ternativou pro levicově smýšlející občany, což dokládají i výsledky proběhnutých voleb, u
mladých voličů nachází její současná politika jen velmi malou
odezvu a získat na svou stranu
nevoliče, je jen zřídkakdy úspěšné.
Je snad naše heslo „S lidmi
pro lidi“ v tuto chvíli pouze naším
zbožným přáním? Vzdala se
KSČM své „bojovnosti“, ustrnula,
je „bezzubá“? Kde je tolik potřebná energie a pružnost, kterou měla KSČM v minulosti?
Dokážeme hrát svou roli tvrdé,
nekompromisní opozice? Jsou
komunisté kritickými, ostrými
soupeři zkorumpovaným asociálním politikům z řad ODS a
ČSSD?
Zamysleme
se,
zda
s takovou politikou, jakou předvádíme dnes, neskončí KSČM
brzy v propadlišti dějin.
Irena Ernestová,
Ludvík Šulda

17. LISTOPAD V NAŠICH DĚJINÁCH
Když se přiblíží výročí 17.
listopadu, začneme každý rok
slýchat z televize a dalších sdělovacích prostředků oslavné ódy
na současný režim a hanění
všeho, co zde bylo do roku
1989. Vypadá to dokonce tak, že
řada politologů bere 17.listopad
jako svoji specializaci. Dokáží si
vymýšlet snůšky lží, opěvují morální čistotu všech „vůdců“ sametové revoluce, kterou vydávají za celonárodní vůli lidu, a zapomínají přitom na to, jak všechny události proběhly ve skutečnosti. Jedná se přitom o nedáv-

nou historii, v podstatě současnost, a přesto se sází na to, že
bude-li lež opakována donekonečna, stane se nakonec pravdou, nebo tak bude alespoň přijímána.
O tzv. sametové revoluci se
již napsalo mnoho. Především
nešlo
o
žádné
všelidové
vzedmutí, které smetlo odsouzeníhodný režim. V roce 1989 nikdo nehovořil o návratu ke kapitalismu. Zprvu se hovořilo o tom,
že jde o nápravu chyb, které podobní těmito slovy jen manimělo naše socialistické zřízení. pulovali veřejnost v žoldu těch,
To, že pánové jako Havel a jemu
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KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE OFICIÁLNĚ
ROZPUŠTĚN MINISTERSTVEM VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY!
BOJ POKRAČUJE!
Komunistický svaz mládeže
(KSM) dne 16. října 2006 obdržel oznámení Ministerstva vnitra
(MV ČR) o jeho rozpuštění. MV
ČR tak pod taktovkou Občanské
demokratické strany završilo
takřka rok trvající proces iniciovaný v době, kdy toto ministerstvo spravovala sociální demokracie.
K rozpuštění KSM došlo navzdory velkému veřejnému nesouhlasu s útoky MV ČR na
KSM. Petici na podporu KSM
podepsaly tisíce občanů České
republiky. Proti postupu MV ČR
protestovaly například i organizace bývalých protifašistických
bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla
petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky MV ČR proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo
několik
českých
politických
stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) byl postup MV ČR
proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky. Velký ohlas
zaznamenala iniciativa MV ČR v
zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své
rozhořčení Ministerstvu vnitra i
zastupitelským úřadům České
republiky v zahraničí, mimo jiné
řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu,
univerzitních profesorů, bývalých
bojovníků proti fašismu i takových osobností jako je nositel
Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo. Před zastupitelskými úřa-

dy České republiky v řadě zemích se uskutečnily protestní
demonstrace. Světová federace
demokratické mládeže, mezinárodní organizace mládeže se
statutem poradce Organizace
spojených národů, vyhlásila 27.
únor 2006 „Mezinárodním dnem
solidarity s KSM“.
Dosud MV ČR argumentovalo ve své snaze o legalizaci KSM
tím, že KSM vyvíjí „politickou
činnost“, na což dle MV ČR nemá občanské sdružení právo,
údajně protizákonným důrazem
KSM na nutnost socialistické
revoluce a úsilím KSM o popularizaci učení Marxe, Engelse a
Lenina. V odůvodnění rozpuštění KSM však MV ČR tuto argumentaci zcela opustilo. Jediným
důvodem k rozpuštění KSM se
tak stal důraz KSM na nahrazení
soukromého vlastnictví výrobních prostředků vlastnictvím
společenským v období přechodu od kapitalismu k socialismu.
Tímto zdůvodněním MV ČR
kriminalizuje samotné základy
marxismu, útok MV ČR je tak
nutné chápat jako útok na celé
komunistické hnutí a levici všeobecně a jako vrchol dlouhodobé
antikomunistické kampaně zaměřené především proti KSČM.
Jistě není náhodou, že k tomu
dochází v době hluboké vládní
krize, probíhající úspěšné –
KSM vedené - kampaně proti
rozmístění vojenských základen
Spojených států na území ČR a
několik dnů před komunálními a
senátními volbami, kterých se
KSČM aktivně účastní.
KSM doposud působil jako

občanské sdružení, legálně, v
rámci zákonů a mezinárodních
smluv. Dlouhodobě je organizací, která zásadově hájí zájmy
většiny mládeže – studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných – a zároveň stojí na
straně úsilí o revoluční překonání kapitalistického systému vykořisťování a útlaku.
KSM opakuje, že jeho činnost je v souladu se zákony a
Ústavou České republiky a rozpuštění ze strany MV ČR chápe
čistě jako politický akt. V souladu se zákony této země se tedy
rozhodl napadnout toto rozhodnutí soudně.
Pravda zvítězí!
Milan Krajča, předseda
Komunistického svazu mládeže
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V PRAZE SE USKUTEČNILA CELOEVROPSKÁ
KONFERENCE MLADÝCH KOMUNISTŮ
Poslední říjnový víkend se
v Praze konala 5. uskutečnila 5.
schůze evropských komunistických organizaci mládeže. Konferenci, která se uskutečnila pod
heslem “Boj evropské mládeže
proti útokům na sociální a demokratická práva – Bojovná ofenziva proti antikomunismu! Za důstojný život a socialistickou budoucnost pro mládež!”, hostil
český Komunistický svaz mládeže (KSM).
Kromě KSM se konference
zúčastnili představitelé následujících organizací: Komunistická
mládež Rakouska, COMAC
z Belgie, Komunistická liga mladých z Británie, Jednotná demokratická organizace mládeže
Kypru, Socialistická německá
dělnická mládež, Komunistická
mládež Řecka, Mladí komunisté/
komunistky z Itálie, Hnutí komunistické mládeže z Nizozemí,
Komunistická mládež Norska,
Komunistická mládež Polska,
Portugalská komunistická mládež, Revoluční komunistický
svaz mládeže (bolševiků)
z Ruska, Komunistický svaz
mládeže Španělska a Revoluční
komunistická mládež Švédska.
Konference zúčastnil také prezi-

dent Světové federace demokratické mládeže. Další komunistické mládežnické organizace, které se nemohly konference zúčastnit, jako např. Komunistický
svaz mládeže Gruzie, Levicová
fronta – Komunistická aliance
mládeže z Maďarska, Socialistický svaz mladých ze Slovenska
nebo Mládež Komunistické strany Turecka, zaslaly konferenci
své pozdravy.
Součástí konference bylo
také setkání s představiteli Komunistické strany Čech a Moravy, s předsedkyní Pražské rady
KSČM Martou Semelovou, místopředsedou ÚV KSČM
Václavem Exnerem a vedoucím
zahraničního oddělení ÚV
KSČM Hassanem Charfo. Části
konference se zúčastnil i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
Hlavním tématem konference byla současná celoevropská
vlna antikomunismu a boj komunistické mládeže proti ní. Jak
bylo zdůrazněno, tento antikomunismus je jasně spojen se
současnými drastickými útoky
na sociální výdobytky, k nímž
dochází v Evropské unii. Komunisté jsou totiž nejen jejich hlavními kritiky a ale také nabízejí
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jedinou skutečnou alternativu ke
kapitalistickému systému – socialismus. Proto dnes dochází
k nové vlně útoků na komunistické hnutí. Jejím explicitním vyjádřením se stala nedávná rezoluce
Parlamentního shromáždění
Rady Evropy “Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů”.
Nejen,
že
dochází
k překrucování historie, diskreditaci komunistického hnutí, ale
v řadě zemí Evropy je komunistické hnutí kriminalizováno, nuceno pracovat ilegálně, jeho aktivisté jsou vězněni a mučeni.
Na konferenci její účastníci
zvláště reflektovali antikomunistickou kampaň v České republice,stále agresivnější útoky na
KSČM a především nedávné
rozpuštění KSM Ministerstvem
vnitra České republiky. Zástupci
komsomolů z celé Evropy vyjádřili českým komunistům a komunistkám a zvláště KSM svou plnou podporu a solidaritu. Zároveň byla dohodnuta intenzivní
celoevropská kampaň proti antikomunismu a především na podporu české komunistické mládeže.
Milan Krajča

SKONČÍME V PROPADLIŠTI DĚJIN?
Druhým kolem senátních
voleb skončil letošní volební maratón, který začal v červnu letošního roku volbami do Poslanecké sněmovny.
V ostrém, nevybíravém souboji se vyprofilovaly dvě soupeřící strany – ODS a ČSSD. Ty
dovedly své výsledky k pro ně
historickému maximu. Naopak
neslavně dopadlo volební klání
pro KSČM, která zaostala hluboko za očekávaným výsledkem.
Potvrdily se tak některé odhady
průzkumů veřejného mínění,
které KSČM přisuzovaly výraznou ztrátu oproti volbám z roku
2002 a které braly představitele
komunistické strany až příliš na
lehkou váhu. Odhady samotné
KSČM byly více než optimistické.
Že v sněmovních volbách
nešlo o náhodný výkyv voličské
přízně, jak tiše doufali někteří
funkcionáři strany, dokázaly následně také komunální volby a
volby do třetiny horní komory
Parlamentu.
V komunálních volbách přišla strana o více jak 1000 míst
v obecních a městských zastupitelstvech. V řadě měst a obcí
jsme naše vítězství z předešlých
voleb vyměnili za porážku, a
tam, kde naše strana důvěru
získala, ji nedokázala proměnit –
mnohde na základě předpokladu, že spolu s Českou stranou
sociálně demokratickou získala
levice převahu a je tedy přirozené, že utvoří koalici a v čele radnice budou uplatňovat levicovou
politiku, podcenily místní organizace komunistické strany povolební vyjednávání. Sociální demokraté se v honbě za lukrativními radničními posty v řadě případů spojili s radikálně pravicovými občanskými demokraty,
kteří jim výměnou umožnili - ve

snaze zcela paralyzovat komunistické zastupitele – zásadní
podíl na moci. V ojedinělých případech se na této situaci podíleli
svým osobním selháním i někteří komunističtí volební lídři, kteří
se za žádnou cenu nechtěli
vzdát svých dosavadních pozic
a raději obětovali „celou radnici“
pravici, než aby se prostřednictvím jistých ústupků
pokusili
udržet kolaborující ČSSD nalevo. Díky špatnému odhadu situace došlo na straně KSČM k
výraznému oslabení radničních
pozic – významně se snížil počet komunistických starostů, ale
především jsme ztratili dva primátory, přičemž v jednom případě se dalo tomuto střízlivým přístupem hlavních aktérů zabránit.
V senátních volbách se kandidáti KSČM, až na čestné výjimky, nedokázali výrazněji prosadit a někteří „zcela“ propadli.
Přičemž ne vždy hrálo zásadní
roli v jejich neúspěchu „logo“
strany. V řadě případů se na
propadu kandidáta podepsala
nevýrazná volební kampaň, či
dokonce laxní přístup kandidáta
k voličům. Velmi neobratná vyjádření v tisku udělala zřejmě také
svou „medvědí“ službu. „Ať se
voliči rozhodnou podle toho, co
o mně vědí. Oni toho ale asi
moc nevědí,“ řekl doslova kandidát KSČM do Senátu za Benešovsko. (Jiří Kopsa, Benešovský
deník; 18. října 2006)
Za závažnou chybu považujeme fakt, že kandidáti, které
KSČM nominuje, jsou velmi často vybíráni „za zásluhy“, nikoliv
na základě odbornosti a objektivně hodnocené kvality osobnosti. Okresy mnohde preferují
své osobní zájmy, kupčení a
tajné dohody před zájmy svých
voličů a své strany. Tento podivný přístup často vyzdvihne do

čela kandidáta, který již na první
pohled nemůže uspět, jehož
osobní možnosti výrazně zaostávají za možnostmi jeho protivníků.
Opět se tedy potvrzuje skutečnost, že výběr kvalitních kandidátů nesmí probíhat jen několik málo měsíců před nadcházejícími volbami, avšak musí začít
bezprostředně po proběhnutých
volbách. Tímto přístupem si strana může vyprofilovat kvalitní
osobnosti, které budou mít výraznou šanci prosadit se, vstoupit do povědomí lidí a zúročit
vložené „prostředky“ a uspět.
V řadách KSČM je mnoho velmi
zajímavých osobností, které rozhodně šanci prosadit se ve vysoké politice mají. Důkazem tohoto
tvrzení je například letošní kandidát komunistické strany do
Senátu za Třebíčsko, starosta
obce Studenec, Josef Zahradníček; velmi zajímavou kandidátkou byla také dětská psycholožka Věra Picková, která ve svém
volebním obvodu v žádném případě nepropadla; v neposlední
řadě je třeba vyzdvihnout Petra
Šimůnka, jehož volební kampaň
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válka mezi nimi a na povrch se
dostávají skandály.“ Dále vysvětlila, že požadavky na čistotu,
jednoznačné zákony, průhlednost atd. nemohou nic vyřešit.
Problém je v systému, protože
rány pod pás a horolezectví po
zádech druhých jsou jeho podstatou. „Žádný zákon ani instituce nemůže nic vyřešit dokud se
neorganizuje dělnické a lidové
hnutí, pokud nesílí přímo úměrně dnešním podmínkám a potřebám. Pokud velká část pracujících nepřijímá za vlastní, alespoň těch politicky aktivních,
kteří si přejí radikální změny,
myšlenky perspektivy lidové moci a ekonomiky, není žádná
změna k lepšímu možná. Samozřejmě že k tomu dojde. Otázkou je, aby se neztrácel drahocenný čas. Počátkem může být
právě oslabení moci Pasoku a
ND prostřednictvím hlasu v blížících se volbách. (...) 15. října
máme všichni možnost udělat
rozhodující krok směrem kupředu prostřednictvím hlasu v komunálních volbách. Ve volební
urně se poměří politika Nové
demokracie, Pasoku, ale současně také ostatních stran, co
se týče velkých problémů, práce,
vzdělání, lidového bydlení, vzdělání a zdravotnictví, základen
našeho života, politika přírodního prostředí, kultury, narkotik.
Poměří se politika na všech
úrovních, v celém spektru, také
politika zahraniční, neboť všichni
souhlasíme, že náš život není
určován jenom tím, co se děje v

ZE ŽIVOTA ORGANIZACE
rámci hranic naš země.“ Dále
byla charakterizována a vysvětlena závislost tzv. nezávislých
kandidátů, vývoj samosprávy a
současně aplikované evropské
direktivy. „Dnes více než kdy
jindy,“ pokračovala: „potřebují
pracující starosty a prefekty, kteří se neukáží jako nezodpovědní. Potřebují takové, kteří odmítnou aplikovat a vyhlásit další
zdaňování občanů, budou klást
požadavky centrální moci, organizovat demonstrace a boj občanů o náležitou finanční podporu.
Potřebují starosty a prefekty,
muže i ženy, kteří budou občany
bezprostředně informovat a budou je organizovat.“ Generální
tajemnice vyzvala nejen mládež
a přítomné festivalu, aby svou
nespokojenost přeměnili v politickou sílu a odmítli dikomatizmus, aby podpořili kandidátky
KKE. „Lidová nespokojenst padne vniveč, pokud se projevuje
volebním sem - tam mezi Pasokem a ND. Pravidelné změny
těchto dvou stran v samosprávě
a ve vládě neděsí dnešní systém, neděsí velkopodnikatele.
Dikomatizmus a potyčky těchto
dvou stran neohrožují jejich zisky, jejich kapitál, naopak jsou
pro ně výhodné. Pracující si musí uvědomit, že protilidová politika obou má speciální, konkrétní
cíl – mladou generaci. Bezprostředně se jich týkají změny v
pracovním zákoně, ve vzdělání.
Naše děti budou mít mnohem
více těžkostí a utrpení než my,
životní úroveň bude mnohem níž

než jsou dnešní potřeby. Padla
kosa na kámen! Žádný nespokojený a rozhořčený nesmí dovolit,
aby jeho hlas použil starosta či
prefekt slibující protekci a služby. V žádném případě nesmí
použít svůj hlas k legalizaci dikomatizmu. Rozhodně, důrazně,
sebevědomě svádíme boj za
vítězství našich kandidátek. Bojujeme za mládež, za pracující,
za živnostníky, kteří trpí, za
drobné rolníky. Ale především
za mládež.“
Také Thémis Giónys vyzval
mládež k podpoře komunistických kandidátek a vysvětlil některé další rysy dikomatických
půtek.
Festival a volby... dvě vrcholné akce našich dosavadních
politických aktivit. Dovolte mi
malé přiznání. Vždycky se během volební kampaně úplně
vyčerpám, mám stres, někdy
strach a obavy, cítím zodpovědnost, ale to co mi dává vždycky
sílu je společný zápas s ostatními soudruhy, kdy každý jeden
přiloží alespoň malý kamínek do
společné stavby, aniž by se ptal
po ocenění a po slávě a těší o
samotný podíl na tvůrčím díle.
Dnes zorganizovat nějakou akci
je velmi složité. Peněz je málo,
pracující nemají čas (od začátku
léta spím v lepším případě 6
hodin denně), jiní se bojí účastnit se našich akcí. Těší mě, že
přesto zaznamenáváme pokrok,
že získáváme nové lidi a hlavně,
že mladí oceňují naši nekompromisnost a jejich velká část bezprostředně vstupuje do našich
řad. Dějiny jdou nezastavitelně
kupředu, ale vždycky, když se
nám je podaří pošťouchnout
věčnost o vteřinu vpřed, plní mě
to další silou a optimismem.
Souhlasím s A. Paparigou: nesmíme ztrácet další čas. A dodávám - tihle kluci a holky si zaslouží svobodné, demokratické,
tvůrčí a podnětné podmínky.
Věra Klontza-Jaklová

5

ZÁVĚREČNÁ DEKLARACE
5. SCHŮZE EVROPSKÝCH KOMUNISTICKÝCH
ORGANIZACÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 27. – 29. října
2006 se v Praze, v České republice, uskutečnila 5. schůze evropských komunistických organizaci mládeže, které se zúčastnily komunistické mládežnické
organizace z Rakouska, Belgie,
Británie, Kypru, Německa, Řecka, Itálie, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Ruska, Španělska, Švédska a České republiky. Jako pozorovatel se schůze
zúčastnila také Světová federace demokratické mládeže. Schůze, jež se uskutečnila pod heslem “Boj evropské mládeže proti
útokům na sociální a demokratická práva – Bojovná ofenziva
proti antikomunismu! Za důstojný život a socialistickou budoucnost pro mládež!” zahrnovala
důležité analýzy politické, sociální a ekonomické situace mladých lidi v jednotlivých evropských zemích, koordinaci společných snah a výměnu zkušeností z práce a boje mezi jednotlivými komunistickými organizacemi mládeže v Evropě.
V současnosti se v Evropě
uskutečňuje velké množství vážných útoků na dělnickou třídu,
většinu mládeže a lidu. Ty jsou
zaměřeny na množství výdobytků složitých sociálních zápasů,
týkajících se práce, míru, sociálního systému, vzdělávání, zdravotnictví, kultury atd. Tento proces se uskutečňuje v zájmu imperialismu Evropské unie a jeho
kořeny vyrůstají ze samotného
kapitalistického systému..
Pravicové politické síly a
sociální demokracie - podporující kapitalistické procesy, vyjádřené neustálými pokusy o protlačení politiky privatizace, deregulace a útoky na sociální práva

pracujících - potřebují odstranit
své zásadní odpůrce – komunisty, kteří odhalují imperialistickou
strategii a kteří jako jediní přinášejí alternativu – socialismus.
Proto pravicové síly společně se
sociální demokracií používají
represivní opatření k odstranění
komunistů a jejich organizací,
skrze svou propagandu diskreditují komunistické myšlenky a
cíle, vylučují komunisty z účasti
ve volbách, kontrolují členstvo
komunistických organizaci a jejich finance.
Celoevropská antikomunistická kampaň našla své vyjádření v antikomunistických útocích,
které probíhají v několika evropských zemích skrze pokutování
komunistických organizací a jejich aktivit, jejich zakazování,
věznění a mučení jejich členů,
zakládání
antikomunistických
nadací, památníků a muzeí, zakazování komunistických symbolů atd. Cílem těchto antikomunistických snah je udeřit na komunistické hnutí a na nejzákladnější práva a svobody lidí, mimo
jiné také skrze zavedení tzv.
“protiteroristických
zákonů”,
smlouvy jako je ta ze Schengenu, skrze další rozhodnutí Ev-

ropské unie a skrze snahy kriminalizovat a delegitimizovat komunisty a jejich aktivity jejich
ztotožňováním s odpornými zločiny nacistického fašismu.
Antikomunistická
rezoluce
nazvaná “Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních
komunistických režimů” schválená na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady
Evropy a současná rezoluce
Evropského parlamentu o legislativním antikomunismu jsou
vyjádřením tohoto extremně nebezpečného a reakčního vývoje
na evropské úrovni.Ideologický a
politický hon na čarodějnice, tak
jak je vyjadřován v antikomunistických rezolucích, není zaměřen
pouze na komunisty. Dotýká se
všech lidí, protože signalizuje
jasný útok na nejzákladnější lidská práva, svobody a jistoty a
směřuje ke kriminalizaci lidového boje, napadá odborové aktivity a zvláště třídní boj. Přináší
úder proti základním demokratickým právům a svobodám.
Je třeba také podtrhnout důležitost posílení boje proti pokusům o falšování a přepisování
historie a pamětí o lidovém boji
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a jeho úspěších, které znamenaly porážky kapitalismu. Lid v čele
s představiteli komunistické ideologie přinesl nezměrnými oběťmi lidové antifašistické vítězství
ve 2. světové válce. Kromě toho
komunisté po desetiletí mobilizovali síly a bojovali za prosazení
mnoha pracovních, kolektivních,
odborových, občanských a demokratických práv, na které je
dnes útočeno pod hesly ”války
proti terorismu”, volného trhu,
konkurence a globalizace kapitálu.
Pouze několik dní před touto
schůzí, byl její pořádající organizací – Komunistickému svazu
mládeže (KSM) v České republice, oznámen její zákaz Ministerstvem vnitra České republiky,
členského státu Evropské unie,
která neustále tvrdí, ze brání
svobodu a demokracii. Hlavní
důvod, který byl nakonec užit
pro obvinění, které vedlo k rozpuštění KSM bylo tvrzení, že
KSM reflektuje ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví výrobních prostředků společenským vlastnictvím. Tedy důvod pro rozpuštění
této mládežnické organizace
bylo přesvědčení těchto mladých
lidí o nutnosti budovat jinou společnost, která již nebude založena na kapitalistických principech. Útok proti KSM je nepřija-

telný druh politické a ideologické
manipulace, která útočí na komunisty, snaží se opět kriminalizovat komunistickou ideologii a
jakoukoliv společenskou aktivitu
požadující uskutečnění legitimních snah světové mládeže.
V České republice a všude
ve světě vznikla kampaň solidarity s českou komunistickou mládeží. V České republice organizace studentů, politické strany,
různá sdružení, antifašistické
organizace vyjádřily protest proti
tomuto útoku na nejzákladnější
demokratická práva. Po celém
světě obrovské množství mládežnických organizací různého
druhu, politických stran a význačných osobností a intelektuálů požadují stažení rozhodnutí,
které rozpouští KSM. Mezinárodní kampaň za demokratická a
občanská práva a svobody se
ještě více rozvíjí skrze Světovou
federaci demokratické mládeže,
které je KSM členem.Komunisté
mají alternativu a to je to, proč
jsou hlavním terčem širšího útoku proti lidovému hnutí. Ve skutečnosti požadavky komunistů a
pokrokové myšlenky způsobují
obavy systému útlaku a nátlaku,
protože se přes ně evropská
mládež staví proti kapitalistickým
zločinům.
Vyzýváme všechny komunistické organizace mládeže a
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všechny antiimperialistické, pokrokové a demokratické mladé
lidi Evropy a celého světa k podpoře boje proti těmto antidemokratickým opatřením v jejich zemích a k pokračování různých
aktivit rozvíjejících hnutí mládeže, které usiluje o okamžité zastavení těchto útoků, spojené s
bojem proti jakémukoliv útlaku a
umlčování hnutí mládeže.
Pro komunistické organizace
mládeže je dnes důležité odpovědět na antikomunistickou a
protisocialistickou propagandu
ofenzivně v boji idejí ve školních
třídách a v univerzitních učebnách obhájením naší marxisticko-leninské ideologie, vědecké
pravdy o vývoji společnosti a o
tom, co již socialismus během
let dokázal mladým lidem nabídnout.
Vyjadřujeme svou plnou solidaritu s KSM, s komunisty a dalšími pokrokovými lidmi České
republiky v jejich boji za obranu
základních demokratických práv
a svobod. Požadujeme okamžité
ukončení útoku a jasné kroky k
obnovení základních demokratických svobod pro českou mládež a svobodnou činnost KSM.
Budoucnost nemůže byt zakázaná!
Ne zákazu KSM!
Ne antikomunismu!

starší soudruhy. Další možností
jsou divadelní scény, diskuze
vedené profesionálními novináři,
stánky zahraničních hostů, centrum knihy, výstava fotografií z
aktivit uplynulého roku, ale také
koutek pro malé děti, které přišly
s rodiči nebo sourozenci. Samozřejmostí je také občertvení,
všudepřítomní jsou kameloti,
kteří prodávají Rizospastis, Odigitis, rozdávají letáky a různé
materiály.
Festival KNE je určitě nejrozsáhlejší mládežnickou aktivitou
podobného druhu v Řecku a
patrně také v Evropě. Ale vraťme se k centrálním projevům. Z
vlastní zkušenosti mohu prozradit, že s. Aleka Papariga každý
den zapisuje nové informace,
podněty, postřehy, nápady a
poznámky, které ihned také třídí
a posléze z nich vybírá pro své
projevy. Málokdy projevy čte a
často je aktuálně upravuje na
místě, za pochodu, podle potřeby (pro překlad lahůdka). Její
vystoupení jsou vždy živá a bezprostřední. Letos byly hlavním
tématem blížící se komunální
volby (obecní zastupitelstva a
prefektury). Mimo jiné zdůraznila: „...výzva mladých – nepodřizuj se! - se týká nás všech bez

ohledu na věk. Každný den
všichni a všechny balancujeme
na ostří nože. Nutí nás vybrat si:
splynout se sytémem nebo zůstat neposlušnými bojovníky. (...)
Mladí jsou nuceni k tomu, aby
přijali jako fakt to, že se budou
těšit z méně práv a výdobytků
než jejich rodiče a prarodiče.
Ženy jsou nuceny k tomu, aby
se smířili s filozofií, že čím víc
melounů uneseš jednou rukou,
tím více jsi rovnoprávná. (...)
Jsme hrdi, že jim nepodařilo dostat nás na kolena. Nepodlehli
jsme tlakům na změnu jména a
programu.(...) Ať se zamyslí pracující, ať se poptají mladí, kteří
byli v roce 1991 předškoláky,
které z našich varování bylo mylné? Žijeme je všichni dnes. Ani
jedno! Všechny tehdejší líbivé
politické síly rozsévaly naděje a
sebeklamy, že dnes, kdy socialismus ve střední a východní
Evropě padl, překračujeme práh
nové epochy. (...) Kdo z nich
(PASOK, ND, Synaspismos)
dnes přiznal, že místo ráje žijeme dobu nejhrubějšího barbarství? My jsme naopak varovali,
že právě odstartovala dramatická epocha pro pracující. Napravo nalevo vykřikovali, že právě
teď přišla doba kulturního světa,

rovnosti, míru a demokracie.
Nezáleží však na tom, kolik subjektů existuje, ale jakou politiku
zastávají. (...) Všechny dnešní
politické síly v Řecku, vyjma KS,
podporovaly EU a její reakční
politiku. Co jsme tehdy říkali? Že
EU je pouze mezistátním spojenectvím buržoazií evropských
zemí, starých i nových. Že
„Maastricht“ není ničím jiným
než krokem kupředu na cestě k
čelnému útoku na dělnickou třídu, na lid obecně. Říkáme
prostě: EU je nepřítelem evropské spolupráce lidu. Něco jiného
je EU, něco jiného spojená Evropa lidová, spojenectví za zájmy
lidu. (...) Co nám říkali rádoby
levicoví bardi převlečení do modernistického oblečku? Že máme trochu zředit víno ve své číši,
zmírnit své zásady, položit důraz
na dialog, na porozumění, na
harmonii zákonů, že nemáme
pro lid žádat řešení, která jsou
nereálná v rámci stávajícího systému. (...). Nepodlehli jsme pozlátku krátkodobé popularity a
zisku. Něco jiného je realisticky
hodnotit skutečný poměr sil a
přizpůsobit mu politiku v konkrétních podmínkách a případech a
něco jiného je podřídit se nepříteli lidu.“
Aleka Papariga hovořila také
o našich požadavcích, které vyvěrají ze současných potřeb, o
úplatkářských skandálech, který
je vždy před volbymi plná televize a zhodnotila: „Sám systém
produkuje a reprodukuje korupci.
Monopoly v každém oboru spolupracují s cílem zvyšovat ceny
a pokud je dočasně snižují, tak
jen proto, aby vytlačily ze hry
malého a středního podnikatele.
(...) Monopoly ani mezi sebou
nedodržují dohody. Jeden monopol zradí kdykoliv dohodu jenom proto, aby získal větší část
trhu. Přesně v této chvíli začíná
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FESTIVAL KOMUNISTICKÉ MLÁDEŽE ŘECKA
Je sobota (16. 9. 2006) večer. Stojím pod hlavním pódiem
na otevřeném prostranství univerzitního městečka Ilísia v Aténách. Burácí společný zpěv tisíců mladých... již vzhůru psanci
této země,... kolem mě vztyčené
pěsti... my ničím nejsme, buďme
vším... Ve Středomoří jsou zářijové večery ještě teplé, přesto se
třesu - vzrušením a nadějí, že
těmhle mladým svítí z očí lepší
zítřky... Hlavní večer festivalu
komunistické mládeže Řecka
(KNE) a časopisu Odygitis... Již
32. v pořadí. Právě skončila první část konzertu a na řadu přijdou projevy předsedy Ústřední
rady KNE Thémise Gjónyse a
gen. tajemnice Komunistické
strany Řecka (KKE) s. Aleky
Paparigy.
„Tahle cesta má svou historii,
někdo ji napsal barvou na zeď
jen jedno slovo – svoboda!
prý to byly děti,“
zní první sloka komunistického písničkáře Mánose Lojzose,
který předčasně opustil naše
řady (20. 9. 1983)...
Maně vzpomínám na moje
první léto v Řecku. Psal se rok
1996. Manžela jsem měla na
vojně, pracovala jsem v turistickém ruchu, což mě znamenalo
dvakrát denně do práce, bez
jediného dne oddechu od března
do listopadu. Absence nemyslitelná. Vyhledal mě Vasilis Chatzidákis (dnešní kandidát na starostu našeho městečka) a předložil mi vstupenky na festival
KNE. „Hele, Vasili, oni mě z práce nepustí, máme teď v hotelu
plno Rusů a nikdo se s nimi nedomluví.“
„Musíš přijít. Je to tvá třídní povinnost. Sázím na tebe. Je to
jednou za rok. Strana tady potřebuje pomoc. Dostali jsme strašnou pumelici s rozpadem levého
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bloku. Kdyby nebyl Manolis na
vojně, tak by určitě přišel,“ horoval Vasilis. Nakonec jsem se
uchýlila ke lži a panu majiteli
jsem vysvětlila, jak strašně nemocný je můj vetchý tchán a
proto musím sedět nad jeho
smrtelnou loží. Před sedmou
jsem se vypařila z práce, nasedla na mopeda a hurá na most,
kde se měl festival konat. Na
mostě nikdo, opomeneme-li načinčané turisty se spálenými nosy. Z kapsy jsem vytáhla vstupenky a překontrolovala datum a
místo konání.
To je nějaké divné... Než
však stačil můj mozek vyhodit
nějaké logické řešení, zahlédla
jsem Vasilise jak hrdě kráčí s
několikametrovým transparentem polepeným novinovými výstřišky, popsaný hesly s červenými vlaječkami na rozích. Kromě nás dvou nikdo jiný na festival nepřišel. Chodili jsme sem a
tam po mostě s transparentem
upevněným na násadě od smetáku. Turisti s nacpanými teřichy
se nám smáli a Řekové, kteří
tehdy nosili tržby z barů a taveren do banky v pytlích na odpadky, nám nadávali. My jsme trpělivě vysvětlovali.
Tehdy měla v Řecku celá
mládežnická organizace 300
členů. A dnes? Na jednoho člena strany máme dva mladé. Situace je však úplné odlišná než
třeba v 80. letech, kdy do svazu
vstupovaly převážně děti soudruhů, existoval východní blok,
autorita Sovětského Svazu.

Dnes k nám míří převážně děti z
proletářských a proletarizovaných rodin a čekají u nás radikální řešení situace. Krizi kapitalismu znají dobře na vlastní kůži,
nemají však žádnou zkušenost s
reálným socialismem, ani pořádné historické znalosti. Před námi
je těžká práce. Masa mladých,
které nesmíme zklamat tím, že
jim skutečný obraz společnosti
zjednodušíme ani tím, že jim
budeme vykládat, jak je všechno
složité. Musíme být věrohodní.
Tihle kluci a holky jsou velká
naděje, ale hlavně: svět patří
jim. Festival je pro ně možností
ukázat, co umí, co dokáží, co je
trápí, jakou mají fantazii. Všichni
festival podporujeme nejenom
vlastní účastí. Centrálnímu festivalu v Aténách předcházejí tzv.
předfestivalové aktivity v menších městech a oblastních centrech. Všechny mají každý rok
stejné
heslo,
např.
letos:
„Nepodřizuj se! Společně s KKE
za radikální změnu!“, ale naprosto svobodný program: od výstavy knih, po konzert, opékání buřtů nebo třeba beach party. Je to
věcí místní mládežnické organizace.
Festivalové léto vrcholí třídenním festivalem v Aténách.
Na centrálním pódiu se střídají
špičky populární hudby, současně běží konzerty na menších
pódiích, kde hrají mládežnické
kapely a alternativní směry. Nechybí ani lidová hudba a trochu
„konzervativnější“ zvuky pro
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PORTUGALSKÁ KOMUNISTICKÁ MLÁDEŽ
PODPORUJE KSM
Komunistický svaz mládeže
České republiky (KSM) byl formálně rozpuštěn 12. října 2006.
KSM dostal 16. října dopis oznamující rozhodnutí české vlády
rozpustit tuto organizaci. Minulý
prosinec zaútočilo Ministerstvo
vnitra České republiky na Komunistický svaz mládeže České
republiky (KSM) s obviněním že
tato organizace zasahuje do oblasti působnosti politických stran.
Toto ministerstvo přikázalo KSM
vzdát se svého politického programu, komunistické identity a
marxisticko-leninistických principů. Vláda České republiky stanovila lhůtu k tomu, aby KSM
změnil svůj politický program,
v opačném případě měla být tato
mládežnická organizace zakázána.
V České republice a po celém světě se ihned rozvinula
solidární kampaň na podporu
české komunistické mládeže. V
České republice studentské organizace, politické strany, řada
občanských sdružení a protifašistické organizace protestovaly
proti tomuto útoku na nejzákladnější demokratická práva. Po
celém světě množství mládežnických organizací různého zaměření, politické strany a mnoho
osobností a intelektuálů požadovalo ustoupení od rozhodnutí
zakázat KSM. Tato kampaň byla
uváděna do pohybu Světovou
federací demokratického mládeže (WFDY), jejíž členem je i
KSM.
Také v Portugalsku se mladí lidé zapojili do boje proti tomuto nedemokratickému útoku.
5. ledna 2006 se několik desítek
mladých Portugalců shromáždilo
před českým velvyslanectvím v
Lisabonu, aby doručili oficiální
protest velvyslanci Ladislavu

Škeříkovi. 27. února bylo doručeno Ministerstvu zahraničních
věcí prohlášení WFDY proti zákazu KSM. Portugalská komunistická strana (PCP) doručila v
lednu žádost Republikovému
shromáždění o dotaz vládě, zda
bude brána v potaz tato otázka
blízká Evropské unii (EU) a České republice. Odpověď ministerstva byla:“tato otázka nebyla na
agendě EU“, protože ta by neměla
zaujímat
postoje
k problémům, které jsou striktně
kompetencí vlád. V Portugalsku
se konalo i mnoho dalších protestních akcí.
Národní rada mládeže (CNJ,
zastřešující organizace velkého
množství různě orientovaných
mládežnických
organizací
v Portugalsku, pozn. překladatele) schválila rozhodnutí odsuzující pokus zakázat KSM. Na 8.
kongres Portugalské komunistické mládeže (JCP) 20. a 21. května ve Vila Nova de Gaia byl pozván reprezentant KSM, aby
seznámil delegáty s problémem
pronásledování komunistů v
České republice.
Zatímco čelila ohromným
demonstracím, vyjadřujícím solidaritu s KSM, česká vláda udržovala hrozbu zákazu a odkládala rozhodnutí. Dopisem z 12.
října 2006 česká vláda přistoupila k rozpuštění KSM, používajíc
jako záminku části programu
KSM, jako je myšlenka nahrazení soukromého vlastnictví výrobních prostředků kolektivním
vlastnictvím výrobních prostředků. Tak je důvodem pro zákaz
přesvědčení těchto mladých lidí
budovat jinou společnost, nezaloženou na kapitalistickém vlastnictví.
Tento útok proti KSM vzešel
z hlubší kampaně namířené proti

komunistickému hnutí v České
republice a ve východní Evropě
pod záštitou EU. Záměrem tohoto širokého nedemokratického a
antikomunistického tažení, krytého i „protiteroristickými účely“, je
kriminalizovat komunisty a jejich
činnost, i prostřednictvím jejich
srovnávání s odpornými zločiny
uskutečněnými nacistickým fašismem. Tento nedemokratický
krok má za cíl zasadit komunistickému hnutí a nejzákladnějším
právům a svobodám občanů
úder
realizací
takzvaných
„protiteroristických zákonů“ vládou Spojených států amerických
a EU.
Na základě dědictví historie
komunistických mládežnických
organizací v Portugalsku a na
základě historického zápasu,
který jsme vybojovali proti represi, fašismu a mučení v zápasu
za svobodu a demokracii, když
každá pokroková a komunistická
činnost byla ilegální, odmítáme
jakýkoliv pokus zvrátit běh času
zpět do dob fašistické diktatury.
Cítíme odpor a touhu zabránit
těmto fašistickým útokům, jež se
dějí proti komunistickému mlá-
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dežnickému hnutí, ať už se konají kdekoliv na světě.
Toto komunistické hnutí,
postižené zločinnou a nedemokratickou kampaní v České republice, je stejné jako to, které
bojovalo proti nacistickému fašismu a za osvobození českého
lidu. Toto vítězství před 60 lety
významně přispělo k vybojování
většiny sociálních a politických
práv v zemi.
KSM je revoluční organizací
mladých s antiimperialistickými a
marxisticko-leninistickými principy, které jsou nepřijatelné pro
kapitalistickou Evropu. Dovolávání se socialistických a komunistických ideálů dělá starosti
všem vládám EU, protože touto
cestou si evropská mládež uvědomuje kapitalistické zločiny.

Také v Portugalsku systémové
strany vydávají zákony o financování stran a využívají tím jeden ze způsobů, jakým zamýšlejí poškodit Portugalskou komunistickou stranu (PCP). V mnoha
případech byly i akce JCP a její
propagační činnost potlačovány
úřady.
Mezi Portugalskou komunistickou mládeží (JCP) a KSM jsou
hluboké vztahy přátelství, solidarity a mezinárodní spolupráce,
stejné jaké panují v rámci WFDY.
Po celém světě pokroková a
komunistická hnutí mládeže vyjadřuje solidaritu s KSM a stojí
proti těmto zločinným útokům.
JCP je přesvědčena, že kapitalistické síly nikdy nedokáží zastavit zápas za svobodu mláde-

že a lidu. KSM prohlašuje svou
vůli pokračovat v boji a činnosti,
a to organizovaně. 27., 28. a 29.
října, se JCP bude účastnit spolu s mnoha komunistickými organizacemi mládeže 5. evropského
setkání komunistické mládeže,
které pořádá KSM v Praze s
heslem „Boj evropské mládeže
proti útokům na sociální a demokratická práva - bojovná ofenziva proti antikomunismu! Za důstojný život a socialistickou budoucnost pro mladé“.
Budeme vzdorovat hluboce nedemokratickým praktikám, budeme bojovat za svobodu a demokracii.
Politický sekretariát národního
vedení JCP

FRANCOUZSKÁ KOMUNISTICKÁ STRANA
SOLIDARNÍ S KSM
Francouzská komunistická
strana (PCF) důrazně požaduje
respektování svobody organizací v České republice. PCF je
ohromena a pozvedá svůj nejostřejší protest proti rozpuštění
Komunistického svazu mládeže
České republiky. Toto rozpuštění bylo právě ohlášeno ministrem vnitra této země; jeho motivem bylo, že Komunistický svaz
mládeže hlásá ve svém programu … „kolektivní vlastnictví výrobních
prostředků“
místo
„soukromého vlastnictví těchto
prostředků“. To je neuvěřitelné.
PCF důrazně žádá mocenské orgány České republiky, aby
se okamžitě vrátily k tomuto nespravedlivému rozhodnutí, které
zavádí myšlenku jako trestný
čin. Takovýto akt je v rozporu
s nejobecnějšími principy zavedenými v právním státě.

Nepřáteli demokracie jsou ti,
kteří hlásají rasismus, antisemitismus, xenofobii, homofobii,
kteří praktikují násilí nebo vyzývají k válce. Nic z toho se netýká
Komunistického svazu mládeže,
jehož hlavní volbou je boj za
demokracii a sociální pokrok.
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Vyzýváme všechny demokraty a pokrokové lidi, aby nenechali míjet bez reakce tento nebezpečný precedent, který již
podněcuje široký proud solidarity
v České republice i mimo ni.
Francouzská komunistická
strana

ÚSPĚCH BELGICKÉ STRANY PRÁCE
Belgická strana práce (PTB)
dosáhla významného pokroku v
nedělních komunálních a
obecních volbách, když se volilo
v 85 obvodech. Ztrojnásobila tím
počet svých místních zastupitelů
z pěti na 15, se ziskem křesel v
osmi obvodech se silnou koncentrací dělníků. Jejich kandidátky, na nichž byli i nezávislí
kandidáti, dosáhly vyššího zisku
i ve všech velkých městech v
zemi. Nově zvolených 15 zastupitelů dodá straně nový impuls a
je dobrou předzvěstí před
dalšími parlamentními volbami a
nadcházejícími střety. Tento
výsledek, jakkoli se stále zdá v
celostátním měřítku slabý, ukazuje na trend, kdy vzniká ve
městech a obvodech vůči tradičním stranám, jež jsou u moci,
spolehlivá levicová a socialistická alternativa.
V některých obvodech, především v Antverpách, byla PTB
schopná zablokovat silnější nástup extrémní pravice. V Antverpách, druhém největším městě
Belgie, extrémní pravicová a
rasistická Vlaams Belang
(Vlámský nárok) vystupovala s
cílem získat 35 % hlasů a
dosáhnout absolutní většiny ve
třech městských volebních obvodech. PTB získala rozhodující
křeslo (své druhé, s 8,3 % hlasů)

v Hoboken a Deurne (se 4,4 %),
což zde Vlaams Belang
zabránilo dosáhnout očekávané
většiny.
V malém obvodě Zelzate, se
výsledek PTB zvýšil na nevídaných 21,7 % a šest křesel
(proti dvěma z předešlých
voleb). V Herstalu, byli opět zvoleni dva zástupci PTB, s lepším
výsledkem než předtím (9,8 %),
a v Seraingu získala strana zastupitele poprvé, s 5,4 %. Po
křesle má PTB v Gentu (5,6),
Lommelu (8,3) a La Louvicre
(4,2 %).
Významný volební úspěch je
výsledkem vytrvalé práce na
základní úrovni a ukazuje, čeho

bylo možno dosáhnout od doby,
kdy se strana v průběhu posledních dvou let zmodernizovala.
Jeden z předních belgických
deníků napsal: PTB neustoupila
od svého přesvědčení, ale ustoupila od určitého radikalismu.
Dnes má mnohem blíž k obyčejným lidem. Skutečně, strana
otevřela dveře dokořán novým
členům z řad dělníků, odborářů,
mládeže, demokratů a pokrokových lidí. Nový základní slogan strany v první řadě lidé, ne
zisky shrnuje populárně a přijatelně, že v Belgii (i Evropě) je
volba buď pro dělnickou třídu,
nebo pro kapitalismus. Vedení
PTB vidí nejdůležitější příčiny
úspěchu v každodenní práci na
ulici, mezi obyčejnými lidmi , v
dosažení levnější lékařské péče
a ve významném přispění ke
snížení některých přímých daní,
v tom, že se jako jediná politická
strana v Belgii nedělí na vlámsky
a francouzsky hovořící sekce.
Pod heslem Malé už není krásné
oficiálně vyhlásila, že už nechce
být 'největší stranou z malých';
jejím cílem je stát se 'nejmenší
stranou z velkých'. Chce být
považována za skutečnou sílu
ke společenským změnám.
Vladimír Sedláček

16 ZE ZAHRANIČÍ
jených států.
Spojené státy, jejichž ekonomický rozvoj byl a je tak
závislý na přistěhovalcích, a Evropská unie, která byla vždy
vysilatelem emigrantů do světa,
jsou nyní největšími pronásledovateli emigrantů ve světě,
těmi, kdo uplatňují nejrestriktivnější politiku.
Volná výměna zboží, která
má být uplatňována, a volný tok
kapitálu, který je požadován,
jsou pastí, neprovází-li je volný
pohyb osob.
V této i jiných oblastech se
projevuje pokrytectví a dvojí
morálka světa, v němž žijeme.
Zvláštní zmínku zaslouží migrační téma ve vztahu ke Kubě.
Latinoameričan, který přijede, aby žil ve Spojených
státech, je přištěhovalec. Je-li to
Kubánec, řekne se, že je politickým exulantem prchajícím
před komunistickým režimem.
Latinoameričan musí
na
povolení přistěhovat se do Spojených států čekat. Je-li ilegálním přistěhovalcem, je repatriován. Jde-li o Kubánce, pak
jakmile se dostane do Spojených států, získá v souladu se
Zákonem o kubánské úpravě
okamžitě povolení k pobytu a
pracovní povolení a za rok pak
automaticky nabude trvalý
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pobyt.
Bushova administrativa
zrušila jednání o migračních
záležitostech, znovu omezila
peněžní zásilky na 300 dolarů
čtvrtletně a cesty kubánských
emigrantů na Kubu na jednu za
tři roky, a to ještě jedná-li se o
osoby v příbuzenském vztahu
rodiče nebo prarodiče, děti nebo
vnoučata a sourozenci. Takže
bratranec nebo teta nejsou
podle Bushe příbuznými.
Vláda Spojených států
poskytuje na svém území útočiště a beztrestnost teroristickými individuím, která kvůli
emigraci vraždila a unášela lodi
a letadla, omezuje legální a podněcuje nelegální vystěhovalectví, aby ho využila
v propagandě proti Kubě, bez
ohledu na to, zda bůhví kolik lidí
zemře ve vodách Floridské
úžiny.
Tato desetiletí trvající politika
směřuje k tomu, aby jednoho
dne vyvolala masový exodus,
který by mohl být využit
k zintenzívnění protikubánské
kampaně a konec konců
posloužit jako záminka pro vojenskou agresi. Plán financovaný vládou Spojených
států
sleduje za cíl nalákat
lékaře a další specialisty
z kubánského zdravotnictví, za-

jišťující důležité služby
v různách zemích. Naráží však
na železnou vůli nové generace
profesi on ál ů vych o va n ých
revolucí, a tak se naše programy
solidarity nezastavují.
Operace Milagro navrátila za
necelé dva roky zrak více než
450 tisícům lidí v Latinské
Americe a Karibské oblasti,
přičemž všechna tato péče byla
bezplatná. Dnes již máme
možnosti operovat ročně milion
lidí.
Třebaže by naše země
nemohla tyto služby poskytovat
j e n z e s výc h vl a s t n íc h
prostředků, bude-li imperialismus ve své ofenzívě proti ekon om ick ým zd ro j ům K ub y
úspěšný, bude likvidována
možnost operovat v roce 2007
zrak milionu Latinoameričanů a
obyvatel Karibiku. Toto číslo
nezahrnuje operované Kubánce,
jejichž počet dosáhl v tomto roce
již téměř 100 000.
Nové koncepce využívané
v masové přípravě lékařů pro
Latinskou Ameriku a další části
světa umožní disponovat
v krátké době více než 10 tisíci
lékaři ročně, ne pro soukromou
praxi, ale aby přinášeli zdraví a
život milionům lidí.
Spolupráce v oblasti zdravotnictví umožňuje dnes Kubě a
stále více Bolívii a Venezuele
zajišťovat všem svým synům
bez výjimky bezplatně špičkovou
lékařskou péči.
Byly již alfabetizovány 2,4
miliony Latinoameričanů v 11
zemích a tisíce kubánských specialistů pracují jako sportovní
instruktoři.
Na Kubu, cíl blokády a
útoků, který však nikdy nebyl
pokořen, se mohou latinskoamerické země v boji za
naše práva, která, jak víme, nám
nikdo nedaruje,
vždy
spolehnout.
Děkuji mnohokrát.

9

RUSKÝ REVOLUČNÍ KOMUNISTICKÝ SVAZ
MLÁDEŽE (BOLŠEVIKŮ) NA STRANĚ KSM
12. října 2006 byl v České
republice státní mocí oficiálně
zakázán Komunistický svaz mládeže. Důvodem, který oficiálně
způsobil rozpuštění KSM, bylo
to, že v programu KSM stojí
zmínka o nutnosti odstranění
soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Zákaz KSM
probíhal v atmosféře agresivního
antikomunistického honu na čarodějnice, různých antikomunistických kampaní, útoků a nových
výzev k zákazu Komunistické
strany Čech a Moravy (KSČM).
Rozhodnutí Ministerstva vnitra
se objevilo právě týden před komunálními volbami a volbami do
senátu, kterých se účastní i
KSČM.
Vyslovujeme hluboké rozhořčení nad antikomunistickou politikou buržoazní vlády České republiky. Někteří v ní očividně spí
na vavřínech vedení nezapomenutelného Protektorátu Čech a
Moravy – loutkového fašistického státu, založeného v roce
1939 po okupaci Československa Německem. Nabízí se připomenout panu Václavu Klausovi,
že život jeho ideového předchůdce – Emila Háchy – se zakončil nezáviděníhodným způsobem, stejně jako u většiny jeho
stoupenců.
Příklad České republiky uka-

zuje, že buržoazní demokracie
není nic jiného, než hra buržoazie pro publikum. Jakmile vzniká
riziko toho, že by se v rámci demokratického procesu moc mohla dostat do rukou pracujících,
odkládají se hračky stranou a za
líbivou maskou demokracie se
vynořuje zvířecí tvář fašizujících
vládců.
Tisíce občanů České republiky podepsaly petici proti pokusům Ministerstva vnitra zakázat
KSM. V České republice protestovali proti zákazu KSM i občanská sdružení jako svaz protifašistických bojovníků, organizace
studentů. S mohutným odporem
se setkaly pokusy Ministerstva
Vnitra ČR o zákaz KSM
v zahraničí. Stovky vlivných mládežnických a studentských organizací, odborů i politických stran,
tisíce občanů vyslovily svůj protest před vyslanectvími České
republiky ve svých zemích. Solidaritu s KSM vyslovila i řada
poslanců parlamentů, známí

vědci i takové významné osobnosti, jako laureát Nobelovy ceny Dario Fo, vůdce Zapatistů
Markos a zpěvák, solista skupiny „U2“ Bono Vox. Manifestace
na podporu KSM byly organizovány u vyslanectví České republiky v mnoha zemích světa. Mezinárodní den solidarity s KSM
proběhl z iniciativy Světové federace demokratické mládeže
27.února 2006. Česká vláda
však nenaslouchá hlasu veřejného mínění, pro ni je daleko důležitější, co si o tom myslí vlastníci
– kapitalisté. Vedení České republiky nepřímo demonstruje to,
že je k občanské veřejnosti obráceno tou částí těla, která je u
horlivých činitelů nadměrně vyvinuta následkem příliš aktivní
spotřeby piva a buřtů.
Vyslovujeme naději, že tato
demonstrace jen posílí u našich
soudruhů z KSM jejich úsilí bojovat s nenávistným kapitalistickým zřízením. Doufáme, že si
veřejnost České republiky vezme ponaučení z těchto událostí
a že se mnozí její příslušníci
přimknou k boji komunistů za
skutečnou a ne hranou demokracii.
Ruce pryč od KSM!
Pryč s vládou buržoazie!
Ať žije vláda pracujících!
Ať žije mezinárodní solidarita!
Revoluční komunistický svaz
mládeže (bolševiků)
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SOLIDARITA KOMUNISTICKÉ STRANY USA
S ČESKÝM KSM
Drazí soudruzi z KSM,
Komunistická strana USA
vyjadřuje svoji účast a rozhořčení nad protidemokratickým rozpuštěním vaší organice, Komunistického svazu mládeže České
republiky. Útok na KSM je útokem na demokracii, útokem na
všechny ty, kteří se snaží semknout, aby vytvořili lepší svět a
porazili ideologii kapitalizmu a
extremizmu, jež si po pádu Sovětského svazu zabraly větší
porci světa.
Toto je součástí dlouhotrvající kampaně antikomunizmu
v Evropě i ve Spojených státech.
Hanebné snahy přednést
v Evropském parlamentu antikomunistický zákon, přinejmenším
zneklidňující projev amerického
vicepresidenta
přirovnávající
komunizmus k fašizmu a projevy
prezidenta Bushe, vyhlašující,
že extrémističtí náboženští teroristé jsou dnes jakýmisi nástupci
„selhavší komunistické ideologie
20. století“ vidíme jako znaky
této všudypřítomné kampaně.

Ačkoli české ministerstvo
vnitra vyjmenovalo všechny druhy formálních detailů jako důvody k zákazu KSM, jediným důvodem zákazu vaší hrdinné organizace je, jak všichni víme, obhajoba marxizmu-leninizmu a jeho
cíle změnit barbarský kapitalistický řád na humánnější svět
socializmu.
Komunistická strana USA
rezolutně schvaluje rozhodnutí
KSM zaujmout odvážný postoj
k zachování své organizace tváří
v tvář vážné vládní represi. Nabízíme vám naši solidaritu a
uděláme co můžeme, abychom
vás ujistili, že antidemokratická
akce podniknutá českým ministerstvem vnitra vyvolá reakci.
Antikomunistické kampaně
nejsou znakem síly, ale slabosti
sil, jež se staví proti demokracii.
Rozpoutaly tyto kampaně
jednoduše proto, že chtějí odvést pozornost od skutečnosti,
že jejich systém, kapitalizmus,
nemá lidem co nabídnout. A též
se obávají toho, že KSM a komunistické strany a mládežnické

organizace v České republice i
ve světě, místo toho, aby, jak se
očekávalo v r. 1991, slábly a
mizely, jsou stále silnější.
Ještě jednou vyjadřujeme
naši bratrskou solidaritu, závazek pomoci vašemu boji a své
pevné přesvědčení, že zvítězíte.
Se
vřelými
bratrskými
pozdravy
Sekretariát Národního výboru,
Mezinárodní oddělení, Komunistická strana USA

HANS MODROW PÍŠE KSM
Členům a organizacím českého Komunistického svazu
mládeže (KSM) patří moje plná
solidarita proti rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky,
jež zakazuje a rozpouští KSM.
Svaz mladých lidí, jenž označuje
působení kapitalistických koncernů a bank za skutečnou příčinu chudoby a nezaměstnanosti,
odsuzuje ho a bojuje proti němu,
musí mýt i nadále svobodu projevu a nesmí být potlačen. Bok

po boku s dalšími signatáři prohlášení solidarity a protestu žádám: Kriminalizace členů KSM
musí být ukončena, zákaz KSM
musí být zrušen!
Hans Modrow,
čestný předseda
Levicové strany.PDS,
bývalý předseda vlády
Německé demokratické
republiky
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EMIGROVAT JE PRÁVO, KTERÉ MUSÍ
BÝT RESPEKTOVÁNO
Vystoupení místopředsedy
Státní rady Kubánské republiky,
p. Carlose Lageho Dávily na
XVI. Iberoamerickém summitu
šéfů států a vlád, konaném ve
dnech 3., 4. a 5. listopadu
v Montevideu v Uruguayi.
Excelence, emigrovat je
právo, které musí být respektováno. Muset (však) emigrovat,
opustit vlast a rodinu, aby bylo
možné zajistit dětem jídlo, zdraví
a vzdělání, je nespravedlivé a
kruté. Zaslat peníze příbuzným
je ušlechtilý počin, který musí
být umožněn. Aby (však) musel
nějaký národ z takto zasílaných
peněz žít, je ponižující. To, že
bohaté státy přijímají stále restriktivnější, abusivnější a více
xenofobní opatření vůči emigrantům, je morálně nepřijatelné.
Zeď na hranicích
Mexika a hony na emigranty,
které se tam odehrávají, jsou
(pokud by takového důkazu bylo
zapotřebí) svědectvím pohrdání
mocných vůči všem, kteří mocní
nejsou, dokonce i v případech,
kde se jedná o vlády spojenců.
Vedle tohoto vystěhovalectví
existuje i jiná, neméně urážející
emigrace. Lékaři, informatici,
učitelé, zdravotní sestry a další
profesionálové a technici jsou
podněcováni k emigraci do
bohatých zemí se zajištěním
možností, platů a podmínek,
jaké v našich zemích nemohou
dosáhnout. Pro ně neplatí zdi
ani násilné repatriace, naopak,
existují plány a programy k jejich
náboru. V loňském roce emigrovalo kolem 240 tisíc latinskoamerických vysokoškolských
profesionálů. Jejich vzdělání
stálo nejméně 5 miliard dolarů.
Měla by za ně být vyplacena
náhrada a navrhuji, abychom
takový požadavek vznesli.

Vystěhovalci, jejichž práva
právě dnes hájíme, jsou důsledkem rabování, vykořisťování a
nerovného rozdělování bohatství.
Nic nezastaví emigraci,
pokud bude existovat zaostalost
a chudoba, pokud budou zemím
Jihu nadále vnucovány současné neoliberální hospodářské
politiky, pokud nedojde
k transformaci současného mezinárodně ekonomického
pořádku.
Existuje fakt, který
chci bez okolků pojmenovat. Ve
většině rozvinutých zemí neexistuje politická vůle ani ekonomický či lidský zájem tuto
situaci změnit. Opulentní a rozhazovačný Sever přistěhovalce
využívá a diskriminuje. Jih je pro
Sever dodavatelem surovin,
skladem, odkud se odebírají
zdroje všeho druhu, nerosty
počínaje a talenty konče.
Jen jeden příklad na
dotvrzení mých slov. Miléniové
cíle a záměry, které představovaly jen skromný příspěvek
k řešení současných problémů
rozvojových zemí, nebudou
naplněny. Rozvinutý svět neměl
ani v úmylu vyvinout sebemenší
finanční snahu, o níž byl žádán,

a miliardy lidí žijí nadále bez
přístupu k potravinám, zdravotnictví nebo školství.
Výdaje na zbraně a války již
překračují bilion dolarů, další
bilion se utrácí za obchodní reklamu, která například u léků
vede až k desetinásobnému
nárůstu jejich cen. Zadluženost
stále není odstraněna a oficiální
pomoc rozvoji je stále více
vázána podmínkami. Poradci ze
Severu musí žít luxusně, nakupovat se musí v dárcovských
zemích, na péči o zdraví a
vzdělání se spolupracuje stále
méně, na boji proti obchodu
s drogami, podmínkách pro vládnutí a poradenství v oblati
lidských práv – stále více.
Namísto aby pracovaly na
t r a n s f o rm o vá n í s o u č a s n é
situace, Spojené státy udílejí
dobrozdání o „dobrém chování
v oblasti migrace“. Dobré
chování znamená nechat emigrovat profesionály, omezit vystěhovalectví těch, kdo jimi nejsou, a akceptovat vracení těch,
kteří jsou nežádoucí poté, co
prošli postgraduálem delikvence v ulicích a vězeních Spo-
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MŮŽE BÝT PRIVATIZACE ÚSPĚŠNÁ?
Když se po roce 1989 objevili v čele naší politiky jedinci typu
pana Klause či Dlouhého, bylo
jejich
trendem
privatizovat
československý státní majetek
s tím, že zahraniční investoři
přinesou do našich podniků
peníze na investice do rozvoje.
Jak tento experiment v řadě
případů dopadl je dobře známo.
Státní podniky se postupně
přelévaly mezi několika vlastníky, až je jejich zahraniční majitelé často dovedli ke krachu.
Známe případ kopřivnické Tatry,
víme, jaké problémy zažívalo se
vstupem investorů Aero Vodochody. Jakkoliv je takových a
podobných
pomníků
éry
devadesátých let celá řada,
berou si zastánci privatizace
státního majetku za příklad
pouze ty, o kterých hovoří jako o
„úspěšné“ privatizaci. Jedním
z takových
je
automobilka
Škoda, kterou stát privatizoval
německému koncernu Volkswagen a výroba zde nejenom
nebyla zničena, ale dosahuje
setrvalého růstu.
To je vliv zahraničního
kapitálu! Volají halasně ti, kteří
měli
v zašantročování
československých podniků své
prsty a
za jejichž nehty
nepochybně také leccos uvízlo.
Ano, i já musím připustit, že
automobilka dál vyrábí, prodává
a zaměstnává lidi za platy nad
celorepublikovým průměrem.
Věc je však složitější, neboť
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položím-li si otázku, co vyrábí,
pak odpovědí nepochybně je, že
německá auta, opatřená českou
značkou Škoda na kapotě. Ano,
je tomu skutečně tak. Naše nejznámější automobilka, která
měla ještě během osmdesátých
let rozsáhlý vývoj, se změnila
v podstatě ve velkokapacitní
montážní haly, kde čeští dělníci
montují auta podle německých
plánů. Posledním ryze českým
autem, které bylo vyvinuto ještě
v našich konstrukčních kancelářích, byla Škoda Favorit.
Práce na tomto voze však
spadají ještě hluboko do éry
„socialistického“ Československa.
Následující model Felicie byl
více méně jen vylepšenou variantou tohoto vozu, ale od jisté
doby již dostával výlučně německé motory. Současné automobily pak mají s českými konstrukčními
kancelářemi
jen
pramálo
společného. Řečeno
stručně a výstižně, přestali jsme
vymýšlet,
vyvíjet
nové
a
zlepšovat současné. Konstruktéři automobilů dřívějších let by
dnes nepochybně zaplakali,
když by vzpomínali na ryze
československé vozy, vzniklé na
škodováckých
kreslících
prknech od první myšlenky až
do posledního šroubku. Prototypy řady těchto automobilů dodnes nalezneme v depozitáři
škodováckého muzea, kde jsou
důkazem toho, co naši předkové

dokázali vymyslet. Z dnešních
dnů pro budoucnost tam asi
mnoho exponátů nepřibude.
Chtěl jsem říci asi tolik, že za
úspěšnou nelze privatizaci automobilky
Škoda
vydávat.
Montážní linky lze zbudovat kdekoliv. A Volkswagen si je u nás
pořídil čistě kvůli levnější pracovní síle a likvidaci potenciální
konkurence.
Útlum
vývoje
v automobilce je toho zjevným
důkazem. Až se to bude jevit
výhodné, lze montáž přesunout
kamkoliv jinam, neboť továrna
stojí na technologiích a rozvoji
výrobků, a ten se dělá
v Německu.
My
jsme
se
úspěšně deklasovali jen do
úrovně pracovníků stojících u
běžícího pásu a poslouchajících
pokyny.
Vstup zahraničních investorů
do českých podniků zní pro
leckoho lákavě. Ale toto neviditelné „vytunelování“, o kterém
jsem hovořil v souvislosti se
Škodovkou, je charakteristické i
pro další závody, které jejich
zahraniční majitelé nezlikvidovali
přímo. Jinými slovy, díry ve státním rozpočtu nelze řešit rozprodáním národního majetku.
Je jen otázkou času, kdy se
projeví negativní dopady, které
v případě likvidace výzkumu a
vývoje sklidí ještě příští generace.
Dan Rovný

BEZPLATNÉ VEŘEJNÉ VZDĚLÁNÍ
PRO VŠECHNY!
I v České republice, stejně
jako v dalších evropských zemích, čelíme t- laku na privatizaci a komercionalizaci systému
vzdělávání, který se sn- aží podnikatelé přeměnit na výnosný
byznys, a na přenášení břemene
jeh- o financování na studenty a
jejich rodiny.
Proti tomuto útoku na sociální postavení studentů pocházejících z pracujících tříd či z rodin
nezaměstnaných či sociálně slabých a na právo na rovný přístup
ke vzdělání se v České republice i v ostatních evropských zemích zorganizovalo hnutí odporu
a prosazuje alternativu. V ČR
tak vzniklo například občanské
sdružení SOS student, jež před
několika lety organizovalo petici
proti záměru pravice na zavedení školného, a jež se v tomto
roce podílelo na kampani proti
tzv. reformě vysokoškolského
ubytování na Univerzitě Karlově
v Praze.
Otázkám stanovování širší
alternativy proti komercionalizaci
a privatizaci vzdělávání byl věnován i evropský seminář, nazvaný Lisabonská strategie a
restrukturalizace vzdělávacích
soustav: hlavní oblasti prosazovaných změn a odezva hnutí
pracujících a komunistického
hnutí, pořádaný Komunistickou
stranou Řecka v Athénách 8. - 9.
4. 2006. Mezi 18 účastnickými
stranami vystupovala i KSČM.
Na základě rozsáhlé debaty
v průběhu této konference a přijatých závěrů zformulovala Komunistická strana Řecka návrh
Evropské výzvy ke vzdělávání
pod heslem Bezplatné veřejné
vzdělávání pro všechny!
Je v ní vyjádřeno znepokojení nad důsledky opatření směřujících ke kapitalistické restruktu-

ralizaci v oblasti vzdělávání a
výzva všem progresivním intelektuálům, vědcům, učitelům ale
i studentům, aby se aktivně zapojili do rostoucího hnutí odporu
proti přeměně vzdělávání na
byznys v celé Evropě.
Je nutné říci, čím uvedená
Evropská výzva je, a čím není.
Není a nečiní si nárok být rozsáhlou podrobnou analýzou. Je
politickým postojem vytvořeným
na základě dialektického rozboru
reality. Je také základním politickým měřítkem, kterým politické
síly a političtí představitelé v
konkrétní rovině sdělují, kde či
na čí straně stojí, čí zájmy prosazují. Evropská výzva ke vzdělání je dokumentem, postojem k
němuž se každý profiluje. A strany konfliktu, jehož třídní podstata vystupuje čím dále tím více ve
své nahotě, jsou ti, kdo pracují a
platí na straně jedné, a ti, kdo ze
vzdělávání, jež je i společenskou
hodnotou, veřejným statkem a
právem, chtějí dělat výdělečný
byznys na straně druhé. Privatizace a prosazování kapitalistických mechanismů ve školství
přitom logicky vede k dalšímu
zesilování třídních přehrad a
nespravedlnosti.
Evropská výzva ke vzdělávání bude projednána i na 5. evropské konferenci mládežnických komunistických organizací,
jež se uskuteční o tomto víkendu
v Praze. Je dokumentem, který
zcela
odpovídá
programu

KSČM, v němž je zdůrazněno
bezplatné vzdělávání na všech
stupních veřejných škol a odmítnutí jakékoliv formy školného,
tedy i školného odloženého (tzv.
australský model). To by měli
podle pravicových návrhů po
dosažení průměrného výdělku
dodatečně splácet absolventi
vysokých škol, kteří po dokončení studia většinou tvrdě narazí
na nedostatek peněz na pořízení
bydlení a založení rodiny, a kteří
se proto musejí na dlouhá desetiletí zadlužovat u bank, a stávají
se tak fakticky novodobými nevolníky parazitického bankovního kapitálu. Tento tzv. australský
model porušuje princip sociální
spravedlnosti vyjádřený v konkrétní formě bezplatného vzdělávání pro všechny a je současně i
formou dvojího zdanění.
Evropská výzva ke vzdělávání je jasným slovem učitelů, intelektuálů a vědců, stojících na
straně práv studentů a jejich rodin proti byznysmenům a jejich
prodlouženým
stranickopolitickým pažím. Je výzvou adresovanou zejména, ale nikoli
pouze, studentům. Příklad zahraničních studentů, ať už například z Řecka či sousedního Slovenska, stejně jako naše vlastní
zkušenosti třeba z kampaně
SOS Student ukazují, že spravedlivé a důstojné postavení je
výsledkem boje.
Radim Gonda
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NÁVRH EVROPSKÉ VÝZVY
KOMUNISTICKÝCH STRAN KE VZDĚLÁNÍ
My, podepsaní pod touto
výzvou, vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad důsledky
opatření směřujících ke kapitalistické restrukturalizaci v oblasti
vzdělávání a obracíme se na
progresivní intelektuály, vědce,
učitele a pedagogy a na administrativní pracovníky činné na
všech stupních vzdělávání, od
základních škol po univerzity,
aby se ozvali a aktivně se zapojili do v současné době rostoucího hnutí odporu v celé Evropě.
Opatření, jež jsou prosazována napříč celou vzdělávací
soustavou, jsou masově odmítána. Jedná se o opatření obsažená v „Bílé knize vzdělávání a
výchovy“
a
specifikovaná
v několika rozhodnutích přijatých
ministry školství v zemích EU a
Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD).
Proces přizpůsobování vzdělávání zákonům kapitalistického
trhu je zrychlován zvláště po
summitu EU v Lisabonu, po zahájení boloňského procesu a
v kontextu regulací Všeobecné
dohody o obchodu a službách
(GATS) a v rámci Světové obchodní organizace. Při plném
přehlížení strašných důsledků je
tento proces uplatňován jakožto
pokus velkého kapitálu nalézt
východisko z ekonomické a sociální krize a odkrýt nové pole pro
ziskovou činnost jak je to vyžadováno intenzivní soutěží mezi
hlavními imperialistickými centry.
Navzdory rozdílům mají
všechny
země
v souvislosti
s rychlostí a metodami užívanými při prosazování této kapitalistické restrukturalizace vzdělávání některé společné charakteristiky:
1. Zvýšená privatizace vzdě-

lávání, jež často zahrnuje snižování přímého veřejného financování, zvýšení soukromého „zisk
přinášejícího“ financování a přenos nákladů vzdělávání přímo
na studenty a jejich rodiny. Současně je soukromé podnikání
povzbuzováno, aby hrálo stále
zvyšující se roli v základních
funkcích vzdělávání na všech
úrovních, začínaje od vysokoškolského vzdělávání. Tato privatizace a ztržňování nutí státní
školy, aby fungovaly na základě
„soutěžních“ privátních kritérií a
aby
vyhledávaly
prostředky
„samofinancování“ prostřednictvím soutěžení o zdroje privátního sektoru – „invaze vytěžování
zisku“ podnikateli a „finančníky“.
2. Rozvoj trhu otevřeného
soutěži v oblasti evropského
vysokoškolského
vzdělávání
prostřednictvím tzv. boloňského
procesu. Rozvoj takové evropské soutěže v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve jménu
posilování „mobility“ a zvyšování
„kvality“ studia ve skutečnosti
povede ke vzniku malého množ-
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ství univerzit vysoké úrovně, jež
budou soustřeďovat nejlepší
výzkumnou infrastrukturu, získávat lví podíl na financování, a
budou přitahovat ekonomicky
silnější a „soutěživější“ studenty,
zatímco na straně druhé velká
většina institucí vysokoškolského vzdělávání bude nižší kvality
a bude sestávat z těch, kteří na
restrukturalizaci doplatili. Výsledkem bude „mobilita“ a „vyšší
kvalita“ pro bohaté a imobilita a
nízká kvalita pro chudé.
3. Zesílení třídních přehrad
se záměrem vybrat sociální elitu
na základě oddělování a třídění
žáků a studentů do třídně rozlišených typů, kategorií a forem
vzdělávání a výchovy, přičemž
velká většina bude degradována
na náhražkové a nepodstatné
školení namísto systematického
vzdělávání.
4. Omezení obecného vzdělávání a obecněji nehorázná degradace vzdělávání na základě
nahrazování masového vzdělávání individuálními formami

„celoživotního učení se“, na trh
orientované užitkové dovednosti
a podřízení se „pracovnímu trhu“
v přípravě na celoživotní kariéru
znamená poskakování mezi školením a nezaměstnaností.
5. Diskriminace migrantů,
povzbuzování nacionalismu a
šovinismu, pokusy hanobit ostatní národy a kultury za současného prosazování „eurounijního
nacionalismu“ a nepřátelství vůči
ostatním národům a mezinárodní dělnické třídě.
6. Zrušení společenského
poslání vzdělávání prostřednictvím uvalení dusící kontroly nad
jeho orientací, řízením a dokonce výsledky ze strany monopolů
a imperialistických organizací
(NATO, EU), jež otevřeně zasahuje a určuje akademickou činnost univerzit a výzkumných nadací.
7. Opatření na podporu imperialistické Evropské unie, ideologie volného trhu, podnikatelského ducha, iracionalismu, antimaterialistického
přístupu
k dějinám, tmářství, protidialektického pohledu na sociální vývoj, deformování a hanobení
národního osvobození, sociálního, protifašistického a třídního
boje a úsilí trestat veškerý odpor, spolu s jakoukoli progresivní, komunistickou ideologií.
V zápasu s těmito reakčními
reformami vyzýváme progresivní
inteligenci, vědce a pedagogy na
všech úrovních, aby přispěli
k rozvoji širokého hnutí spojeného s lidovými masovými hnutími
požadujícími vzdělávání pro
všechny bez třídních přehrad a
diskriminace.
Vyzýváme rovněž všechny
dotčené, aby neustupovali a aby
se nedali svést pokusy založenými jak na používání autoritativních hrozeb tak lákadel různých skrytě slibovaných výhod,
jež by byly přeměněny na prostředky nových opatření směřují-

cích proti vzdělávání.
Sjednoťme své úsilí spolu se
studentským a odborovým hnutím na základě požadavků:
* Sjednocené vzdělávání pro
lid založené na bezplatném veřejném vzdělávacím systému
financovaném zvyšovanými veřejnými výdaji z ústředního státního rozpočtu. Naším cílem je
vzdělávání v naprostém protikladu vůči privatizaci a vzdělávacímu systému roztříděnému podle
třídních ukazatelů, které zvyšují
sociální nerovnosti v čím dál
nižších věkových kategoriích.
* Řízení vědeckého výzkumu
odpovídající současným potřebám lidí a nikoli postavené do
služby zisků a rozhodnutí monopolů. Výzkumné projekty musí
přestat být používány jako nástroj pro nadměrné zisky a nadměrné vykořisťování pracujících.
Musejí se stát silným nástrojem
sloužícím k osvobozování lidstva
z materiálního nedostatku a
z intelektuálních pout.
* Kvantitativní a kvalitativní
rozšíření všeobecného základního vzdělávání na základě jednotného školství za účelem poskytnout celkové a na úrovni
doby stojící vzdělání za rovných
podmínek všem studentům bez
třídních přehrad a rozdílů.
* Profesní vzdělávání výhradně ve školách, jež jsou součástí veřejného vzdělávacího
systému a jedině po dosažení
povinného základního vzdělání,
jež je v naší době společensky
nezbytné.
* Jednotné vysokoškolské
vzdělávání, jež svým základním
studijním programem poskytne
plnou vědeckou kvalifikaci a
spolu s ní všem absolventům
právo na výkon své profese. A to
včetně uplatnění pedagogů a
výzkumníků tak, aby nepracovali
jako sluhové dvou pánů.
* Zlepšení ekonomické a
vědecké situace pedagogů na

všech úrovních, aby nabyli své
skutečné vzdělávací a společenské úlohy.
Domníváme se, že kladných
kroků a skutečného úspěchu
může být dosaženo v koordinaci
s odborovým
a
lidovým
(občanským) hnutím ve společném zápase proti kapitalistické
restrukturalizaci v oblasti vzdělávání, na pracovištích a ve společenském životě, proti monopolům a imperialistickým institucím,
jež uskutečňují tuto hluboce třídně zakotvenou politiku.
Požadavek na rozhodnou
reorganizaci
vzdělávání
v pokrokovém směru jde ruku
v ruce s potřebou reorganizace
společnosti jako celku.
Velké mobilizace na školách
a univerzitách během roku 2005
a 2006 v mnoha evropských zemích odhalily významný potenciál a možnosti odložit a
v některých případech dokonce
zablokovat zavádění reakčních
reforem a politik EU a jejího
„volného trhu“ ve vzdělávání a
ekonomice.
Tento boj myšlenek, stejně
jako politický a sociální boj, musí
být dále rozvíjen a zintenzívněn,
aby byla realizována nezbytnost
jiného vzdělávání odpovídajícího
potřebám lidových vrstev a novému, odlišnému sociálnímu
systému, zbavenému nadnárodních korporací a vykořisťování.
Veřejné vzdělávání bezplatné a pro všechny!

Navrženo na základě diskuse na konferenci evropských
komunistických
stran
„Lisabonská strategie a restrukturalizace vzdělávacích soustav:
hlavní oblasti prosazovaných
změn a odezva hnutí pracujících
a komunistického hnutí“, pořádaného Komunistickou stranou
Řecka v Athénách 8. - 9. 4.
2006.

