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V sobotu 1. prosince 2012 
se v Olomouci uskutečnil 10. 
sjezd Komunistického svazu 
mládeže (KSM). Jednalo se o 
první jednání nejvyššího orgánu 
mladých komunistů od jejich 
mimořádného legalizačního 
sjezdu, který v roce 2010 legali-
zoval organizaci, dříve protipráv-
ně zakázanou Ministerstvem 
vnitra České republiky. 

Komunistická mládež na 
sjezdu zhodnotila svou činnost v 
uplynulém období, proces legali-
zace organizace a zapojení do 
současného protivládního hnutí, 
jehož je KSM aktivní součástí. 
Delegáti sjezdu dále např. disku-
tovali zkušenosti z práce ve 
studentském hnutí, boje proti 
vládním snahám o zavedení 
školného a postupné privatizaci 
vzdělávacího systému. Komunis-
tická mládež na svém jednání 
také zvolila nové vedení organi-
zace a schválila úpravy stanov 
svazu. 

Velká pozornost byla na 

zasedání mladých komunistů 
věnována akutní potřebě míro-
vého, protiválečného a antiimpe-
rialistického hnutí. 10. sjezd 
KSM v této souvislosti přijal jako 
samostatný dokument Výzvu k 
budování protiválečného antiim-
perialistického hnutí v České 
republice, ve které komunistická 
mládež vyzývá k "budování hnutí 
proti imperialistické válce, které 
nebude omezeno jen na prokla-
mace a symbolické byť masové 
akce, ale svou rozhodností a 
akceschopností, s organizacemi 
a aktivisty v relevantních oblas-
tech a v infrastruktuře společ-
nosti, dokáže klást odpor realiza-
ci imperialistické válečné politiky 
a válečných zločinů, jakkoliv je 
probíhající válka blízká nebo 
vzdálená." 

Na sjezdu mladých komunis-
tů byla pozornost věnována také 
přípravě 18. světového festivalu 
mládeže a studentstva. Tato 
důležitá událost mezinárodního 
antiimperialistického hnutí mlá-

deže, se za účasti tisíců mladých 
lidí z celého světa uskuteční v 
příštím roce v jihoamerickém 
Ekvádoru a KSM se na její orga-
nizaci již nyní aktivně podílí. 

Sjezd komunistické mládeže 
obdržel pozdravy od představite-
lů Komunistické strany Čech a 
Moravy a dalších partnerů i od 
řady komunistických, pokroko-
v ý c h  a  n á r o d n ě -
osvobozeneckých organizací 
mládeže z mnoha zemí. Světová 
federace demokratické mládeže, 
jíž je Komunistický svaz mládeže 
členem a která sdružuje desítky 
milionů mladých lidí celého svě-
ta, zaslala 10. sjezdu KSM 
pozdrav, kde mimo jiné konsta-
tuje: "Světová federace demo-
kratické mládeže podporovala 
KSM v době antikomunistických 
útoků a vládních snah o jeho 
zákaz v minulých letech. Víme, 
že to byl historický střet a znovu 
deklarujeme, že budeme vždy 
stát na straně KSM ve všech 
jeho zápasech." 

10. SJEZD KSM: BUDUJME HNUTÍ  
PROTI IMPERIALISTICKÉ VÁLCE  

Dne 5. března 2013 zemřel prezident 
Bolívarovské republiky Venezuela 
Hugo Rafael Chávez Frías. Stal se 
jedním z nejvýznamnějších revolucio-
nářů Latinské Ameriky. Výrazně při-
spěl k úspěchům zápasu za svobodný 
vývoj národů tohoto kontinentu, proti 
imperialismu a za socialismus. Svojí 
odvahou v době pokusu o puč proti 
levicové vládě a oddaností lidovému 
hnutí, kterému pomohl vrátit naději a 
přesvědčení o uskutečnitelnosti po-
rážky impéria a nastolení lidové moci, 
pomohl rozšířil prostor svobody a 
sociálního pokroku. Boj za lidskou 
důstojnost a socialismus pokračuje. 
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Výzva Komunistického svazu 
mládeže k budování protivá-
lečného antiimperialistického 
hnutí v České republice 

Jsme svědky prohlubující se 
krize kapitalistického systému, 
jejímž hlavním jevem je nadměr-
ná akumulace kapitálu a nadvý-
roba, krize, která podle všech 
známek nekončí, ale naopak 
rozšiřuje svůj dosah. Tato krize 
prokazuje platnost základních 
prvků analýzy kapitalismu jako 
stále se prohlubujícího rozporu 
mezi tendencí rozvoje výrobních 
sil společnosti na jedné straně a 
svazujícími kapitalistickými vý-
robními vztahy na straně druhé. 
Krize je explozí tohoto základní-
ho rozporu. 

Správa kapitalistického státu 
může využít a využívá krizi pro 
zesílení nadvlády kapitálu, zvý-
šení vykořisťování, destrukci 
práv pracujících a lidu. To je 
případ i současné vlády ČR a 
pokračující kapitalistické ofenzi-
vy, kdy jsou rušeny všechny 
výdobytky třídního boje pracují-
cích: veřejné zdravotnictví, škol-
ství, důchodové zabezpečení, 
odborová práva. Ustavení jiného 
vládního kabinetu zachovávající-
ho systém vlády kapitálu může v 
nejlepším případě pouze zmírnit 
dopady krize na lid, ale nikoliv 
odstranit její základní příčiny, 
které povedou k jejímu opaková-
ní na vyšší úrovni. Příčina sou-
časné krize nespočívá ve 
"špatné" politice té které vlády, 
ale v systému vlády kapitálu jako 
takovém. 

Zostření konkurence, snaha 
přehodit ztráty na ostatní, ovšem 
také relativní i absolutní zvýšení 
vykořisťování pracujících - to je 
základní "řešení" krize metodami 
kapitalismu. 

A jak je krize obvykle řešena 
ve stádiu imperialismu, kde kapi-
tál jako svůj nástroj používá 
státní a nadnárodní struktury? 
Extrémní vojenskou agresivitou, 
zbrojením, snahou podrobit si 
trhy, zdroje, pracovní sílu, v 
konkurenci imperialistických 
bloků získávat pozice a svazovat 
ruce protivníkovi vměšováním a 
válečnou intervencí. Ve stádiu 
imperialismu, válka a krize jsou 
jedno. 

Do řady imperialistických 
agresí, která začala v Libyi pro-
hlášením bezletové zóny, pokra-
čuje intervencí v Sýrii a rýsujícím 
se útokem na Irán, se tím či 
oním způsobem zapojují i vlády 
České republiky jako součást 
imperialistických struktur NATO 
a Evropské unie. Stojí za připo-
menutí, že v oficiálních plánech 
Spojených států Amerických na 
napadení Íránu se otevřeně 
hovoří o užití nukleárních zbraní 
pod záminkou likvidace bunkrů a 
podzemních zařízení. 

Při zostřování meziimperia-
listických rozporů se stále prav-
děpodobněji stává tato řada 
agresí a podvratných kampaní 
předehrou světového konfliktu 
imperialistických bloků. Imperia-
listickou válkou se kapitalismus 
dostává nejen do relativního, ale 
i do absolutního antagonismu s 
rozvojem lidstva, kterému hrozí 
zničením. I zde dosud obrovská 
část světové i české tzv. levice 
přijímá imperialistickou válečnou 
propagandu šířenou zejména 
korporativními médii a přesouvá 
se na pozice podpory imperialis-
mu. Zcela zjevným příkladem 
takového postoje tzv. proimperi-
alistické levice bylo hlasování tří 
poslanců Evropského parlamen-
tu za KSČM za vyhlášení tzv. 

bezletové zóny nad Libyí, které 
otevřelo paktu NATO s posvěce-
ním OSN brány k rozpoutání 
imperialistické agrese. 

S vědomím probíhajícího 
hazardérství kapitálu ve svém 
posledním stádiu, které se úzce 
dotýká života každého pracující-
ho na této planetě, delegáti 10. 
sjezdu Komunistického svazu 
mládeže vyzývají k budování 
hnutí proti imperialistické válce v 
České republice. Takového, 
které nebude omezeno jen na 
proklamace a symbolické byť 
masové akce, ale svou rozhod-
ností a akceschopností, s orga-
nizacemi a aktivisty v relevant-
ních oblastech a v infrastruktuře 
společnosti, dokáže klást odpor 
realizaci imperialistické válečné 
politiky a válečných zločinů, 
jakkoliv je probíhající válka blíz-
ká nebo vzdálená. Je nutné 
budovat takové protiimperialistic-
ké protiválečné hnutí, které od-
poví na válečné zločiny páchané 
zejména paktem NATO za spo-
luúčasti Armády ČR. Bolestně 
pociťujeme nepřítomnost takové-
ho hnutí v rozhodných okamži-
cích - jako byla agrese v Libyi a 
je intervence v Sýrii. Důležitost 
takového hnutí zformovaného do 
organizační fronty v pravděpo-
dobném průběhu událostí ještě 
vzroste. 

Hnutí by se mělo skládat z 
celospolečenské sítě organizací 
v místech bydliště i na pracoviš-
tích, která mu zajistí širokou 
základnu. K podpoře a zapojení 
do protiválečné struktury vyzývá-
me organizace a občanská sdru-
žení, jako jsou organizace odbo-
rové, profesní, studentské, vo-
jenských vysloužilců a podobně. 
Jedním z prvních úkolů organi-
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Dne 29. září 2012 se sešli v 
Mnichově zástupci široké koalice 
německých, českých a polských 
organizací spojených dlouhodo-
bě v rámci společné mezinárod-
ní protiválečné kampaně nazva-
né Třídní boj namísto světové 

války, která minulý rok projížděla 
i Českou republikou. 

Hlavní akce kampaně v roce 
2012 se odehrála přímo v tzv. 
Vůdcově budově (Führerbau), 
kde na konci září 1938 uvítal 
Adolf Hitler italské duceho Mus-
soliniho a zástupce vlády Fran-

cie a Velké Británie Daladiera a 
Chamberlaina, kteří zde, bez 
přítomnosti představitelů Česko-
slovenska, podepsali ostudný 
Mnichovský diktát, kterým Velká 
Británie a Francie předhodila 
svého středoevropského spojen-
ce nacistické Velkoněmecké říši. 
Program večera byl sestaven z 
angažovaného umění v brech-
tovském pojetí a z vystoupení 
domácích a zahraničních před-
stavitelů. Hlavní uměleckou částí 
bylo představení, ve kterém 
trpaslíci - symbol německého 
maloměšťáctví - podpírají rakev 
s krokodýlem - německým impe-
rialismem. V závěru krokodýla 
svrhla mládež z pódia a rozbila 
tak symbolicky vládu německých 
monopolů. Českou delegaci 
představovali zástupci Komunis-
tického svazu mládeže, Klubu 
českého pohraničí a občanského 
sdružení Vojáci proti válce. 

Důležitý byl nejen průběh 
večerního programu, ale také 

zace je omezit vliv válečné pro-
pagandy v médiích. Soukromé i 
veřejné mediální společnosti 
poskytující prostor pro dezinfor-
mace a podporu války a váleč-
ným organizacím, jako je NATO. 
Je nutné je pranýřovat a odhalo-
vat jejich skutečnou roli. Součas-
ně s tím je nutné rozvíjet alterna-
tivní mediální zdroje i jiné aktivi-
ty, jejichž cílem bude vzdělávání 
o podstatě globální kapitalistické 
krize a o její spojitosti s imperia-
listickou válkou. Uvnitř státní 
správy, mezi státními zaměst-
nanci a prostými občany musí 
být prováděna efektivní izolace 
válečných zločinců - ať už fi-

nančních, zbrojařských a politic-
kých skupin, vojenských aliancí 
majících na válce primární zá-
jem, nebo jednotlivých politiků, 
kteří jsou na ně nějakým způso-
bem napojeni. V očích veřejnosti 
musí váleční zločinci ztratit veš-
kerou legitimitu. Je nutné se k 
nim jako k válečným zločincům 
chovat. Klíčovým úkolem je ko-
ordinace tohoto snažení s jed-
notlivými členy ozbrojených sil. 
Příslušníci armády musejí být 
podřízeni mezinárodnímu právu, 
stavějícímu agresi mimo zákon, 
a ústavnímu pořádku. I v rámci 
stávajícího právního pořádku 
mají právo neuposlechnout roz-

kazů směřujících k válečným 
zločinům a odmítnout bojovat ve 
zločinné válce. Musí si být vědo-
mi, že rozkaz nadřízeného je 
nezbavuje zodpovědnosti za své 
činy. 

Chápeme toto hnutí jako 
jeden z prvků našeho boje za 
socialismus, tedy z hlediska 
pracujících jediného skutečného 
trvalého řešení krizové tendence 
kapitálu a válečných projevů 
imperialismu. 
 
Delegáti 10. sjezdu Komunistic-
kého svazu mládeže 
Olomouc, 1. prosince 2012 
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NIKDY VÍCE MNICHOV.  
VÁLKU IMPERIALISTICKÉ VÁLCE!  
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týdny mu předcházející, kdy 
němečtí partneři pořádali v mni-
chovských ulicích nejrůznější 
akce, kterými informovali veřej-
nost o kampani a připravovaném 
večeru, jenž připomněl 74. výro-
čí Mnichovského diktátu. Úřady, 
vedení Vysoké hudební a diva-
delní školy (nacházející se v 
budově někdejšího Führerbau) a 
policie dělaly vše možné, aby 
konání protifašistické akce za-
bránily. Kancléř Vysoké hudební 
a divadelní školy Alexander 
Krause krátce před konáním 
akce oznámil pořadatelům, že 
odstupuje od smlouvy o pro-
najmutí prostor pro konání slav-
nostního večera. Pořadatelé se 
proto obrátili na soud, který te-
prve den před konáním akce 
potvrdil platnost smlouvy. Prak-
ticky až do 29. září ale nebylo 
jasné, zda budou účastníci a 
hosté do budovy vpuštěni. Zcela 
účelové obstrukce předvedla 
policie a úřady, které například 
zakázaly rozšiřování letáků 
zvoucích veřejnost na večerní 
program. Záminkou bylo vyobra-
zení jedno ze světoznámých 
plakátů umělce Johna Heartfiel-
da , kterého nacisté označili za 
jednoho z tvůrců tzv. zrůdného 
umění, a který byl nucen před 
nacistickou perzekucí uprchnout 
do exilu do Československa. 
Dílo znázorňuje orlici s hákovým 
křížem a ten si vzaly úřady za 
záminku zákazu rozšiřování 
informačního letáku v ulicích 
Mnichova. Úřadům a policii bylo 
samozřejmě jasné, že se nejed-
ná o propagaci nacismu, ale 
naopak protifašistické akce. Ale 
jak je vidět, umění, které nacisté 
pronásledovali, je na indexu i v 
dnešním Německu, a opět s 
totožným cílem, zavírat ústa 
antifašistům. Policie dokonce 
provedla razii v bytě jednoho z 
pořadatelů akce a zabavila mu 
letáky. Němečtí partneři proto 
přelepili část vyobrazení Heart-

fieldova výtvarného díla nálep-
kou oznamující, že tato část 
reprodukce byla úřady zakázá-
na. Díky nasazení německých 
organizátorů proběhla akce na-
vzdory zákazům, zastrašování a 
překážkám úspěšně. 

Podstatným poselstvím, 
které promlouvalo v uměleckém 
programu večera, v informační 
přípravné kampani i vyjádřeních 
účastníků, byl odpor proti domi-
nantní úloze Německa v dnešní 
Evropě, resp. Německem ovlá-
dané EU, proti jeho kontrole 
zemí střední a části východní 
Evropy, z nichž si udělalo své 
neokoloniální předpolí. Obnove-

né imperiální ambice Německa 
se projevují nejen v ovládnutí 
podstatných hospodářských 
sektorů, likvidaci celých konku-
renčních odvětví, ale také pum-
pováním méně kvalitních ně-
meckých výrobků prostřednic-
tvím velkých obchodních sítí, 
které zajišťují odbyt německému 
hospodářství na úkor hospodář-
ství jeho polokolonií včetně sou-
časného protektorátu Čechy a 
Morava. Tím Německo prakticky 
vyváží kapitalistickou ekonomic-
kou krizi za svoje hranice do 

závislých zemí, v nichž navíc 
podle libosti vykořisťuje pracovní 
sílu. Závislost České republiky 
na Německu dosáhla takového 
stupně, kdy hospodářská výmě-
na mezi ČR a Německem pře-
sáhla vzájemnou výměnu mezi 
řadou německých spolkových 
zemí a o ČR se tak někdy opráv-
něně hovoří jako o 17. německé 
spolkové zemi. Podíl německého 
kapitálu na držbě výrobních 
prostředků v ČR se vyrovnal 
podílu tzv. českého kapitálu a v 
řadě zásadních oblastí se stal 
zcela dominantním (např. ně-
mecká kontrola tištěných sdělo-
vacích prostředků). 

Antiimperialistická akce v 
Mnichově byla zaměřena rovněž 
proti nové eskalaci imperialistic-
kých válek a úsilí bloku vedené-
ho USA o restrukturalizaci mo-
censké mapy světa, s horkou 
bojovou linií na Blízkém a Střed-
ním Východě. Boj proti imperia-
listickému vraždění, agresím a 
okupacím tak pokračuje nejen v 
napadených a okupovaných 
zemích, ale i v metropolích vlády 
globálního kapitálu. 
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Světové festivaly mládeže a 
studentstva jsou největšími me-
zinárodními vystoupeními mlá-
deže bojující za mír, pokrok, 
rozvoj a solidaritu, proti válce, 
útlaku, vykořisťování a imperia-
lismu. Jejich tradice byla založe-
na v přímé návaznosti na vítěz-
ství nad fašismem. První festival 
se konal v roce 1947 v Praze, 
kdy se do našeho hlavního měs-
ta sjely tisíce mladých lidí z celé-
ho světa. Na tomto festivalu také 
poprvé zazněl "Pochod demo-
kratické mládeže", který se po-
sléze stal hymnou mezinárodní-
ho hnutí pokrokové mládeže. 

Následovaly další úspěšné 
festivaly - v roce 1949 v Buda-
pešti, v letech 1951 a 1973 v 
Berlíně, v roce 1953 v Bukurešti, 
o dva roky později ve Varšavě, v 
letech 1957 a 1985 v Moskvě, v 
roce 1959 ve Vídni, za tři roky 
následoval festival v Helsinkách, 
v roce 1968 v Sofii, v roce 1978 
v Havaně a v roce 1989 v 
Pchjongjangu. Porážka socialis-
mu v Sovětském svazu a dalších 
evropských zemích znamenala 
velkou ránu i pro světové pokro-
kové mládežnické hnutí. Přesto 
se podařilo festivalovou tradici 

udržet a v roce 
1997 uspořádat 
festival v Hava-
ně, následova-
ný roce 2001 v 
Alžíru, o čtyři 
roky později v 
Caracasu. 

Necelé dva 
roky po již 17. 
světového festi-
valu mládeže a 
s t u d e n t s t v a , 
který se úspěš-
ně uskutečnil v 
Pretorii, bylo 
započato  s 
přípravou další-
ho setkání po-
krokové mláde-
že světa. Stalo 
se tak v první polovině listopadu, 
kdy v Ekvádoru proběhla série 
jednání s cílem prodiskutovat a 
rozhodnout termín a místo koná-
ní dalšího festivalu. 

Klíčovou roli ve festivalovém 
hnutí sehrává po celou dobu 
Světová federace demokratické 
mládeže. Právě zasedání její 
Valné rady tedy v Ekvádoru 
otevřelo debatu nad příštím 
festivalem. Na jednání federace 

n á s l e d n ě 
n a v á z a l a 
mezinárodní 
poradní schů-
ze k 18. svě-
tovému festi-
valu mládeže 
a studentstva. 
Po rozsáh-
lých diskusích 
bylo rozhod-
nuto, že mís-
tem příštího 
festivalu se 
stane právě 
Ekvádor. Toto 

rozhodnutí vyvolalo velké nadše-
ní nejen mezi mladými Ekvádor-
ci, ale i u všech stoupenců ekvá-
dorské "občanské revoluce." 
Ekvádor byl zvolen mimo jiné z 
důvodu solidarity s tamním li-
dem, reprezentovaným antiimpe-
rialistickou vládou prezidenta 
Rafaela Correy, se kterým se 
zahraniční účastníci jednání také 
setkali. 

Festival s pořadovým číslem 
18 by se měl v Ekvádoru usku-
tečnit již příští rok (2013). O jeho 
konkrétním datu a dalších 
podrobnostech bude v nejbližší 
době rozhodovat 1. mezinárodní 
přípravná schůze festivalu. O 
přípravách festivalu bude infor-
movat Komunistický svaz mláde-
že - členská organizace Světové 
federace demokratické mládeže 
v České republice. 

 
Milan KRAJČA 
 
(Publikováno v českém levico-
vém deníku Haló noviny) 

SVĚTOVÝ FESTIVAL MLÁDEŽE BUDE 
V EKVÁDORU  
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Situace kolem Sýrie se roz-
víjí velmi nepříznivým způso-
bem. 

Odpovědí na iniciativy prezi-
denta Asada jsou teroristické 
útoky na univerzitu ve městě 
Aleppo. Odpovědí na pokusy 
ruské diplomacie o nalezení 
cesty k vyřešení krize je příprava 
nové diplomatické provokace 
proti Rusku. 

14. 1. 2013 poslalo Švýcar-
sko Radě bezpečnosti OSN 
dopis, ve kterém žádá, aby RB 
OSN předala situaci v Sýrii k 
řešení Mezinárodnímu trestnímu 
tribunálu (MTT). Žádost je pode-
psána představiteli 54 států 
světa, včetně pěti členů RB 
OSN: Británie, Francie, Austrá-
lie, Koreje a Lucemburska. 
Ostatní členové RB OSN petici 
nepodepsali - jde však o diplo-
matický trik, protože již dávno 
před tím sami usilovali o totéž. 

Nyní je potřeba si všimnout 
skutečnosti, že od počátku roku 
již nejsou členy RB OSN Brazí-
lie, Jižní Afrika a Indie, které 
většinou proti takovému záměru 
vystupovaly. Nyní je proti pouze 
Rusko a ČLR (stálí členové). To 
znamená, že do RB OSN přišel 
dokument, který má zahájit no-
vou fázi diplomatické provokace 
proti nim. 

Jaké jsou právní argumenty, 
kterými je podpořen pokus pře-
dání situace v Sýrii MTT? 

Hlavním problémem petice 
je fakt, že Sýrie není členem 
statutu MTT a proto jedinou 
cestou jak dostat Asada před 
soud je rezoluce RB OSN. 
Nicméně takové právo RB OSN 
nevyplývá z Charty OSN. Proto 
RB OSN může předávat MTT 
pouze obvinění těch států, které 
jsou členy statutu MTT. Jiný 

výklad Charty OSN je v rozporu 
se základními principy meziná-
rodního práva, především princi-
pu rovnosti suverenity jednotli-
vých států. 

Jakmile by došlo k meziná-
rodnímu souhlasu s možností 
použití článku 13b "Statutu MTT" 
i proti těm státům, které Status 
nepodepsaly a RB by tak mohla 
předat MTT všechny státy světa, 
které chce obvinit, znamenalo by 
to začátek likvidace všech zásad 
mezinárodního práva, protože by 
nutilo, proti jejich vůli, ty státy, 
které nepodepsaly status MTT, 
vzdát se suverenity a podřídit se. 

Tohoto násilného skutku 
narušení mezinárodního práva 
se již RB OSN dopustila dvakrát 
- proti Súdánu a Libyi. Při tom 
lze pouze stěží připustit, že by 
šlo o nedopatření nebo omyl. 

Poslední akci nelze označit 
jinak, než jako záměrný pokus o 
narušení v současnosti platného 
mezinárodního práva. Jde o 
cílevědomou politiku imperialis-
tických velmocí, které se snaží 
vytvořit nové, paralelní meziná-
rodní právo. 

Rusko, objektivně řečeno se 
přidalo k narušování mezinárod-
ního práva tím, že podpořilo v 
RB OSN předání k MTT jak 
Súdánu, tak i Libye. Při tom 
postoj Ruska je v těchto přípa-
dech při nejmenším podivný, 
protože Rusko není samotné 
signatářem "Statutu MTT" a jako 
takové souhlasilo předat MTT 
jiné státy, které rovněž nejsou 
členy. 

Naštěstí "chyby" lze vždy 
napravit. Nyní se tedy Rusko 
rozhodlo postavit se vytváření 
paralelního mezinárodního prá-
va, postavilo se tak nejen na 
stranu syrského lidu, ale i k 

obraně platné Charty OSN a 
stávajícího mezinárodního prá-
va, jedné z největších vymože-
ností soudobé civilizace. 

Diplomatické provokace jsou 
doprovázeny novými přípravami 
na válku 

10. 1. 2013 britský ministr 
zahraničí William Hague uvedl, 
že EU musí zahájit dodávky 
z b r a n í  s y r s k é  o p o z i c i 
(mezinárodním teroristům). Mi-
nistr tvrdil, že dodávky zbraní 
nenarušují vnitřní zákony člen-
ských států ani mezinárodní 
právo. Není však tomu tak. 

Do dnešního dne trvá v ze-
mích Evropy zákaz dodávek 
zbraní do Sýrie. To, k čemu 
vyzývá Hague je zjevným naru-
šením vnitřního zákonodárství 
států EU. Je ale potřeba zdůraz-
nit, že Evropská komise již sama 
přispěla se svou troškou do 
mlýna a navrhla, aby rozhodnutí 
o embargu nebylo přezkoumáno 
podle původního záměru až za 
rok, ale již letos v březnu, aby 
zákaz mohl být zrušen. 

Změny mezinárodního práva 
jsou složitější. Zákazy změn jsou 
přesně stanoveny celou řadou 
rezolucí OSN - na příklad Rezo-
lucí číslo 2670 (z roku 1970), ve 
které se uvádí: "Každý stát je 
zavázán zdržovat se organizace, 
provokace, pomoci, nebo účasti 
v akcích občanských nepokojů či 
teroristických aktech v jiném 
státě, pokud je při tom využíváno 
použití síly." 

Mezinárodní soud OSN v 
kauze Nikaragua proti USA v 
roce 1986 vynesl verdikt, přímo 
se týkající dodávek zbraní jiným 
státem povstaleckým skupinám. 
Soud zdůraznil, že současné 
mezinárodní právo neobsahuje 

 

SÝRIE A MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ TRIBUNÁL 
NOVÁ ETAPA VOJENSKO-DIPLOMATICKÉ PROVOKACE  



normy, které by povolovaly oz-
brojenou intervenci jednoho 
státu dodávkami zbraní opozici 
druhého státu. Na základě toho-
to rozhodnutí začaly vznikat 
teorie druhu "koncepce humani-
t á r n í  i n t e r v e n c e "  n e b o 
"koncepce odpovědnosti za 
obranu - R2P". Nicméně podob-
né spekulace se nemohou opírat 
ani o Chartu OSN ani o žádné 
mezinárodní právo - je to i postoj 
většiny států světa. Deklarace 
skupiny 77, odsouhlasená v roce 
2000 130 státy světa, uvádí 
přímo: "Odmítáme tak zvané 
právo na humanitární intervenci, 
která nemá právní základ v 
Chartě OSN ani v principech 
mezinárodního práva." 

V souvislosti s tím započala 
mezinárodně-právní "elita" zá-
padního imperialismu aktivně 

vyhledávat možnosti vyhnutí se 
dosud platnému právu. 

Na příklad navrhuje přehod-
notit násilnou teroristickou válku 
proti Sýrii na "boj syrského lidu 
za sebeurčení". Jde však o slabý 
argument, poněvadž by v přípa-
dě boje za sebeurčení (tak jak je 
to chápáno mezinárodním prá-
vem) muselo jít nikoli o syrský 
národ, ale o národ arabský, který 
právo na sebeurčení využil již v 
boji proti koloniální nadvládě. 

Pokud se jedná o syrský 
národ, nemůže vést boj za sebe-
určení, protože žije ve vlastním 
státě. 

"Elita" dále navrhuje, aby EU 
zvýšila syrské opozici statut z 
úrovně "legitimního představitele 
syrského národa" na úroveň 
"zákonné vlády". 

Nezákonnost a amorálnost 
podobných "cvičení" je naprosto 
evidentní. Není to však poprvé, 
kdy se imperialismus pokouší 
zneužít mezinárodní právo k 
odůvodnění těch nejhnusnějších 
operací. 

Nyní stojí před Sýrii jediný 
úkol - pokračovat v boji proti 
vnější teroristické agresi. Rusko 
by mělo udržet svůj postoj proti 
provokaci v RB OSN. Meziná-
rodní právo je na straně Ruska a 
Rusko má všechny zákonné 
možnosti, aby dokázalo, že při-
pravovaný projekt rezoluce je v 
RB OSN neprůchodný. 

 
Autor: Alexandr Mezjajev, fond-
sk.ru 
Překlad: Karel Kluz  
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Vláda ČR dne 9. ledna 
2013 schválila vyslání pří-
slušníků nasaditelného spo-
jovacího modulu (Deployable 
Communication Module, 
DCM) Armády ČR do vojen-
ské operace Severoatlantic-
kého paktu (NATO) v Turec-
ku. Příslušníci 102. spojova-
cího praporu v Lipníku nad 
Bečvou mají být nasazeni v 
akci rozmisťování a obsluhy 
protiraketových systémů 
Patriot u hranice se Sýrií. 
Vláda ČR o tom rozhodla bez 
rozpravy v důsledku urgentní 
žádosti vedení NATO z 19. pro-
since 2012. 

Jejich úkolem bude zajištění 
a dohled nad komunikačními 

systémy velení operace, které 
se zúčastní několik armád NA-
TO včetně amerických, němec-
kých a nizozemských raketových 

systémů Patriot. 
Posilování vojenských a 

zpravodajských sil NATO v 
Turecku a nasazení systému 
Patriot vážně zostřuje napětí v 
oblasti, která je teritoriem 
destabilizačního působení 
NATO, zejména USA, jeho 
satelitů - despocií Arabského 
poloostrova a Izraele. Jejich 
bezprostředním cílem je svr-
žení antiimperialistického 
sekulárního režimu v Sýrii, 
která je obětí dlouhodobé 
ozbrojené intervenční kampa-
ně rozpoutané a realizované 

státy NATO a jeho spojenci, jejíž 
součástí je intenzivní mediálně-
propagandistická válka proti této 

PROHLÁŠENÍ KSM K VYSLÁNÍ P ŘÍSLUŠNÍKŮ 
NASADITELNÉHO SPOJOVACÍHO MODULU 

ARMÁDY ČR DO OPERACE NATO V TURECKU 
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zemi. Dalším přímým účelem 
soustředění ozbrojených a zpra-
vodajských sil NATO v Turecku 
a dalších zemích regionu je 
příprava vojenské agrese proti 
Iránu. V oficiálních dokumentech 
vlády USA se přitom v souvislos-
ti s napadením Iránu otevřeně 
hovoří o užití nukleárních zbraní. 

Současné rozmisťování 
systému Patriot v Turecku, s 
nímž souvisí i vyslání příslušníků 
102. spojovacího praporu Armá-
dy ČR, tak není pouze přípravou 
na agresi proti Sýrii, ale i proti 
Iránu. Nejedná se o obranný akt 
NATO, neboť nebezpečí napa-
dení nehrozí Turecku ze strany 
Sýrie ani Iránu, ale je to naopak 
Sýrie, která je obětí podvratné 
teroristické války vedené proti ní 
mj. ze základen NATO a uzavře-
ných táborů v Turecku, kde jsou 
cvičeni a vyzbrojováni islamistič-
tí teroristé vysílaní odtud k vraž-
dění a ničení na území Sýrie. 
Účelem nasazení systému Patri-
ot a dalších vojenských zařízení 
NATO v Turecku je rovněž elimi-
novat obranné kapacity a mož-
nosti protiúderu ze strany Íránu v 

okamžiku rozpoutání agrese 
proti této zemi. 

Zesílená ofenzíva USA, 
NATO, Izraele a jejich satelitů v 
oblasti Středního východu se 
odehrává v kontextu oslabování 
ekonomické kapacity USA, dů-
sledků krize kapitalistického 
systému v euroatlantické oblasti 
a zostřování meziimperialistic-
kých rozporů. Důvodem mocen-
ského tažení je v konečném 
plánu rostoucí mocenská konku-
rence Ruska a Číny. Sýrie a Írán 
jsou tak předpolím stojícím v 
cestě pronikání mocenského 
bloku vedeného USA v jeho 
tažení proti Rusku a Číně. Napa-
dení Iránu se přitom hrozí stát 
rozbuškou rozpoutání světového 
konfliktu imperialistických bloků - 
světové války s nasazením ja-
derných zbraní. Imperialistickou 
válkou se kapitalismus dostává 
nejen do relativního, ale i do 
absolutního antagonismu s roz-
vojem lidstva, kterému hrozí 
zničením. 

Komunistický svaz mládeže 
(KSM) ostře odmítá vyslání pří-
slušníků 102. spojovacího pra-

poru a nasaditelného spojovací-
ho modulu Vládou ČR do opera-
ce NATO se zapojením systému 
Patriot v Turecku. 

Po účasti ozbrojených sil ČR 
v řadě agresí a okupací spácha-
ných USA a NATO zejména v 
Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu a 
Libyi (poskytnutí personálu na-
váděcích letadel AWACS) se 
jedná o další vážný krok, jímž 
proimperialistická Vláda ČR dále 
prohlubuje účast země na agre-
sivní válečné politice USA a 
NATO. Vláda ČR a její členové 
nesou přímou osobní odpověd-
nost za válečné zločiny, vraždě-
ní, zločin proti míru a flagrantní 
porušování základních lidských 
práv páchaných NATO. 

Vývoj událostí zvyšuje aktu-
álnost Výzvy KSM k budování 
protiválečného antiimperialistic-
kého hnutí v České republice, 
přijaté 10. sjezdem KSM 1. pro-
since 2012. 

 
Ústřední rada Komunistického 
svazu mládeže 
V Praze 13. ledna 2013 

NÁZORY EVROPSKÉ BURŽOAZIE  
NA VYVEDENÍ EVROPY Z KRIZE  

Ekonomická krize a zejména 
její sociální důsledky se v EU 
dále prohlubují. Tento proces 
bude pokračovat i v roce 2013. 
Již v roce 2005 napsal belgický 
liberální politik a bývalý předse-
da vlády Guy Verhofstadt pro-
rockou knihu "Spojené státy 
Evropy", která se jeví zejména v 
současnosti jako velmi aktuální. 
Autor v ní tvrdí, že soudobé 
problémy Eurozóny jsou způso-
beny krizí architektury měnové 
unie. Autor předpokládal, že 
jediným východem z krize je 
předání části suverenity člen-

ských států EU z národní na 
celoevropskou úroveň. To by 
ovšem vyžadovalo nejen ekono-
mické, ale především politické 
rozhodnutí - vytvoření federativ-
ního evropského státu. 

Jinak prý za 30-35 let ani 
země jako Německo, s největší 
evropskou ekonomikou, nebude 
mezi státy G-8. (Kam bude 
podle něj patřit pouze Japonsko, 
Rusko, ČLR, Indie, USA, Brazí-
lie, Mexiko a Indonésie.) 

Současný ministr financí 
SRN Wolfgang Schäuble se 
vyjadřuje mnohem opatrněji, ale 

jeho názory jsou orientovány 
stejným směrem. Schäuble 
předpokládá, že proces evrop-
ské integrace bude v roce 2013 
pokračovat. Značná část finanč-
ní a ekonomické politiky by měla 
přejít z kompetencí národních 
vlád do rukou bruselské byrokra-
cie. Při tom Schäuble nehovoří o 
"Spojených státech evropských" 
struktuře, podobné USA, kterou 
do Evropy nelze podle 
Schäubleho přenést. Podle něj 
by stačilo přistoupit z počátku k 
přímé volbě evropského prezi-
denta, jako hlavy reformované 



Evropské komise. Tím by mělo 
dojít k prohloubení evropského 
sebevědomí a evropské pospoli-
tosti. Současná krizová situace v 
Evropě by podle Schäubleho 
měla být využita k prohloubení 
evropské integrace. 

Na první pohled by se zdálo, 
že jeho názory mají reálný zá-
klad. Realitou se stal již tak zva-
ný "Evropský mechanismus 
stabilizace", který má sloužit 
záchraně eura. Tato instituce 
dislokována v Lucembursku má 
mít k dispozici velký kapitál - 700 
miliard eur. Jeho úkolem je po-
skytování kreditů státům, které 
se dostanou do krizové situa-
ce. Nicméně z 27 států EU se 
pouze 17 rozhodlo pro účast v 
tomto projektu. Zdá se tedy, 
že úsilí o integraci EU má 
silného soupeře v euroskepti-
cismu. 

Velká Británie chce do-
konce v roce 2015 uspořádat 
referendum o setrvání v EU. 
Jestliže má takové záměry 
britská vláda, co vlády 
"žebráckých států" Evropy? 
Podle Eurostatu dosahuje v 
Bulharsku chudoba 49%, v 
Rumunsku a Lotyšsku - 40%, 
Litvě - 33%, Řecku a Maďar-
sku - 31%. Takže přesně zfor-
mulovaný německý kurz na další 
integraci a volbu prezidenta s 
velkými kompetencemi se zdá 
být najednou velmi pochybný - 
propast mezi bohatými a chudý-
mi státy je příliš hluboká, aby ji 
pomohla podobná opatření pře-
konat. 

Naprosto jiný pohled má na 
EU Řecká komunistická strana 
(KKE), vyjádřeny v postoji řec-
kých komunistů k Evropské unii, 
předneseném členem předsed-
nictva ÚV KS Řecka Giorgosem 
Marinosem dne 15.12. 2012 na 
setkání představitelů komunistů 
Španělska, Itálie, Francie a 
Řecka v Madridu. 

Podle řeckých komunistů je 

EU mezistátním imperialistickým 
svazem. 

Prosazuje zájmy evropských 
monopolů, velkého evropského 
kapitálu, růst jejich zisků, zvyšo-
vání konkurenceschopnosti 
prostřednictvím zvyšování stup-
ně útlaku dělnické třídy, omezo-
váním jejího pracovního práva a 
snižováním její životní úrovně. 
Je to imperialistická unie, povo-
lující kapitálu svobodně působit 
na národní, regionální a meziná-
rodní úrovni, rozšiřovat působení 
velkých skupin podniků, získávat 
nové trhy a sféry vlivu, jejichž 
cílem je rozkrádání zdrojů. 

Přes manipulace s výsledky 
její činnosti není možné skrývat, 
že v současnosti je v EU 30 
milionů nezaměstnaných a stej-
né množství částečně zaměst-
naných lidí. EU podkopává bu-
doucnost mládeže a odsuzuje k 
bídě 127 milionů lidí. 

EU se podílela a dále se 
účastní společně s NATO v 
imperialistických válkách v Jugo-
slávii, Afghánistánu, Iráku a 
Libyi. Nyní sehrává vedoucí 
úlohu v intervencích v Sýrii a 
Íránu. EU využívá hanebné 
záminky pro dobývání nových 
trhů a zajišťování si nových 
zdrojů ropy a zemního plynu. 

Taková je EU - antikomunis-
tický svaz, usilující pošpinit his-

torický vklad komunistů do boje 
za sociální pokrok, šířící pomlu-
vy o rozhodující úloze SSSR při 
porážce fašismu ve 2. světové 
válce a pokoušející se, na vzdor 
historické pravdě, ztotožňovat 
komunismus (skutečného nepří-
tele kapitalismu) s fašismem 
(dítětem a lokajem kapitálu). 

Poslední dvacetiletí je pro 
národy zvláště poučné. 

Maastrichtská smlouva na 
počátku 90tých let položila zá-
klady pro volný přesun kapitálu, 
zboží, služeb a pracovní síly. 
Byla realizována všem známá 
kapitalistická restrukturalizace, 

likvidující základní pracovní 
práva, omezující sociální a 
zdravotní zabezpečení a pro-
sazena barbarská protidělnic-
ká opatření. Maastrichtská 
strategie, Lisabonská strate-
gie a Evropská strategie 2020, 
záměrně prosazují růst konku-
renceschopnosti a zisku sku-
pin monopolů, aby uspokojily 
soudobé potřeby kapitálu. 

V podmínkách kapitalistické 
krize kapitál zvyšuje svůj tlak, 
aby ještě více snížil cenu 
pracovní síly a stupeň vykořis-
ťování dělnické třídy. 

Hlavním cílem společné 
agrární politiky EU je koncentra-
ce půdy a podniků k rozšíření a 
posílení kapitalistických vztahů v 
zemědělství, což potřebuje k 
tomu, aby vytvořila velké kapita-
listické výrobní závody, s vyso-
kou produktivitou práce. Tato 
politika je likvidační pro malé a 
střední rolníky. Snížilo se množ-
ství tradičních zemědělských 
farem. Zákonitě s tím byl prove-
den úder i na živočišnou výrobu. 
Řecko bylo zaplaveno importním 
zbožím a zvýšil se tržní deficit. 

Pod krytím prosazování 
"svobody, bezpečnosti a sprave-
dlnosti" se upevňuje struktura 
EU, politická moc monopolů a 
kapitalismu. Zvyšují se represe a 
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autoritarismus, kriminalizuje se 
boj lidu a dělnické třídy, jsou 
přijímaná tvrdá opatření proti 
imigrantům. Vznikl aparát sledo-
vání a pronásledování pracují-
cích. 

"Společná politika bezpeč-
nosti a obrany" není ničím jiným 
než nástrojem EU k politické a 
vojenské intervenci v zemích 
celého světa, ovládnutí nových 
trhů a jejich exploataci monopo-
ly, s cílem zlepšit své postavení 
v rámci imperialistické konkuren-
ce. 

V současné době je součástí 
"Eurozóny" 17 států EU. Tento 
svaz využitím jednotné měny 
prosadil kapitalistickou integraci 
a vyostřil mezi-imperialistické 
rozpory. Potřeba systému upev-
nit valutovou stabilitu byla využi-
ta k přijímání tvrdých protilido-
vých opatření. 

Reálně, nehledě na kroky 
zajišťující upevňování kapitalis-
tické integrace se EU - svaz 
států s různou úrovní ekonomiky 
střetává s vážnými problémy, 
jako následkem nerovnoměrné-
ho rozvoje kapitalismu. To se 
zřetelně potvrdilo v průběhu 
kapitalistické krize. Sama buržo-
azie a apologeti kapitalismu a 
EU jsou znepokojení budouc-
ností Evropy, vývojem vnitřních 
imperialistických rozporů a kon-
kurence a růstem odstředivých 
tendencí. 

Ekonomické zákony jsou 
neúprosné. Vyostření hlavního 
rozporu mezi společenským 
charakterem výroby a soukro-
mým přivlastňováním jejich vý-
sledků přivedly ke krizi vyvolané 
nadměrnou akumulací kapitálu a 
nikoli k dluhové nebo neoliberál-
ní krizi jak tvrdí sociálně demo-
kratické a oportunistické strany. 

V současnosti, čtyři roky od 
počátku vypuknutí krize, tento 
problém propuknul znovu v Eu-
rozóně. V roce 2012 prochází 
další recesi, projevující se snižo-

váním výroby a ekonomiky. Za 
této situace je pro kapitál ne-
zbytný růst zisku. Dosažení 
tohoto cíle zajišťuje tak zvané 
"Evropské ekonomické říze-
ní" (European Economic Gover-
nance), což znamená ekonomic-
ká a daňová protilidová opatření, 
paralelně s vytvořením dozoru 
nad členskými státy Eurozóny, 
realizovaným aparátem EK a 
vědomým předáním suverénních 
práv států politickými představi-
teli buržoazie, Bruselu. 

Stejnému cíli slouží i 
"Evropský mechanismus stabili-
zace", který má řešit otázky 
řízených bankrotů, podobně jako 
v Řecku. 

V současnosti probíhá spor 
o způsob realizace dvou vý-
znamných protilidových opatře-
ní. 

Dlouholetého daňového 
programu 2014-2020, který 
vyvolává vážné vnitřní imperia-
listické rozpory mezi Německem 
a Francii a Německem a Velkou 
Británii. 

Návrhu EK na "prohloubení 
ekonomické a měnové unie" 
jehož cílem má být ochrana 
Eurozóny. 

Tedy agresivita EU není 
podmíněná realizací jedné, nebo 
druhé politiky. Hlavní problém 
spočívá v tom, že kapitalistická 
EU vznikla proto, aby sloužila 
prosazování zájmů velkého 
kapitálu. Tento cíl sleduje i for-
mování a obnovení strategie vlčí 
aliance a vede k prosazování 
odpovídající protilidové politiky. 

Proto se Komunistická stra-
na Řecka staví na rozhodný 
odpor proti buržoazním stranám 
a oportunistickým silám a sezna-
mujeme lid s tím, že EU je mezi-
státní unií kapitálu a ten bude 
prosazovat trvale své stále re-
akčnější postoje. 

KS Řecka tento svůj postoj 
zdůrazňuje a současně odhaluje 
úlohu Strany evropské levice 

(SEL), produktu EU, která pod-
poruje a prosazuje její strategii, 
za jejíž plnění vedení EU i odpo-
vídá. 

KS Řecka se nachází ve 
stavu trvalého odporu proti EU. 
Její činnost je svázaná s počet-
nými významnými akcemi dělní-
ků a lidu. Postupně jsou na těch-
to akcích stanovovány stále 
radikálnější cíle. 

Těmito cíli je zamyšleno 
vystoupení z EU (i z NATO), 
jednostranný odpis řeckých 
dluhů, nastolení dělnické vlády a 
zespolečenštění zkoncentrova-
ných výrobních prostředků. To 
vše má mimořádný význam, 
poněvadž osvobození se od 
imperialistických organizací je 
svázáno se socialistickou cestou 
rozvoje a pouze touto cestou je 
možné podřídit rozvoj země 
uspokojování potřeb lidu a reali-
zovat cíl navazování vzájemně 
výhodných vztahů s jinými státy 
a národy. 

KS Řecka tvrdí, že problémy 
lidu nemohou být vyřešeny a 
potřeby lidu nemohou být uspo-
kojeny ani po vystoupení Řecka 
z EU nebo po vystoupení z Eu-
rozóny, pokud země půjde dál 
kapitalistickou cestou. 

Pokud by tomu tak bylo, 
bude pokračovat vykořisťování, 
zachová se panství kapitálu, 
zůstanou podmínky pro vznik 
dalších krizí a účast v imperialis-
tických válkách. 

Proto KS Řecka považuje za 
nevyhnutelné věnovat více úsilí 
zvyšování antimonopolního, 
antikapitalistického boje a sjed-
nocení širokých mas dělníků s 
lidem a znásobení úsilí k vytvo-
ření silného lidového svazu, do 
jehož čela se postaví dělnická 
třída s cílem svržení kapitalistic-
kého barbarství a vystoupení z 
imperialistických unií. 

 
Zpracoval: Kluz  



Ještě jednou se dovolím 
vrátit k tématu Palestiny a pro 
svůj článek použiji parafrázi z 
vystoupení izraelského premiéra 
Netanjahua při jeho děkovné 
návštěvě v Praze dne 5. prosin-
ce. Doslova řekl: "To, co je 
správné, není vždy populární. 
Před 74 lety v Mnichově světové 
velmoci přinutily tuto hrdou de-
mokracii, aby obětovala své 
životní zájmy. Mezinárodní spo-
lečenství tleskalo, téměř bez 
výjimky. Říkali tomu 'mír pro 
naše dny' a namísto toho to 
vedlo k největší válce v historii". 
Domnívám se, že není většího 
cynismu než srovnávat Mnichov 
roku 1938 a úspěšné hlasování 
Valného shromáždění OSN o 
udělení statutu nečlenského 
pozorovatelského státu Palesti-
ně a klást mezi toto rovnítko. 

V září roku 1938 ustoupily 
tehdejší evropské mocnosti 
Francie a Velká Británie tlaku se 
stále více rozpínajícího nacistic-
kého Německa a ambiciózní 
fašistické Itálie, aby s nejasnou 
vidinou míru obětovaly jeho 
rozpínavé politice Českosloven-
sko, o necelý rok 
později pak vypukla 
druhá světová válka, 
která si vyžádala 
desítky milionů mrt-
vých. Tento akt srov-
nává premiér izrael-
ského státu s tím, že 
po 64 letech útlaku, 
odpírání a genocidy 
jeho obyvatel se 
dočkala Palestina 
prvního, symbolické-
ho kroku, na své 
dlouhé cestě k samo-
statnému suverénní-
mu státu. 

Tragédii Mnicho-

va si dovolil vzít do úst člověk, 
jehož stát uplatňuje proti Pales-
tincům politiku apartheidu. Ne-
bojím se toto slovo použít, neboť 
jihoafrický režim před rokem 
1990 a politika Izraele vůči Pa-
lestincům má mnoho společné-
ho. Mnoho jihoafrických univer-
zitních profesorů, ale i dalších 
uznávaných kapacit po návštěvě 
Izraele veřejně prohlásilo, že 
zde byl apartheid doveden ještě 
k zrůdnější dokonalosti. Vytváře-
ní uzavřených ghett, obehna-
ných ploty či zdmi, které oddělují 
Palestince na západním břehu 
Jordánu od systematicky stavě-
ných, na palestinské půdě, nele-
gálních izraelských osad, činící 
je často nedostupné dopravními 
prostředky. Oddělené silnice pro 
izraelské osadníky a palestinské 
obyvatelstvo. Šikanující osobní 
kontroly při každém odchodu z 
těchto ghett na území nelegálně 
obývaná Izraelci. Výstavba nele-
gálních izraelských osad na 
místě vodních zdrojů a jejich 
odpírání Palestincům, kteří jsou 
pak především v letních měsí-
cích od nich zcela odstřiženi. 

Palestinská samospráva zcela 
závislá na Izraeli. Pásmo Gazy 
obehnané zdí a neprodyšně 
uzavřené; námořní blokáda 
Gazy; nemožnost, aby Palestinci 
z této oblasti kamkoli vycestova-
li; zdrcující embargo a zhruba 
40% nezaměstnanost. To je 
obraz dnešní rozdělené Palesti-
ny! 

Čtyři miliony Palestinců žijí 
na okupovaném západním bře-
hu Jordánu a v pásmu Gazy, 
dalších zhruba pět milionů pak 
převážně v uprchlických tábo-
rech v okolních zemích. Tato 
situace přetrvává již po několik 
generací, je jen těžké se divit, že 
mnoho Palestinců nevidí z této 
situace východiska a hledá je v 
extremních řešeních. 

Podle Netanjahua má židov-
ský stát zájem na "trvalém a 
upřímném míru, který lze bránit". 
Jestli však bude současná politi-
ka Izraele pokračovat stejným 
směrem jako doposud, nebude 
už tento mír možné s nikým 
uzavřít... 
Ludvík Šulda 
(z Haló novin) 
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Udělování milostí a amnestií 
není jen středověký přežitek, ale 
i účinný nástroj ke zmírnění 
následků trestních řízení tam, 
kde nedokonalost zákona a 
lidských pravidel způsobí více 
újmu než nápravu odsouzeného. 
Zákony tvoří lidé a ti jsou chybu-
jící. Zákon tedy může poslat k 
trestu i člověka jinak morálně 
nezkaženého. Zde by měl být 
posledním momentem zachyce-
ní před propadem do lidské 
tragédie právě institut milosti, 
výjimečně i hromadné milosti 
zvané amnestie. Prezident, jenž 
tímto institutem disponuje, dává 
jasně najevo, s jakými lidmi cítí, 
s kým sympatizuje, nebo koho 
se mu zželelo.   

Zatímco Klausův předchůd-
ce Havel podivnými amnestiemi 
svou vládu začínal, Klaus své 
působení v úřadě takto končí. 
Nejde o počty amnestovaných, 
kde jasně vede ze všech prezi-
dentů od roku 1918 Gustáv 
Husák, ale o selektivitu k jednot-
livým typům činů, za které byli 
amnestovaní odsouzeni. Všim-
něme si, že na rozdíl od Husáka 
se Havel ani Klaus příliš netrápili 
se specifikací trestných činů. 
Prostě pustili z vězení paušální 
skupinu, do které se vlezlo 

opravdu široké spektrum trest-
ných činů. Havlova amnestie 
před čtvrtstoletím vychrlila na 
ulici dav skutečných zločinců a 
zvýšila tak ze dne na den krimi-
nalitu do té doby historicky ne-
poznaným rozměrem. 

Klausova amnestie sice také 
zvýšila klasickou občanskou 
kriminalitu, ale podstatně více 
zarážející jsou na ní spíše osvo-
bozené případy hospodářských 
kriminálních činů. Všimněme si 
na hradních webových strán-
kách definice skupiny amnesto-
vaných: http://www.hrad.cz/cs/
p r e z i d e n t - c r / r o z h o d n u t i -
prezidenta/amnestie-a-milosti/
index.shtml . Klaus je nejčastěji 
definoval dobou stíhání. To je 
poměrně výrazně selektivní 
právě pro zapeklité případy, 
které mají charakter hospodář-
ské kriminality, a nebojme se říct 
mafiánství. Klaus na četné otáz-
ky novinářů ohledně amnestie 
připustil i to, že jej samotného 
překvapilo, jakých případů se 
amnestie dotkla, a uvedl, že je to 
neúměrně dlouhou dobou po 
kterou se soudní procesy táhly a 
za tu dobu prý na ně zapomněl. 
Toto vyjádření ukazuje pouze na 
dvě možnosti: Buď stanovil 
Klaus specifikaci spektra amne-
stovaných diletantsky, což si 
prezident republiky nesmí dovo-
lit, nebo je v tom záměr, což pak 
ovšem vzhledem k jemu svěřené 
funkci má charakter vlastizrady. 
Tak jak tak není rozhodně co 
chválit. 

Na některých místech začali 
lidé v reakci na amnestii odstra-
ňovat Klausovy portréty. Týká se 
to zejména stovek obecních 
úřadů a škol. Do 8. ledna 2013 
sejmulo Klausův portrét již ko-
lem 10% obecních úřadů, nejví-
ce ve zlínském a jihomoravském 
kraji. Trefně bylo poznamenáno, 
že omilostněné hospodářské 

rozkrádačky odnesly ze státní 
pokladny finance, které by jinak 
mohly posloužit právě například 
vzdělávání. Je velmi těžké pak 
takový krok vysvětlit dětem ve 
škole, kde se mají vychovávat 
právě k poctivému způsobu 
života. Někteří ředitelé škol se 
proto rozhodli obraz takového 
prezidenta odstranit. S tím nelze 
než souhlasit. 

Podobně jako v Havlově 
případu nedomyslel Klaus přípa-
dy sociálně vyloučených osob, 
na něž se jeho amnestie vztahu-
je. Amnestovaný se často dostá-
vá do situace, kdy je vyhozen na 
ulici do situace "dělej, co mů-
žeš". Často je pak krádež jediný 
způsob, jak si opatřit peníze na 
chleba. Situace až zoufale připo-
míná Hugovy historické romány 
z 18. a 19. století. Až sem nás 
polistopadová éra dovedla. 
Webové stránky se hemží zoufa-
lými případy, kdy amnestie do-
konce odsouzence poškodila. 
Mnozí odchodem z vězení přišli 
o práci, kterou na svobodě ne-
najdou, a nenašetří si tak peníze 
na prvotní rozjezd v "novém 
životě". Bezdomovectví a krimi-
nalita je pak jejich jedinou ces-
tou.   

Zajímavé je pak i to, že se 
amnestie naopak nedotkla napří-
klad Romana Smetany souzené-
ho za pomalování předvolebních 
plakátů. Na paradox amnestie 
osvobozující hospodářské krimi-
nální činy a míjící politické vězně 
upozorňují rovněž mnohé 
webovky. Klaus se nechal sly-
šet, že prý čas ukáže, že jeho 
rozhodnutí bylo správné. Skupi-
na senátorů napříč politickým 
spektrem však chystá podat 
stížnost k ústavnímu soudu. Zdá 
se, že Klausova amnestie bude 
mít ještě dohru. 

KLAUSOVA AMNESTIE  
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PODMÍNKA PRO SMETANU  
Velkým překvapením byl 

kompromisní rozsudek soudce 
Petra Sušila, který v Olomouci v 
úterý 15. 1. 2013 vyřešil Smeta-
nův případ rozsudkem 14-ti 
měsíců podmíněného trestu. 
Tento "trest netrest" přímo a 
otevřeně zdůvodnil tím, že jej 
nelze mařit. Zajistil tak formální 
naplnění litery zákona a součas-
ně ukončil nesmyslně se dlouho 
táhnoucí případ. 

Smetana trestaný za upřes-
nění předvolebních plakátů dopl-
něním poznámek o prostitutkách 
a zlodějích, si už odseděl čtvrt 
roku ve vězení, kam ovšem 
nenastoupil včas. Právě za ma-
ření soudního rozhodnutí mu 
hrozil i několikaletý trest. Soudce 
Sušil evidentně pochopil, že 
věčným mařením by to časem 
Smetana dotáhl až na doživotí. 
Vyřešil situaci tak, že obě maře-

ní spojil do jednoho pokračující-
ho činu a souhrnně jej potrestal 
podmínkou. Spojení obou maře-
ní zdůvodnil podobou s případy 
dřívějších odpíratelů vojenské 
služby, kteří také nebyli za od-
mítnutí vojenské služby trestáni 
donekonečna. S rozsudkem 
nesouhlasil státní zástupce Jaro-
slav Kouřil, který se na místě 
odvolal. Na chodbě soudu novi-
nářům řekl, že souhlasí s proje-
vem politického názoru na de-
monstraci, nebo při volbách, ale 
ne, pokud je to spojeno se zása-
hem do cizího majetku. Toto na 
první pohled logické zdůvodnění 
však mezi řádky uvádí, že pro-
testovat se může tam, kde to 
mocným nevadí a že veřejná 
plocha není veřejná, ale zakáza-
ný prostor vyhrazený vyvoleným. 
Pozapomněl i na to, že ODS 
nedokázala doložit zaplacení 
vylepovací plochy na autobu-
sech a pánové a dámy z ODS 
se tak dopustili podobného činu 
jako Smetana na stejném místě, 
ale v daleko větším rozsahu a 
ještě jako organizovaná skupina. 
U soudu to nikdo nedal k žalobě 
i přes to, že to všichni včetně 
soudce slyšeli. 

Soud se Smetanou se konal 
za přihlížení asi třicítky osob 
velmi odlišného, až protikladné-
ho zaměření. Kromě levicově 

orientovaných občanů se u sou-
du objevily osoby z prostředí 
bývalého disentu, ale i takové 
persóny jako Mašínová, Šinágl 
či kuličkový atentátník Vondrouš. 
Celkově vzato zde byli lidé, kteří 
stojí na kategoricky odlišných 
názorových základech, a u ně-
kterých není jasné, co zde vlast-
ně pohledávali. Zjevně hledali 
vlastní zviditelnění. Parazitují tak 
na úsilí Romana Smetany o 
obranu práva na svobodu slova 
před státní perzekucí. Možná šlo 
o jejich snahu o překrytí či medi-
ální infikování Smetanova úsilí 
se svým vlastním působením. 
První opustil soudní síň Klausův 
atentátník Vondrouš s červenými 
tykadly na hlavě a hned za dveř-
mi jej odchytili televizní reportéři. 
Hned vedle si před jinými novi-
náři přihřívali svou fašistickou 
polívčičku Mašínová se Šiná-
glem. 

Smetana sám byl rozsud-
kem trochu překvapen, protože 
čekal podstatně tvrdší trest. 
Kausa však neskončila a odvolá-
ní státního zástupce Kouřila 
může ještě přinést zvrat, i když 
nyní již jen málo pravděpodob-
ný. Smetana tak nyní pravděpo-
dobně pocítí již "jen" poplatek za 
prohraný soud. 

Vystoupení Milana Krajči v Pe-
tičním výboru Poslanecké sně-
movny k projednávání petice 
proti školnému  

České vysoké školství je 
dlouhodobě podfinancováno. Na 
vysokoškolské vzdělání dává 
Česká republika méně než polo-

vinu toho, kolik činí evropský 
průměr. Za poslední tři roky byla 
částka snížena z 21 miliard na 
18 miliard korun ročně a rozpo-
čet na školství se bude snižovat 
i nadále.  

To je pro školství naprosto 
likvidační a znamená to zásadní 

ohrožení kvality vzdělávání v 
ČR. Má to dopad na vysoké 
školství jako celek i na jednotlivé 
školy. Mnohé z nich již dnes 
velmi obtížně zajišťují výuku, 
knihy, přístroje, vybavení. Protili-
dová vláda navíc využívá této 

VZDĚLÁNÍ JE PRÁVO, NE BYZNYS!  
ŠKOLNÉ NESMÍ PROJÍT!  
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situace k tomu, aby opakovaně 
vytahovala kartu školného.  

Skrze školné by mělo být 
vysoké školství financováno také 
z kapes studentů a jeho zavede-
ní by tak znamenalo vznik nové-
ho sociálního síta. Školné by 
přitom vysokým školám nijak 
nepomohlo, protože by s sebou 
přineslo i další snížení státního 
financování vysokých škol. Pro 
koho by však školné znamenalo 
skutečný přínos, by byly banky a 
jejich majitelé.  

I nižší, třeba jen symbolické 
školné by bylo nepřijatelným 
průlomem a i zápisné je přitom 
nutné považovat za určitou for-
mu školného. U tzv. regulačních 
poplatků ve zdravotnictví jsme 
se přesvědčili, jak to funguje: 
jakmile je poplatek zaveden, 
jeho následnému zdražování již 
nic nezabrání.  

Pokud by bylo zavedeno 
školné, snížila by se dostupnost 
vzdělání pro velkou část popula-
ce. Přímé školné by ekonomicky 
postihlo studenta okamžitě, 
odložené by jej pak zadlužilo na 
mnoho let dopředu.  

Vzdělání je základním prá-
vem člověka, které nesmí být 
znemožňováno z důvodu jeho 
ekonomické situace. Přístup ke 
vzdělání by měl mít každý, a to 
podle svých schopností, znalos-
tí, zájmu o daný obor a podle 
potřeb společnosti. Školné ale 
vždy bude sociálním sítem, které 
znemožní studium mnohým 
talentovaným uchazečům z 
chudších poměrů a další od 
studia odradí. Už dnes je přitom 
vysokoškolské studium pro mno-
hé velmi nákladné. Tedy již dnes 
není naplňována Všeobecná 
deklarace lidských práv, která 
konstatuje, že "každý má právo 
na vzdělání" a že toto vzdělání 
"má být stejně přístupné všem 
podle schopností."  

Zatímco v roce 2004 studi-
um jednoho studenta na veřejné 

vysoké škole vyšlo rodinu na 
3477 Kč měsíčně, dnes je to v 
průměru 8163 Kč, na soukromé 
pochopitelně podstatně víc. Z 
průzkumu 
minister-
stva škol-
ství vyply-
nulo, že 
75 % 
v y s o k o -
š k o l á k ů 
b ě h e m 
s t u d i a 
p racu je , 
n e c e l á 
polovina 
uvedla, že jejich finanční mož-
nosti však přitom na pokrytí 
nákladů spojených se studiem 
nestačí. Je stále běžnější, že 
studenti prezenčního studia 
pracují v rozsahu, který odpoví-
dá nebo se blíží plnému pracov-
nímu poměru. Tedy nikoliv jen 
ve volném čase, ale v době 
výuky, což určitě neprospívá 
jejich studiu.  

Peněz na vysokoškolské 
vzdělávání, a nejen na něj, by 
přitom v naší zemi bylo víc než 
dost. Stačilo by zavést skutečně 
progresivní daně, odmítnout 
mnohamiliardový dar církvím, 
ukončit účast Armády ČR na 
zahraničních okupacích, přestat 
s tolerováním korupce, ohrom-
ných daňových úniků a vyvádění 
financí do zahraničí. To všechno 
by mohly být zdroje, z nichž by 
se dalo financovat nejenom 
vysoké školství.  

Zkušenosti ze zahraničí 
potvrzují, že v případě zavedení 
školného dochází k dalšímu 
omezování financí ze státního 
rozpočtu. Ale nejen to. Jako 
příklad lze uvést, s masovými 
demonstracemi studentů kon-
frontované, školné v Británii. 
Nárůst školného tam pozname-
nal fungování celého systému 
financování vysokých škol tak, 
že se nakonec stává nákladněj-

ším. Nepotvrdilo se ani tvrzení, 
že příliv peněz od studentů po-
vede ke zkvalitnění vzdělávání, 
peníze jdou totiž jinam - např. na 

různé servisní služby, včetně 
reklamy. Na druhou stranu tamní 
univerzity kvůli nedostatku pe-
něz postupně zavírají celá pra-
coviště a školy se orientují hlav-
ně na obory, které jim co nejlev-
něji a nejrychleji přinesou pení-
ze. Kromě toho se projevuje 
tendence snižovat příliv státních 
peněz a dál zvyšovat školné. 
Neuspěl tam ani systém zadlu-
žování studentů formou půjček 
na školné. Případ školného v 
Británii by pro nás měl být varo-
váním a odstrašujícím příkla-
dem. Studentské boje a rozvoj 
studentského hnutí nejen v Bri-
tánii, ale i ve Francii, Německu 
nebo Rakousku by pak naopak 
měly být inspirací všem těm, 
kteří se školným v jakékoliv 
podobě nesouhlasí. Svědčí totiž 
o tom, že je možné se školnému 
a obdobným protilidovým opatře-
ním postavit.  

Školné neznamená řešení 
problémů českého vysokého 
školství, ale naopak jejich pro-
hloubení. Odmítáme tedy školné 
přímé i skryté, stejně jako odlo-
žené školné, absolventskou daň 
nebo školné pod zástěrkou zá-
pisného. Jsme přesvědčeni, že 
vzdělání musí být právem, niko-
liv byznysem!   
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Je týden po historicky první 
přímé volbě prezidenta republiky 
a občané, kteří by si už rádi 
odpočinuli od nechutné kampa-
ně, jsou opět vystavováni medi-
ální masáži. Dozvuk prezident-
ské volby je slyšet i ze zahraničí. 
Německý tisk je nešťastný z 
nezvolení vhodného říšského 
protektora a kritizuje nového 
prezidenta Zemana, kde může. 
Jeden z nejčtenějších němec-
kých deníků Die Welt dokonce 
napsal, že by Zeman neměl být 
zván do Německa kvůli připomí-
nání válečné historie. Zajímavé 
je, že zatímco ruská politická 
scéna čtvrtstoletí zcela mlčí k 
naprosto samozřejmým každo-
denním útokům na ruskou stát-
nost, národnost, kulturu i historii 
v českých médiích, Německem 
otřásá politická hysterie z mo-
censké prohry v poměrně krátké 
volební prezidentské kampani, 
kdy se připomenou fakta, která 
si nacifikovaní Němci sami na-
tropili. 

Česky píšící sdělovací pro-
středky, jichž je naprostá většina 
v držení německých a švýcar-
ských majitelů, se ani nesnaží 
zakrýt svou říšskou poddanost a 
pláčou pro nezvolení rakouské 
šlechty do čela českého státu. 
Neustále se dozvídáme, jak 
zvítězila hloupost a jak Zemana 
volili hlavně hloupí a nevzdělaní 
lidé. Po Havlovské éře, kdy jsme 
si zvykli na označení půlmiliono-
vé armády nezaměstnaných za 
neschopné vyžírky, se nám nyní 
dostává rozšíření pejorativního 
hodnocení na nadpoloviční vět-
šinu obyvatelstva. 

V České republice se mini-
málně 81 % obyvatelstva nene-

chalo přesvědčit urážkami, na-
dávkami a ponižováním ze stra-
ny pražských herců, zpěváků, 
novinářů a dalších politických 
prostitutů. 81% tvoří ti, kteří volili 
Zemana nebo nešli k volbám. 
81% obyvatelstva Němci ve 
svém tisku, který u nás vydávají, 
označují za hlupáky. Opak je 
pravdou. 81% lidí odolalo ně-
mecké propagandě. Chápeme 
však, že německý velkokapitál v 
čele s vůdkyní Merkelovou nese 
odmítnutí dalšího prohloubení 
přímého řízení nad českými 
zeměmi nelibě. Mohli by však 
nedávat tak otevřeně najevo, jak 
moc je jejich ekonomika závislá 
na tunelování okolních zemí. 

Nejsurovější předvolební 
podmínky byly v Praze, kde byli 
lidé nepodporující Schwarzen-
berga na pracovištích a ve škol-
ních kolektivech vystaveni syste-
matické šikaně a obava z vyslo-
vení svého názoru připomínala 
konec 30-tých let velkoněmecké 
říše. Co na to Miloš Zeman? Nic! 
Proč by měl? Miloš Zeman je 
namyšlený hulvát, který napros-
to dokonale pochopil, že vedle 
hrozícího nástupu plného pod-
danství německému říšskému 
protektorovi bude přijatelný pro 
české voliče úplně kdokoliv. Lze 

s naprostou jistotou tvrdit, že 
Zeman má mezi svými voliči jen 
nepatrné množství skutečných 
přívrženců. Většina jeho voličů 
jej volila jen z hrůzy před sch-
warzenbergovským nevolnic-
tvím. Zkrátka je lepší mít na 
hradě namyšleného panáka, než 
německého Kalouska. 

Problém byl samozřejmě už 
v prvním kole voleb, kdy výběr 
byl opravdu zoufalý. Nutnost 
získat 50 tisíc podpisů ke kandi-
datuře člověka, který není spo-
jen s mocenskými špičkami, je 
už sama o sobě výsměchem 
úvahám o demokracii. Výběr 
kandidátů byl omezený na samé 
středočechy a jednoho Rakuša-
na. Mimo jasně vyprofilované 
pravičáky nabízela volba mimo 
Zemana v podstatě jen politicky 
nevýrazného sociálního demo-
krata Dienstbiera a pravdolás-
kařskou proschwarzenbergov-
skou Fischerovou, od kterých by 
se sotva dala předpokládat aser-
tivní obhajoba zájmů většiny 
živící se svojí vlastní prací. Ne-
pravicoví voliči střední a nižší 
majetkové vrstvy, tedy většina 
obyvatelstva ČR, měli v druhém 
kole voleb na výběr jen neúčast 
nebo hlas Zemanovi. 

Je otázkou, do jaké míry si 
to Zeman sám uvědomuje a 
jestli s tím bude chtít něco do 
budoucna udělat. Schwarzen-
bergovi přívrženci jej označují za 
komunistu, což je stejná situace 
jako ve fašistické Itálii 20-tých 
let, kdy byl rovněž každý nefa-
šista označen za komunistu. 
Nemůžeme čekat od Zemanova 
prezidentování nic zázračného, 
určitě nebude pro nás důvodem 

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  
OPĚT POODHALILA FAŠISTICKÉ TRENDY  

V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
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Od 11. ledna 2013 probíhá 
intervence západního imperialis-
mu v další zemi Afriky, jež se 
stala bojištěm velmocí o kontrolu 
afrického surovinového bohat-
ství. Mali zde v posledních le-
tech není zdaleka jedinou zemí, 
kde Západ rozmisťuje své vojen-

ské síly a zajišťuje své pozice 
nastolením spolupracujících 
vlád. Předtím se cílem této inter-
venční politiky zaměřené zejmé-
na proti čínským pozicím na 
černém kontinentu stal například 
Súdán, rozdělený záměrně vy-
volaným válečným konfliktem na 

severní Súdán a na Jižní Súdán, 
který je prozápadním teritoriem s 
velikými zásobami energetických 
surovin. Brutálním vojenským 
tažením sil NATO a jejich pěcho-
tou představovanou islamistický-
mi teroristy byla dobyta také 

k hrdosti, spíše naopak. Česká 
republika však byla Zemanem 
uchráněna dalšího kultu osob-
nosti, kterým jsme si už jednou v 
devadesátých letech prošli, 
veřejná podpora nebo naopak 
kritika prezidenta Zemana zřej-
mě nebude důvodem k vyhazo-
vání lidí z práce, politické či 

osobní likvidaci, nebo jiné formě 
perzekuce. Zeman na hradě je 
sice ostuda, ale dá se to přežít. 
Představa schwarzenbergovské-
ho protektorství zastiňuje vše 
špatné, co je spojeno se Zema-
nem. Předvolební kampaň i 
povolební mediální dohra nám 
ukázaly, kdo má v této zemi 

opravdovou moc. Lidé se této 
moci aspoň symbolicky vzepřeli. 
Bude však kruté postavit se této 
moci přímo. K tomu je potřebná 
úplně jiná úroveň uvědomění a 
organizace. 

 
Jan Kamenický  

K ÚMRTÍ OSCARA NIEMEYERA 

5. prosince 2012, 10 dnů před 
svými 105. narozeninami, ze-
mřel v nemocnici v Rio de Janei-
ro světoznámý brazilský archi-
tekt a komunista Oscar Nie-
meyer. 

Narodil se v Riu v roce 
1907, studoval uměleckou školu, 
během studia pracoval v tiskár-
ně. První stavba, na které se 
podílel, byla budova ministerstva 
školství a zdravotnictví v roce 
1936, kde byl jako konzultant 
přizván také švýcarský architekt 
Le Corbusier. Od té doby navrh-
nul v Brazílii i jinde po světě 
mnoho staveb a významně ovliv-

nil světovou architekturu. Přesto-
že mu byly několikrát odmítnuty 
víza ke vstupu do USA pro jeho 
komunistické postoje, podílel se 
společně s Le Corbusierem na 
návrhu sekretariátu OSN v New 
Yorku. I díky svému dlouholeté-
mu přátelství s brazilským prezi-
dentem Juscelinem Kubitsche-
kem vytvořil celkovou koncepci 
nového brazilského hlavního 
města Brasília a vyprojektoval 
mnoho budov v něm. Toto měs-
to bylo zařazeno UNESCO na 
seznam světové dědictví v roce 
1987. Po nástupu diktatury v 
Brazílii, kdy byla stále více ome-
zována možnost jeho práce, 
opustil na protest akademické 
posty a nakonec emigroval do 
Francie a cestoval po světě. 
Mezi navštívenými zeměmi byl 
také Sovětský svaz a Kuba.  V 
80. letech se do Brazílie vrací, 
pokračuje ve svém díle a účastní 
se i politického života. 

Mezi další jeho významné 

architektonické návrhy patří 
budova Komunistické strany 
Francie v Paříži nebo univerzita 
v Alžíru. Známým je také jeho 
blízké přátelství s Fidelem 
Castrem, který ho v Brazílii na-
vštěvoval, stejně jako jeho odpor 
k nespravedlivé blokádě Kuby. 

Svými vlastními slovy:  
"Nepřitahují mne pravé úhly a 
rovné linie, tvrdé a neohebné, 
stvořené člověkem. Přitahují 
mne volně plynoucí, smyslné 
křivky. Křivky, jež nacházím v 
horách mé země, ve spletitosti 
jejích řek, ve vlnách oceánu a na 
těle milované ženy. Křivky tvoří 
celý vesmír, zakřivený vesmír 
Einsteina." 

"Náš zájem je i politický. 
Architektura je moje práce, strá-
vil jsem většinu času u rýsovací-
ho prkna, avšak život je důleži-
tější než architektura. Co je 
podstatné, je zlepšit člověka."  

SCHWARZENBERG A NEČAS ZATAHUJÍ ČR  
DO KOLONIÁLNÍHO OBSAZENÍ MALI  
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ODKAZ 25. ÚNORA 1948 
V dnešních dnech si připo-

mínáme 65-té výročí od Vítězné-
ho února 1948. Tento den na 
vzdory současné propagandě 
znamenal zásadní krok česko-
slovenského lidu k osvobození 
pracujících od nadvlády buržo-

azních boháčů. Přestože spole-
čenské změny nenastaly mrknu-
tím oka a proces budování první 
generace socialistických zemí 
byl letitý proces, připomínáme si 
tento den jako zlomový čas v 
postupu proti vykořisťovatelské-

mu kapitalistickému zřízení. I 
přesto, že je tento den význam-
ný a dalo by se faktograficky 
psát o událostech kolem data 
25. února 1948, podívejme se 
spíše na širší historický kontext, 

Libye. 
Pro realizaci své politiky 

kontroly Afriky zřídila v roce 
2008 vláda USA tzv. vojenské 
velitelství pro Afriku zvané AFRI-
COM. USA přitom v oblastech 
někdejšího francouzského kolo-
niálního panství využívá jako 
svého zástupce a výkonnou paži 
Francii. Zesílené vojenské pro-
pojení Francie s USA prostřed-
nictvím NATO, z jehož vojenské 
složky de Gaulleova Francie 
vystoupila v roce 1966, lze dato-
vat od prezidentství Nicolase 
Sarkozyho, jenž roku 2009 naří-
dil opětovné včlenění Francie do 
struktury vojenského velení 
Severoatlantického paktu. V 
roce 2010 pak Sarkozy podepsal 
smlouvu provazující armády 
Francie a Spojeného království. 
Propojování euroatlantických 
mocenských struktur je vyjádře-
ním společné snahy USA a 
nejdůležitějších států EU omezo-
vat rostoucí moc především 
Ruské federace a Číny. Čína 
totiž v posledních dvou deká-
dách rozvinula s africkými země-
mi nebývalým způsobem vzá-
jemný obchod. Jen dovoz z 
Afriky do Číny v posledním de-
setiletí vzrostl z 5,6 mld. USD na 
93 mld. USD. Čína na rozdíl od 
západních mocností nabízí afric-
kým zemím výhodné úvěry, 
odbyt a společné podniky. USA 
a EU se proto rozhodly omezit 
vlastní rivalitu kvůli zachování a 

zajištění svých mocenských 
pozic tváří v tvář rostoucímu 
potenciálu svých rivalů. Francie 
tak začala ve střední, severní a 
západní Africe plnit pro USA 
úlohu regionálního četníka, což 
USA vyhovuje i vzhledem k 
těžce poškozené pověsti způso-
bené novými brutálními agrese-
mi a okupacemi v posledních 
dvou desetiletích. 

I v Mali, stejně jako v přípa-
dě Libye, kde se vojenským 
velitelem dobytého Tripolisu po 
vítězství NATO stal šéf Libyjské 
islámské bojující skupiny Ab-
delhakim Belhadž, byli Západem 
použiti ozbrojení islamisté. A 
zatímco je Francie sociálněde-
mokratického prezidenta Hollan-
da vyzbrojuje a trénuje ve válce 
proti Sýrii, v Mali hraje mediální 
hru o boji proti nim. Podobně 
jako v Afghánistánu zde totiž 
posloužili ze strany USA a dal-
ších západních států vybudova-
né a podporované islamistické 
teroristické organizace k vyvolá-
ní záminky pro tak zvaný 
"osvoboditelský" zásah Západu 
a zajištění jeho přímé vojenské 
přítomnosti v oblasti bohaté 
nejen na ropu a zlato, ale třeba i 
uran. Francie, závisející ze 75% 
na jaderných elektrárnách, zajiš-
ťuje významnou část svého 
nukleárního paliva právě z Afri-
ky, dosud zejména ze sousední-
ho Nigeru. Dalším cílem v plánu 
upevňování kontroly nad Afrikou 

po dobytí Libye je s Mali souse-
dící Alžírsko, které získalo v 60. 
letech svobodu těžce vykoupe-
nou krví svého lidu v boji proti 
panství Francie. Nedávná tero-
ristická akce na těžebním termi-
nálu v jižním Alžírsku se vzetím 
rukojmích souvisí s dalšími kro-
ky USA a Francie, a sice vývo-
zem islamistického teroru, vytvá-
řejícího chaos právě do Alžírska. 
Tato země je vystavena rostou-
címu nátlaku a destabilizační 
hrozbě. Afrika, která se v 60. 
letech osvobodila z kolonialismu, 
zažívá brutální návrat kolonizá-
torů, jimž sekunduje i Česká 
republika. 

Ministr zahraničí Schwar-
zenberg a předseda vlády Ne-
čas, který současně plní funkci 
pověřeného ministra obrany, 
mají v úmyslu poslat do Mali v 
rámci výsadku Evropské unie 50 
vojenských instruktorů, kteří by 
měli zatím po dobu patnácti 
měsíců cvičit místní jednotky 
(náklady této účasti ČR v novém 
imperiálním dobrodružství činí 
220 milionů korun). Vláda ČR 
počítá rovněž s vyzbrojením 
praporu malijské armády. Účast 
naší země v další koloniální 
válce, kterou podpořili i sociální 
demokraté, schválil parlament. 
Pozice komunistů nemůže být 
jiná než jasný odpor.  
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ve kterém toto datum hraje sice 
důležitou, ale jen jednu z mnoha 
rolí. 

Proces osvobozování pracu-
jících od vykořisťovatelské nad-
vlády vyšších společenských 
vrstev je starý jako civilizace 
sama. Podobně jako se nám 
dnes kapitalismus propagandis-
ticky podsouvá jako univerzální 
a jediný existence schopný hos-
podářský systém, najdeme po-
dobnou paralelu již ve starém 
Římě. Vraťme se před počátek 
našeho letopočtu až k vzpourám 
otroků z nichž nejvýznamnější 
vešly do dějin jako tři války či 
vzpoury otroků. Každý zná Spar-
takovo povstání, jehož echo 
zaznívalo i v německé revoluci 
roku 1919. Nebylo ale jediným. 
V letech 135-132 před naším 
letopočtem se první velké 
vzpouře otroků pod vedením 
syrského otroka Eunuse podařilo 
obsadit značnou část Sicílie a 
vytvořit tak stát otroků. Navzdory 
našemu chápání sociálněosvo-
bozeneckého boje nebyl výsled-
kem této vzpoury žádný starově-
ký sociální stát, ale opět otrokář-
ská společnost. Bývalý otrok 
Eunus se stal králem a jeho 
spolupovstalci svobodnými ob-
čany jeho království. Otroci, kteří 
se nepřipojili ke vzpouře, zůstali 
otroky a Eunus tak vládl dále 
otrokářskému státu až do jeho 
porážky Římany. Podle představ 

starověkých lidí totiž neexistova-
la žádná jiná známá hospodář-
ská soustava než otrokářství a 

n e d o k á z a l i 
vymyslet, jak by 
měla civilizova-
ná společnost 
o r g a n i z o v a t 
výrobu bez 
otroků v systé-
mu svobodných 
a spravedlivě 
o d m ě ně n ý c h 
pracujících. 
O t r o k á ř s k ý 
režim starově-
kého středomoří 
je už druhé 

tisíciletí pryč a máme zde sys-
tém kapitalistický. Stejně jako v 
druhém století př. n. l. i dnes je 
značná část lidí utvrzena v tom, 
že jedině stávající hospodářský 
systém je jediný možný. A právě 
zlomová období vzniku prvních 
socialistických zemí, kam patří i 
náš únor 1948, říkají jasné NE! 
Tak jako skončilo starověké 
otrokářství a o tisíc let později 
padl i feudální řád, není kapita-
lismus žádnou definitivou ani 
universem. Kontrarevoluční 
procesy na konci 20. století ve 
východní Evropě ani předcháze-
jící chyby, byť sebevětší, v pro-
cesu budování socialistického 
hospodářského systému nejsou 
důkazem kapitalistické věčnosti. 
Nechť se ti, co si tak myslí, podí-
vají na historii samotného kapi-
talismu. Kolikrát se církev a 
šlechta snažily zvrátit pád svého 
feudálního řádu a zvrátit nástup 
kapitalismu a to mnohokrát do-
časně i s velkými úspěchy. Na-
vzdory inkvizici je dnes kapitalis-
mus na vrcholu své historické 
epochy. Celosvětově je hlavním 
ekonomickým systémem a stojí 
za ním hlavní politické síly světa. 
Ale jak už je historickou tradicí, 
čím větší výšky se dosáhne, z 
tím větší výšky se i padá. Feu-
dalismus ze svého historického 

piedestalu padal dvě století a 
dnes z něj vidíme jen vyslovené 
relikty. Kapitalismus je v kon-
frontaci se svými alternativami 
již přes 150 let a tato konfronta-
ce se periodicky vyostřuje. 

Únor 1948 odstartoval v naší 
zemi čtyřicetileté období systé-
mu, který nahradil předchozí 
kapitalistický. Tento systém 
dokázal, že kapitalismus není 
univerzální, věčný ani jediný 
možný. Čtyřicet let nelze žít na 
dluh a pokud za tuto dobu Čes-
koslovensko dokázalo zmnoho-
násobit svůj hospodářský poten-
ciál a vytvořit trvale udržitelnou 
společnost bez nezaměstnaných 
a bezdomovců, pak jednou pro 
vždy dokázalo, že tento systém 
alternativou ke kapitalismu je. 
Jako první pokus o budování 
socialismu měl svá nutná histo-
rická specifika, charakteristiky a 
omezení, která budou jistě histo-
ricky překonány. Podstata myš-
lenky socialismu jakožto společ-
nosti bez vykořisťování člověka 
člověkem však byla jednou pro-
vždy uvedena do života jako 
reálná. Tento odkaz února 1948 
je pevný. I když postup dějin 
zařadí toto datum do dalších 
dějinných sledů, zůstane tento 
zlom trvalou výzvou k překonání 
kapitalistického vykořisťovatel-
ského systému jiným, socialistic-
kým. 

Připomeňme si proto tento 
historický milník a ani v dobách 
největší beznaděje nezapomí-
nejme na neotřesitelný fakt, že 
dějiny nekončí dneškem. Pod-
pořme všechna ta setkání, vzpo-
mínky, besedy a další akce 
spojené tematicky s tímto datem 
a hlavně při tom mysleme na 
budoucnost. 25. únor 1948 se 
nesmí stát nostalgickou vzpo-
mínkou, ale výzvou k zápasu 
vedenému tady a teď o lidsky 
důstojný život ve společnosti bez 
vykořisťování. 
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