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K účasti na p řipravovaných akcích se 
můžete p ř ih lás i t  na e-mai lu : 
ksm@ksm.cz, telefonních číslech: 
721985447, 602151711, nebo na adre-
se: KSM, Politických v ězňů 9, 11121 
Praha, kde získáte i bližší informace! 

 

 
 
5. srpna  2006 : Mírové shromáždění 
občanů na Lázku, Lázek, pořádá 
KSČM 
 
12. srpna 2006:  Setkání u partyzán-
ského krytu—turisticko-historická akce 
KSM Beroun, sraz v 12.00 na vlako-
vém nádraží Beroun 
 
19. srpna 2006:  Setkání levicových 
občanů na moravsko-slovenském po-
mezí, Senica, od 13.00 hodin, pořádá 
celé spektrum organizací 
 
26. srpna 2006: Slavnost česko-
slovenské vzájemnosti, Frýdlant n. /
Ostr., od 13.00 hodin, pořádá KSČM 
 
26.  srpna 2006 : Výstup na Sněžku - 
setkání občanů u příležitosti 84. výročí 
proletářských srazů 

Srpnové akce 

14. srpna 2006 , 11 h – soud Grebe-
níček vs Šinágl , Brno  
 
2. září 2006 – setkání na Kunětické 
hoře, tradiční akce levicových občanů 
 
16. září 2006—slavnost Naší Pravdy, 
OStrava 
 
16. září 2006 – Slavnost Halo novin, 
Praha, Výstaviště 
 
6. října 2006 – lampiónový průvod, 
Brno 
 

7. října 2006 – Večer v rytmu Latin-
ské Ameriky  

Výběr z akcí 
následujících m ěsíců 

18. — 20. 8. se uskuteční zájezd do  
Berlína, kde proběhne demonstrace 
při  příležitosti 50. výročí zákazu Ko-
munistické strany Německa (KPD). 
Jízdné hradí DKP, příjezd 18. 8. ve-
čer, odjezd 20. 8. dopoledne. 
Zájemci, hlaste se na adrese  
sykorova@ksm.cz. 

50. výro čí zákazu KPD 

Zájemci o účast v dalším ročníku 
Rudé univerzity obohacené o po-
znatky z prvního cyklu —hlaste se 
na centrálním kontaktu. 

Rudá univerzita 
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REVOLUČNÍ PÍSNĚ Z CELÉHO SVĚTA 

tických organizací v zahraničí. V 
roce 1987 vstoupila Palestinská 
komunistická strana oficiálně 
jako organizace, nikoli jako jed-
notlivci, do institucí Organizace 
pro osvobození Palestiny 
(OOP). Byla reprezentována na 
všech organizačních úrovních 
včetně výkonného výboru jako 
první politická strana, neboť v 
těchto institucích byly reprezen-
továny pouze organizace ozbro-
jeného boje. Tuto možnost vstu-
pu do výše uvedených institucí 
si zasloužila Palestinská komu-
nistická strana za významnou 

roli při obnovení jednoty OOP, 
která trpěla po porážce a odcho-
du z Bejrútu v roce 1982 rozště-
pením.  
Na podzim 1988, v podmínkách 
povstání (intifáda) přispěla Pa-
lestinská komunistická strana, 
která byla jednou ze čtyř organi-
zací tvořících vedení tohoto 
povstání, k tomu, aby OOP ak-
ceptovala, poprvé ve svých 
dějinách, rezoluce mezinárodní 
legitimity včetně rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 242 a 338. 
Tyto rezoluce se staly účinnými 
zbraněmi v rukou palestinského 

jednatele.  
V roce 1991, ve světle přehod-
nocení celé situace, změnila 
Palestinská komunistická strana 
svoje jméno na "Palestinská 
strana lidu", přičemž bere v 
úvahu charakter historické epo-
chy vývoje palestinského lidu s 
důrazem na to, že strana je 
nedílnou součástí světového 
socialistického projektu. Strana 
od svého založení ve 20. letech 
tohoto století, až na jednu přeru-
šovanou dekádu, pracovala v 
podmínkách ilegality, pronásle-
dování, zatýkání a věznění.  

Těžko se dnes člověk dostává k 
oblíbeným revolučním písním. 
Mimo skladišť různých organiza-
cí na internetu vychází občas 
nějaká perla, jako byl sborník 
The best of KSČ nebo přímo CD 
punkových revolučních kapel. 
Souhrn různých revolučních 
písní však můžete získat i u 
KSM. Brněnský klub Jiskra vydal 
dokonce 3 CD, které obsahují 
nejen písně v klasickém podání, 
ale i v podání moderním, které 
chytne každého skutečně za 
srdce. Však taky např. moderní 
Bandiera rossa drtí hitparádu 
rádia Haló Futura! 
A co konkrétně na CD nalezne-
te? Na „Jedničce“ toto: 
 
1. Svatá válka  
2. Gardová  
3. Sloužíme vlasti  
4. Vyprávějte veteráni  
5. I vonv predlžaetsja boj  
6. Ne pogibnet otěčeststvo naše  
7. Antiljudi  
8. Varšavanka (maďarsky)  
9. Už maršála Tita  
10. Venceremos  
11. Hasta Siempre  
12. Luna rossa  
13. Bella ciao  
14. Hasta Siempre (rocková 
verze)  
15. Bandiera rossa  

16. Russian Navy Hymn  
17. Hymna SSSR, 
 
Na „Dvojce“ toto: 
1. Svatá válka  
2. I vnov prodolžajetsja boj 
3. Antiljudi  
4. Vosstanie  
5. Revolucija  
6. Weltjugendlied  
7. Mensch der Arbeit  
8. Oktobersong 
9. Der heimliche Aufmarsch  
10. Arbeiter von Wien  

11. El pueblo unido  
12. Viva Zapata  
13. Hasta Siempre  
14. AntiNaz  
15. Revolucion  
16. Calzone per Che  
17. Revolucion 2  
18. Luna rossa  
19. Bella ciao  
20. Hasta siempre 2  
21. Bandiera rosa  
 
A dále? Na 
www.jiskra1948.org... 
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Palestinskou stranu lidu lze 
považovat za nejstarší politickou 
organizaci v rámci Palestiny. Je 
politickým a organizačním ná-
sledníkem komunistického hnutí 
v Palestině od 20. let tohoto 
století, což znamená, že je to 
strana s nejdelší a nejbohatší 
bojovou tradicí v Palestině. 
Sdružení národního osvobození, 
které bylo založeno v Palestině v 
roce 1943 v důsledku rozštěpení 
palestinské komunistické strany 
(která zahrnovala Araby a Židy), 
byla jediná palestinská strana, 
která usilovala o uskutečnění 
hesla demokratického palestin-
ského státu všech občanů bez 
rozlišení mezi Židy a Araby. 
Sdružení národního osvobození 
vedlo tehdy zároveň boj proti 
fašismu a nacismu.  
Po přijetí rezoluce o rozdělení 
Palestiny na dva státy, arabský 
a židovský, bylo Sdružení národ-
ního osvobození jedinou politic-
kou organizací, která souhlasila 
s touto rezolucí, i když náklady 
za tento postoj byly vysoké. Toto 
sdružení bylo zároveň jediné v 
boji proti anexi západního břehu 
Palestiny Jordánskem. Tento 
postoj byl deklarován organizo-
váním demonstrací proti parla-
mentním volbám v roce 1950, 
jejichž prostřednictvím jordánský 
režim chtěl legalizovat anexi 
západního břehu do Jordánska.  
V roce 1951 Sdružení národního 
osvobození založilo spolu s 
různými marxistickými organiza-
cemi Jordánskou komunistickou 
stranu. Tato strana potažmo 
hrála hlavní roli v boji proti sna-
hám USA o poskytování jordán-
ského občanství palestinským 
uprchlíkům a čelila projektům 
vojenských agresivních paktů. 
Palestinská komunistická strana 
- Gaze (stala se od roku 1982 
nedílnou součástí palestinské 
komunistické strany) hrála vůdčí 
úlohu při odporu proti snahám o 

usídlování palestinských uprchlí-
ků z Gazy na Sinajské poušti.  
Jordánská komunistická strana 
měla hlavní zásluhu při formová-
ní národní fronty, která vedla 
jordánský lid proti zapojení Jor-
dánska do Bagdádského paktu, 
což přispělo k přípravě podmí-
nek, které vedly k evakuaci brit-
ského generála Johna Glubba, 
předsedy vojenské britské mise, 
která ovládala nejen jordánskou 
armádu, ale i celou zemi. Vyvr-
cholením tohoto demokratického 
vývoje bylo zrušení neekviva-
lentní britsko-jordánské smlouvy 
a svobodné volby, poprvé v 
dějinách Jordánska, které vedly 
k nastolení vlasteneckého parla-
mentu a vlády.  
Po pravicovém převratu v dubnu 
1957, plně podporovaným Wa-
shingtonem, Jordánská komu-
nistická strana trpěla zatýkáním, 
které zahrnovalo stovky členů, 
sympatizantů a vedoucích činite-
lů. Pouštní vězení byla plná 
komunistů, kteří byli odsouzeni 
nepodmíněným trestem minimál-
ně 15letým vězením podle záko-
na "boje proti komunismu".  
Během izraelské okupace zbyt-
ku palestinského území v roce 
1967 Jordánská komunistická 
strana, na rozdíl od ostatních 
organizací, které měly svoje 
vedení i základny v sousedních 
arabských zemích, byla jediná 
politická organizace, jejíž hlavní 
základní organizace a vedení 
pracovaly na okupovaných úze-
mích, což jí umožnilo, aby na 
západním břehu hrála hlavní roli 
v organizaci a vedení masového 
odporu proti okupaci. První poli-
tická stávka ve východním oku-
povaném Jeruzalémě se usku-
tečnila několik dní po okupaci, z 
iniciativy a vedení komunistů, a 
to proti prohlášení izraelských 
okupantů, anexi východního 
Jeruzaléma. Tři měsíce po oku-
paci a z iniciativy komunistů byla 

založena první palestinská ná-
rodní fronta, která hrála důleži-
tou roli při zastavení emigrace z 
okupovaných území. Při a po 
válce v roce 1973 byla znovu 
založena národní fronta z inicia-
tivy Jordánské komunistické 
strany na západním břehu po 
rozpadu první národní fronty v 
důsledku represí izraelských 
okupantů. Politický a realistický 
program této fronty byl přijat 
ostatními palestinskými organi-
zacemi. Díky akceschopnosti 
této fronty bylo dosaženo vel-
kých úspěchů v komunálních 
volbách v roce 1976. Komunální 
rady se staly přední linií národní-
ho palestinského hnutí v boji 
proti okupaci.  
Na druhé straně Jordánská 
komunistická strana (zahrnovala 
palestinské komunisty na západ-
ním břehu a komunisty z Gazy) 
byla jediná politická organizace, 
která souhlasila s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 242 z roku 
1967.  
V roce 1982 se vytvořila Pales-
tinská komunistická strana z 
komunistů západního břehu, 
Gazy a palestinských komunis-

POKROKOVÉ HNUTÍ V PALESTIN Ě 
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I v těchto týdnech pokračuje pe-
tiční akce KSM proti umístění 
americké základny v ČR. Na 
petičních stáncích získáváme 
další stovky podpisů, celé archy 
chodí poštou, každý den docela 
slušná hromádka, jak je vidět na 
fotografii. Počet podpisů přesáhl 
již 5000. Plánují se další petiční 
stolky na srpen a dokonce již i 
na září a případně říjen. Na zá-
kladě iniciativy řady organizací a 
jednotlivců také vznikla širší ini-
ciativa, která chce proti základ-
nám vystupovat. 
Iniciativa Ne základnám založila 
vlastní petici s požadav-
kem referenda o otázce umístě-
ní protiraketové základny USA. 
V iniciativě jsou zastoupeni hu-
manisté, křesťané, komunisté, 
mírová hnutí, radikální levice, 
sociální demokraté, zelení z řa-
dy organizací a skupin. Přestože 
jsou mezi nimi různé názorové 
rozdíly, na odmítnutí amerických 
základen se shodují všichni. 

Další schůzka iniciativy proběh-
ne 3. 8. v 19h v Humanistickém 
centru na Kolbence. 

Z připravovaných akcí zmiňuje-
me nejbližší: 

PO 7.8. v 11h., Česká televize - 
předání symbolické rakety se 
žádostí o objektivní informova-

nost, neboť média se jednoznač-
ně snaží ovlivnit veřejnost ve 
prospěch základen 

NE 13.8. v 16h , Hum.centrum 
na Kolbence - přípravy na prů-
vod (výroba rekvizit raket apod.), 
který se uskuteční o den později 

PO 14. 8. sraz v 15h. na Můstku 
- "raketový" průvod Prahou: 
Můstek, Karlák, I.P.Pavlova, ko-
nec na nám. Míru (s sebou růz-
né hudební nástroje) 
 
Závěrečná akce této fáze má být  
někdy okolo 20. srpna—asi pro-
testní akce s projevy a ukonče-
ním první fáze petice. 
 
Zároveň se dojednávají podrob-
nosti o další fáze kampaně ko-
munistů—budou samolepky proti 
základnám, pohlednice, letáky, 
plánují se i akce v místech před-
pokládaných základen. 

NE ZÁKLADNÁM USA V ČR! 

Petiční stolek v zájmu kolemjdoucích 
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Na konci července obdržel KSM 
dopis od Ministerstva vnitra 
(MV), kterým bylo zahájeno říze-
ní o rozpuštění Komunistického 
svazu mládeže z důvodu 
„protiústavnosti“ “Politického 
programu KSM“. Po měsících 
urgování tak MV zareagovalo na 
odpověď KSM a schválené změ-
ny dokumentů. 
Na základě podkladů, které jsme 
obdrželi až později, jsme zjistili, 
že k programu se vyjádřili cel-
kem 3 odborníci, z nichž 2 disku-

tovali o možných výkladech re-
voluční změny a pouze jeden 
dogmaticky a hystericky antiko-
munisticky obvinil KSM z protiú-
stavnosti, mimo jiné proto, že 
chce „legislativně donutit nájem-
ce ubytovat mladé za přijatelné 
ceny“, že chce vystoupit z NA-
TO, že vychází z Lenina a po-
dobně… Hezké zdůvodnění ne-
ústavnosti, co? 
Uskutečnila se schůzka s minis-
trem Bublanem a náměstkem 

Henychem, které byl přítomen i 
předseda KSČM Filip. 
Ta se točila převážně kolem 
otázky, zda občanské sdružení 
může vykonávat určitou politic-
kou činnost—žádná strana však 
druhou nepřesvědčila, i když se 
ukázalo, že o to vlastně vůbec 
nejde— politická činnost prý ne-
vadí, vadí forma, jakou je popsá-
na :-). Prostě Kocourkov.  
Pokud MV KSM rozpustí, bude-
me se soudit, a to nejen v ČR, 
ale i u mezinárodních institucí! 

MÉDIA LOBUJÍ ZA VOJENSKÉ ZÁKLADNY 
Mezi médii excelují média veřej-
noprávní, které lobují za americ-
ké raketové základny v České 
republice, ale za peníze občanů, 
kteří jsou ve své většině proti 
americkým základnám na území 
ČR.  Např. v úterý 18. 7. 2006 v 
pořadu veřejnoprávní televize 
ČT1 – Události, komentáře 
(22:30) předvedli redaktoři toho-
to pořadu co je to „demokracie“ 
po česku. Když jsi konečně za-
čalo vedení ČT uvědomovat, že 
podle posledních výzkumů veřej-
ného mínění a to i přes denno-
denní „vymývaní mozků“ touto 
proamerickou „českou“ televizní 
stanici zůstává více než 60% 
obyvatel České republiky na 
pozicích, které odmítají katego-
ricky odmítají jakoukoliv možnost 
vybudování raketové základny 
strýčka Sama v ČR, ještě zesílilo 
„lobování“ pro jistě mírové snahy 
Velkého bratra.  
Tak se stalo, že v jediném pořa-
du, v Událostech komentářích – 
dala ČT1 ve dvou neobjektivních 
šotech - Američtí experti hledají 
v ČR protiraketovou základnu a 
Protiraketová základna znovu 
jako tolikráte v minulosti najevo 
komu opravdu slouží veřejno-
právní televize. Vrcholem úterní-
ho večera měla být a jistě ovšem 
nechtěně byla a tzv. diskuze - 

Hosté ve studiu, kde pečlivě 
vybraní hosté, Miloslav Bendář 
člen AV, prý pol. fil. a ekonom 
Petr Sklenář „diskutovali“ o vý-
hodách, které americká základ-
na přinese obyvatelům České 
republiky. Krajně neobjektivní 
Miroslav Bednář byl dokonce 
poněkud pomateným redakto-
rem nazván historikem, je-li 
tomu tak, bože ochraňuj naši 
přítomnost i historii, před takový-
mi historiky. Mladičký ekonom 
Petr Sklenář se zmohl jen zjevně 
nabiflované oficielní prorežijní 
tvrzení, že americká základna 
přinese nová pracovní místa. Do 
diskuse byla také vtažena zpra-
vodajka ČT v Berlíně, která pou-
kazovala na ekonomické přínosy 
z amerických základen pro oby-
vatelstvo Německa, hlavně pro 
bodré Bavoráky (mimochodem, 
část obyvatel Bavorska tvoří jistě 
již mírumilovní potomci právem 
odsunutých českých Sudetských 
Němců). Ani zpravodajčino stra-
šení nepovedenými útoky frakce 
Rudé armády proti americkým 
základnám v Německu a tvrzení, 
že se tyto útoky nezdařily díky 
kvalitní ostraze amerických oz-
brojených sil, jistě na pocitu 
bezpečí českým divákům nijak 
nepřidalo.  
Odpor občanů proti možnosti 

vybudovat americká raketová 
odpalovací sila v naší hustě 
osídlené krajině, bude jistě kaž-
dým dnem sílit. Naší 
„spojenci“ (bohužel i pomocí 
českých žoldáků) vedou válku v 
mnoha zemích světa, nejbližší 
spojenec našeho „velkého brat-
ra“ – stát Izrael vraždí v těchto 
dnech civilní obyvatelstvo Pales-
tiny, Libanonu a dalších arab-
ských zemí. A tak jako převážná 
část našich obyvatel říká ne 
americkým válkám, tak pevně 
věřím, že řekne své ne i americ-
kým základnám v ČR! Věříme, 
že ČT1 se jistě dočká redaktorů, 
kteří nebudou pře očima čes-
kých diváků provádět anální 
alpinismus!  
-woj- 
 
Bude to stačit? 
Z průzkumu vyplývá, že jen sou-
hlasí 17 procent obyvatel sou-
hlasí s přítomností amerických 
jednotek, proti je 83 procent 
respondentů. Hlavním důvodem 
k odmítnutí raketové základny je 
suverénně bezpečnost. Tvrdí to 
každý třetí dotázaný z těch, kdo 
řekli NE americkým základnám.  
 

Zdroj: Průzkum pro Mf dnes, 
který provedla agentura Median 
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25,000 kubánských lékařů v 
současnosti pracuje za mořem 
(Aktuality z Kuby, kubánská 
kampaň solidarity) - oživují ve 
světě představy, že určitě potře-
buje socializmus a stejně tak i 
lékařské specialisty.  
Kuba je jedinou malou socialis-
tickou zemí, která nikdy neu-
stoupila během celého dlouhého 
sovětského hroucení, navzdory 
své bezbrannosti vůči USA. 
Mimochodem, tento ostrov je 
jediným „malým“ ve smyslu, že 
náš vlastní ostrov, Velká Britá-
nie, je „malý“; tyto dva ostrovy 
jsou opravdu srovnatelné v cel-
kové délce, ačkoli karibský ost-
rov je užší.  
Jak se snažíme sestavit předsta-
vu naší socialistické budoucnosti 
nebo dokonce, vzhledem k naší 
současné situaci, budoucnosti 
vůbec, potřebujeme nejen mít 
přehled o těchto zprávách o 
socialistickém selhání, musíme s 
jistotou zjistit, čeho Kuba aktuál-
ně dosáhla a jak to dokázala. Ve 
svém „Havanském deníku“ z r. 
1971 se jevil Andrew Salkey, že 
pochopil něco z podstaty kubán-
ské revoluce, když napsal : „…
(kubánský) lid všechno přežil v 
mnoha sračkách, ale s noble-
sou, tak trochu po americku, se 
všemi tretkami a cetkami a vete-
ší. Ne že by neviděli druhou 
stánku, viděli ji. Věřím, že jsou 
unikátem mezi komunisty v tom-
to ohledu. Vždy měli fascinující 
život a vědí, co je to stálo“.  
Pár Kubánců by se mohlo pyš-
nit, že jsou unikáty v tomto 
smyslu, ale zaručeně unikátně 
přispívají k socialistické teorii i 
praxi. Jedním význačným příkla-
dem je, jak deníky, vystupující 
proti revoluci, o ní pojednávali 
během prvního revolučního 
roku. Věděly, že podle zákona o 
titulcích, jestli organizované 
složky dělníků pocítí, že jsou v 
tisku líčeni nepravdivě, mají 
právo následně po názoru listu 

podat vysvětlení. Tento zásadní 
prvek demokracie dovolil Kubán-
cům vidět obě strany pracovních 
problémů a zastavit prodej dení-
ků, které lhaly. Nebylo nutné 
žádné drastické vystoupení 
vlády. 
Socializmus, po tak dlouhou 
dobu jeden ze snů lidstva, dosá-
hl vědecké kvality s pracemi 
Marxe a Engelse. Jejich práce 
utvořila jádro, které je do dneška 
stále platné. Například dvě ne-
dávno vydané práce vědců z 
USA mohou být mnohem snáze 
umístěny uvnitř odstavce vědec-
kého socializmu než v ustálené 
kapitalistické ideologii. „Zmatené 
myšlení“ (Bart Kostko, 1993) 
zkoumá svět „zmatené logiky“, 
který je nutně v souladu s tím, 
co bychom nazvali dialektickým 
materializmem, a ve stati „Žádná 
nula“ Robert Wright (2000) uka-
zuje, jak důležitá spolupráce 
ještě zbývá ve světě, který se 
chlubí především konkurencí; 
což by jeden nazval sociologií 
socializmu. V přírodních vědách 
existuje mnoho srovnatelných 
příspěvků, ačkoli od nich z růz-
ných příčin nemůžeme očeká-
vat, že budou dodány pod hla-
vičkou „marxizmu“! 
Pro každou vědeckou práci je 
vážnou hrozbou, že by se s ní 
mělo být jako se svatou a ne-
měnnou, a je ironií, že marxi-
zmus trpěl těmito dvěma viry ve 
zjevně marxistickém státě, So-
větském svazu. Z naší minulosti 
tu je mnoho oblastí dogmatu, 
které teď musíme posoudit.  
Ale ironie osudu marxizmu je 
„zarámována“ když zjistíme, že v 
našem triumfu nad sovětským 
socializmem USA padají do 
podobné pasti. Například úvod-
ník ve Scientific American z 
července 2004 naráží na 
„Bushovu éru Lysenkismu“, 
nedávná kniha vydavatelství 
Princetonské univerzity 
„Sovětská věda“ naznačuje, že 

problémy, které se pozoruhodně 
podobaly těm, o kterých psala 
Západní věda dneška a úvodník 
New York Times (23. ledna 
2004) řekl, že Bushova adminis-
trativa „nestydatě překrucuje 
vědecká bádání z politických 
důvodů (…) nebo když jsou v 
rozporu s politickými cíli“. 
Je v souladu se dvěma výše 
uvedenými odstavci, že závaž-
nost citace na začátku tohoto 
článku se zřejmě stane evident-
ní.  
SOCIALISTICKÁ BUDOUC-
NOST? Sam Webb vyjadřuje 
důvěru ve schopnost USA vybu-
dovat demokratický socializmus. 
Historie USA podává důkazy o 
mnoha snahách o vybudování 
takové budoucnosti, ale mnoho 
znaků v současnosti říká, že 
společnost je sváděna opačným 
směrem. Je ve prospěch onoho 
„malého“ ostrova u pobřeží USA, 
že je v našem století obnovena 
platnost socializmu; pokrokoví 
lidé USA a Kuby, i dalších, se 
musí z jejich blízkosti hodně učit. 
 

Roger Fletcher, KS USA 
( ohlas na stať Sama Webba 

Ohlasy na socializmus, CR pod-
zim 2005 ) 

------------------- 
z angl. Orig. ( Communist Re-

view, léto 2006) přeložil Vladimír 
Sedláček 

 
Pozn. Red.: 
Sam Webb je současný národní 
předseda Komunistické strany 
USA, do této pozice byl zvolen v 
roce 1998 a opět na 27. národ-
ním sjezdu v roce 2001 
(Milwaukee, Wisconsin) a poté 
na 28. národním sjezdu v roce 
2005 (Chicago, Illinois). Jeho 
Úvahy o socialismu, resp. struč-
ný výtah, je k dispozici na www 
stránkách KSM, vzhledem  k 
rozsahu bylo nemožné zveřejnit 
jí v MP. Roger Fletcher je akti-
vista Komunistické strany USA. 
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vatelské perverzní poučení, aby 
viděli kapitalizmus jako mučírnu, 
která se rozkládá od Guantana-
ma po Abú Grajb, Filipíny a 
Haiti…a dál. Je dnes příliš fan-
tastické poukázat na to, že první 
slova na podstavci sochy Svobo-
dy jsou „Dej mi“, a že ve skuteč-
nosti má „svoboda“ (liberty; 
pozn.překl.) původ v USA? 
Palebná clona proti socializmu 
začala už před r. 1917 a vždycky 
byla zaměřena přinejmenším 
stejně na nás, kteří jsme žili 
uvnitř kapitalistických společnos-
tí, a tak naše soudruhy napadlo 
vystavět společnost socialistic-
kou. Průběhem toho, co může-
me rozumně nazvat „zhoubnou 
osmózou“, zůstaneme do určité 
výše pod vlivem tohoto bombar-
dování. Například „normálnost“ 
je pro mnohé z nás systém insti-
tucionalizované krádeže známé 
jako námezdní práce, poměr 
platů mezi pohlavími, rasové 
urážky a neurvalé vykořisťování 
lidu z bývalých kolonií.  
Z těchto důvodů, a s těmito 
důkazy na mysli, se musíme 
snažit a získat vyvážený pohled 
na to, co se v socializmu dělalo 
špatně, a ne se nechat houpat 
našimi oponenty. 
Za druhé, je překvapením, že 
komuinisté drancovali státní 
majetek. Přece kdokoli, kdo se 
oddává takovéto individualistické 
akci, podle definice není komu-
nista.  
Jeden bývalý ministr obrany 
labouristické vlády prý tvrdil, že 
„je komunista“, ale to je téměř 
totéž, jako kdyby Bush a Blair 
tvrdili, že jsou „křesťané“.  
Za třetí, pro mnohé z nás bylo 
zarážející, že v socialistických 
zemích bylo tak málo těch, kdo 
se chystali bránit socializmus. 
Nyní je zcela evidentní, že jsme 
měli hodně iluzí o tom, jak se za 
socializmu dobře žilo. Ale, soudě 
podle nedávného dopisu od 
moskevského čtenáře pro Mor-

ning Star (16.března 2006), 
někteří moskvané začali uvažo-
vat o „socializmu jako o staro-
módním politickém systému (…) 
a nyní, když žijí v kapitalistickém 
Rusku, zjišťují, že socializmus je 
jediným nástrojem, jak zachránit 
lidstvo“.  
Často, a zbrkle, se říká, že první 
obětí války je pravda. Vezmeme-
li, že studená válka byla zaháje-
na rokem 1917, a navzdory 
tomu, co se nám snaží namluvit 
někteří žurnalisté, dosud ne-
skončila, můžeme říci, že hodně 
z našeho kulturního a historické-
ho prostředí bylo, a stále je, 
slátaninou lží na obou stranách 
železné opony. Pisatel dopisu z 
Moskvy z toho objevil jednu 
„záplatu“ a další jsou denně 
odkrývány v Latinské Americe, 
Palestině, Iráku a Íránu, v ulicích 
Naw Orleans a Los Angeles.  
 
DALŠÍ HODNOCENÍ Výše uve-
dené jsou některé práce, které 
oslavovaly pád socializmu. V 
protikladu k nim tady je pět věc-
ných studií, které podporují soci-
alizmus, které bezpečně analy-

zují hodně z toho, co bylo špat-
né na sovětském „modelu“; 
šestý titul je detailním rozborem 
rozvojové socialistické společ-
nosti. 
První je „Perestrojka - marxistic-
ká kritika“ (Sam Marcy 1990), 
hodnotná především proto, že 
přetiskuje novinové články popi-
sující, jak „perestrojka“ probíha-
la. V r. 1992 vyšla jako zvláštní 
vydání časopisu „Příroda, spo-
lečnost a myšlenky“ kniha Hein-
ze Holze „Pád a budoucnost 
socializmu“ a v r. 1997 přišla 
ˇ“Černé košile a Rudí“ Michaela 
Parentiho. Ještě později vydal 
Bahman Azad knihu „Hrdinský 
boj, hořká porážka“ a v r. 2004 
napsali Roger Keeran a Thomas 
Kenny „Zrazený socializmus“. 
Poslední a bezpochyby nejmen-
ší je „Kuba, revoluce v pohy-
bu“ (Isac Saney 2004). Diskuse 
o tomto tenkém svazečku růz-
ných hlubin demokracie, o tom, 
jak stát s vládou jedné strany 
může zůstat plně demokratickým 
a jak může tento stát být zbytku 
světa „dobrým samaritánem“- 

 

Sam Webb, předseda KS USA 
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Na pražské náměstí Míru přišlo  
26. 7. na tři sta lidí, aby dali 
najevo svůj nesouhlas s násilím, 
ke kterému dochází na Blízkém 
východě s izraelskými vojenský-
mi akcemi v Libanonu a vyjádřili 
podporu a solidaritu libanonské-
mu a palestinskému lidu. Apelu-
jeme tímto na českou vládu, aby 
zaujala jasné stanovisko vůči 
agresi izraelské vlády a poskytla 
humanitární pomoc poškozené-
mu Libanonu a Palestině, stojí v 
oficiálním prohlášení pořádají-
cích organizací. 
Na uspořádání akce se podílelo 
celkem třináct organizací a hnu-
tí, mezi nimi čeští muslimové a 
zahraniční muslimští studenti, 
Humanistické hnutí a Komunis-
tický svaz mládeže. Účastníci 
demonstrace podepisovali petici 
Za ukončení násilí a pro mír na 
Blízkém východě. V tisku 
se psalo, že jde o akci proti 
Izraeli, ale jde o shromáždění 
proti násilí, a to proti veškerému 
násilí na Blízkém východě. Toto 
téma shromáždění dokumento-

valy i transparenty s nápisy 
Násilí je poslední útočištěm 
bezmocných, Násilí plodí násilí a 
Izrael bombarduje civilisty a děti, 
svět mlčí. KSM zde měl hlavní 
heslo "Mládež proti válce a oku-
paci" a přednesl část stanoviska 
Světové federace demokratické 
mládeže, které bude předáno 

americké a izraelské ambasádě 
v ČR. 
V pondělí členové KSM podpořili 
také protest Libanonců na Staro-
městském náměstí, kde rozdá-
vali společné prohlášení komu-
nistických stran k izraelské agre-
si. 

SOLIDARITU S LIBANONEM A PALESTINOU 

V pondělí večer se sešli zástupci 
organizací a jednotlivců, kteří 
podepsali následující prohlášení: 
"Praha, 24. července 2006 – Ve 
středu 26. července 2006 v 18h. 
na Náměstí Míru nejrůznější 
organizace, sdružení, strany a 
jednotlivci uskuteční shromáždě-
ní, kterým chtějí vyjádřit nesou-
hlas s násilím na Blízkém výcho-
dě. 
Níže podepsané organizace, 
požadují:  
1) zastavení útoků Izraele proti 
civilistům a civilním cílům 
2) zabránění použití zbraní hro-
madného ničení proti civilnímu 
obyvatelstvu 
3) zastavení zločinů proti lid-
skosti – porušování Ženevských 
konvencí (např. bombardování 

nemocnic, bránění přísunu hu-
manitární pomoci atd.) 
4) osvobození politických zajatců 
a zvlášť žen a dětí z izraelských 
věznic 
Dále protestujeme proti mlčení a 
tichému souhlasu s těmito váleč-
nými zločiny ze strany světových 
organizací, které by měly bdít 
nad udržováním světového míru. 
Apelujeme tímto na českou vlá-
du, aby zaujala jasné stanovisko 
vůči agresi Izraelské vlády a 
poskytla humanitární pomoc 
poškozenému Libanonu a Pales-
tině. 
Tímto setkáním vyjadřujeme 
solidaritu s obětmi útoků Izraele 
na Libanon a Palestinu a vyzývá-
me všechny strany, aby své 
konflikty řešili mírovými a nená-

silnými cestami. 
 
Toto prohlášení podepisují ná-
sledující organizace, sdružení, 
kluby a strany: 
 
• Islámská nadace v Praze 
• Komunita pro lidský rozvoj 
• Humanistické hnutí 
• Mezinárodní mírové hnutí 
• Všeobecný svaz muslimských 
studentů v ČR 
• Centrum kultur 
• Palestinský klub 
• Humanistická strana 
• Muslimská unie 
• Komunistický svaz mládeže 
• Svaz palestinských studentů 
• Česko-Indický spolek 
• Irácké fórum v ČR" 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 
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Oblast Středního východu žije v 
děsivé nestabilitě způsobené 
rostoucí agresivitou imperialis-
mu, jenž používá pro dosažení 
svých cílů všech prostředků. 
WFDY vyjadřuje své silné roz-
hořčení, protest a hluboké zne-
pokojení ve vztahu k izraelským 
útokům proti Libanonu a Palesti-
ně v posledních dnech, jejichž 
výsledkem jsou stovky mrtvých a 
zraněných libanonských a pales-
tinských lidí. Válečná mašinérie 
Izraele – podporovaná Spojený-
mi státy americkými a jejich 
spojenci vraždila a páchala ma-
sakry na nevinných libanon-
ských a palestinských lidech a 
ničila jejich společnost a ekono-
miku a devastovala jejich území.  
Tyto poslední válečné akce 
pouze potvrzují správnou pozici, 
kterou jsme již dříve vyjádřili, 
když jsme odsoudili imperialistic-
ké vměšování se do vnitřních 
věcí Libanonu a pokusy vyvolá-
vat nestabilitu v zemi a v regio-
nu, což bylo zaměřeno proti 
Sýrii, Palestině, Iráku a nepřímo 
proti Iránu s cílem změnit politic-
kou mapu regionu podle imperi-
alistického projektu tzv. Velkého 
Středního Východu pod hesly 
tzv. „boje proti terorismu“, 
„odstranění zbraní hromadného 
ničení“ a „demokratizace reži-
mů“. Ačkoli cesta ke skutečné 
demokracii, před níž lidé stojí, je 
dlouhá, jsme přesvědčeni, že 
jedinou cestou je demokratizační 
proces vycházející ze svobodné 
vůle lidu a jeho každodenního 
zápasu a nikoli imperialistická 
intervence, jejímž jediným cílem 
je vykořistit lid a přírodní zdroje 
regionu. 
Deklarace vyhlášené na summi-
tu zemí G8 nedávno v ruském 

Petrohradu jasně odhalují impe-
rialistické záměry vůči regionu 
Středního východu. Je jasné, že 
se v rámci současné situace 
pokoušejí vtáhnout i Sýrii a vmě-
šovat se do jejích vnitřních zále-
žitostí a že mají v úmyslu poslat 
mezinárodní vojenské síly do 
regionu, čímž by otevřeli dveře 
přítomnosti vojsk USA a Velké 
Británie v oblasti. 
Je nezbytné ukončit tuto zločin-
nou eskalaci, která způsobuje 
mnoho obětí a nezměrné utrpení 
a žene celou oblast Středního 
východu do konfliktu ještě vět-
ších a nebezpečnějších rozmě-
rů. Je nezbytné odsoudit brutální 
akce odplaty a trestání celého 
obyvatelstva s cynickým pošla-
páváním nejzákladnějších lid-
ských práv a jasným porušová-
ním mezinárodního práva a 
principů Charty OSN. Mlčení a 
komplicita USA, Evropské unie a 
OSN ve věci těchto zločinů, jež 
nemůže nikdo ospravedlnit, jsou 

nepřijatelné a jsou potupením 
lidské důstojnosti. 
Vyzýváme všechny naše člen-
ské a přátelské organizace na 
národní, regionální a mezinárod-
ní úrovni stejně jako veškeré 
antiimperialistické mládežnické 
hnutí k zintenzivnění boje proti 
zločinnému tažení a k rozvinutí 
akcí, jež by vyburcovaly vědomí 
mladých lidí a pohnuly Izrael k 
okamžitému stažení svých sil a k 
zastavení všech vojenských 
operací v Libanonu a Palestině. 
Proto rovněž vyzýváme generál-
ního tajemníka OSN a celé me-
zinárodní společenství a mírumi-
lovné síly, aby intervenovaly a 
vykonávaly tlak na Izrael, aby 
ten okamžitě zastavil agresi proti 
libanonským a palestinským 
lidem.  

Zkrácená verze stanoviska  
Světové federace demokratické 

mládeže (WFDY) a zároveň 
vystoupení Radima Gondy na 

demonstraci 26. 7.  

ZASTAVTE OKAMŽIT Ě IZRAELSKOU AGRESI 
PROTI LIBANONSKÉ A PALESTINSKÉ  

MLÁDEŽI A LIDU! 
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SOCIALISMUS: ÚVAHY A SKUTE ČNOSTI 
Selhání socializmu v průběhu 
minulého století postačí k napl-
nění několika knih; vyvozované 
důsledky a představy pravděpo-
dobně prosákly do většiny světo-
vých knihoven. Takže když zva-
žujeme takovou historii, musíme 
postupovat opatrně, mít stále na 
mysli vymoženosti pro lidstvo, 
které vznikly teprve se socia-
lizmem, a všimnout si, že sovět-
ský kolaps nepřinesl žádnou z 
výhod, které přední kapitalističtí 
teoretici nabízeli.  
„USA jsou jako žába, která se 
pomalu vaří ve vodě. Nevyskočí, 
protože si neuvědomuje, že je 
blízko smrti“ 
 (Steven Chu, ředitel Národního 
výzkumného ústavu v Berkeley, 
Kalifornie) 
„Komunitarizmus“ Amitaie Etzio-
niho, „Bohatství a bída národů“ 
Davida Landese nebo „Konec 
dějin“ Francise Fukuyamy, ty 
všechny vykreslovaly s nastole-
ním jediné mocnosti falešně 
optimistickou budoucnost a 
iluzorní získání míru. Sam Webb 
se tudíž ve svých „Úvahách o 
socializmu“ (CR podzim 2005, 
str. 24-32) může dívat na množ-
ství chyb uvnitř prvního socialis-
tického státu, jež zásadně při-
spěly k jeho pádu, ještě pořád 
může vyhlašovat „nezbytnost 
socializmu v naší době“.  
DALŠÍ ÚVAHY… Někomu se 
Webbovo tvrzení může jevit 
trochu ukvapené. Ale právě když 
se stát, který nám dal tolik počá-
tečních výhod, začal dostávat do 
ideologických i praktických potí-
ží, zrodila se nová varianta soci-
alizmu v Karibiku. Socializmus 
dorazil na Kubu jako přirozený 
výsledek téměř pěti set let revo-
lučního boje, a my musíme po-

rovnat nepochybný úspěch na 
tomto ostrově s též nepochybný-
mi chybami sovětského prototy-
pu.  
Důležitost takové rovnováhy je 
zdůrazněna únavným opaková-
ním obvinění, jež byla zplozena 
proti mladé bolševické republice, 
ze strany USA proti Kubě. Kapi-
talistické deníky stále píší o 
Kubě jako o „poslední zbývající 
výspě stalinské diktatury“ a vlá-
da USA pokračuje v rozšiřování 
čtyřicetileté, a neefektivní, bloká-
dy. 
Zkrátka neprodyšný kordón proti 
bolševizmu 20. let min. století 
byl přenesen do Karibiku, ale v 
pocitech i v praxi je stále s námi.  
Na podporu Webbových tezí 
podotýkám, že je životně nutné 
nějaké rozvíjení. Můžeme začít 
tam, kde Webb končí, (1) že 
milióny lidí ztratily víru v sociali-
zmus, (2) že tisíce komunistů se 
spojily k drancování státního 
majetku a (3) že velmi málo jich 
předstoupilo, aby v r. 1991 brá-
nili socializmus. 
…A SKUTEČNOSTI Za prvé, 
zrození a růst prvního socialistic-
kého státu probíhalo za nejinten-
zivnějších ideologických i fyzic-
kých útoků po celou dobu. Tak 
surové podmínky si vybraly při 
vývoji socialistického systému 
svoji daň, když došlo ke zvrhlé-
mu výběru mladých komunistů 
nacistickými silami během napa-
dení ve II. světové válce.  
Tyto úděsné podmínky jsou 
dnes převážně zapomenuty v 
našem spěchu vyšetřit socialis-
tické excesy a deformace. Na-
štěstí, jak narůstalo mírové hnutí 
během poválečného období, 
někteří autoři obnovili pátrání po 
skutečných začátcích „studené 

války“ a, díky podnětu veřejnosti, 
dokázali dostat své výsledky do 
tisku. „Začít na začátku“ (Phil 
Braithwaite, 1985) a „Když Britá-
nie napadla Sovětský svaz, 
konzul, který protesto-
val“ (Andrew Rothstein, 1979) 
nám daly jakousi představu o 
nevyhlášené válce k destabiliza-
ci lidu zhrouceného carského 
impéria.  
Taková pátrání byla studnicí v 
tradici dřívějších prací jako 
„Velké spiknutí proti Rus-
ku“ (Khan a Sayers, 1945), a 
tento trend dnes pokračuje pra-
cemi jako „Kdo platil Dudáka; 
CIA a studená válka“ Frances 
Stonor Saundersová, 1999) a 
„Obchod s nepřítelem; jak mno-
hé národy společně zásobovaly 
nacistické Německo během II. 
světové války“ (Charles Higham, 
1983). 
Mnozí čtenáři budou překvapeni 
rozsahem „kulturní války“ proti 
socializmu, zobrazené Saunder-
sovou, a enormními sumami, 
jichž se dostávalo spisovatelům, 
grafikům, vydavatelům a filma-
řům, poskytovanými toliko těm, 
kdo by ukazovali socializmus ve 
špatném světle bez ohledu na 
to, co se dělo. Někdo může být 
také pobouřen faktem, že zatím-
co „naši chlapci“ bojovali v evro-
pě proti fašizmu, běžný a dokon-
ce rostoucí obchod USA a Britá-
nie s Německem běžel jako 
obvykle, jak ukazuje Higham. 
Starší čtenáři si možná vzpome-
nou na absurdní vylíčení komu-
nizmu George Orwellem jako 
„boty, otisknuté na lidské tváři…
navždycky“. U mladších čtenářů 
je nicméně nepravděpodobné, 
že by potřebovali nějaké spiso-
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Odpověď na tuto otázku by moh-
la znít: taková, jakou si ten který 
obyvatel USA může zaplatit. A to 
se netýká jen dospělých, ale 
také dětí, a to i těch nejmenších. 
Divíte se, že i zdraví novorozen-
ce a jeho matky může být někde 
závislé na tom, kolik mají k dis-
pozici finančních prostředků? A 
přece, je to tak. Agentura Save 
the children zpracovala analýzu, 
do které zahrnula vládní údaje 
ze 125 zemí. 
Analýza zahrnovala kritéria jako 
úmrtnost během prvních 24 ho-
din života, prvního měsíce, úmrt-
nost matek a komplikace spoje-
né s porodem. Kdo by očekával 
v našich médiích tolik oslavova-
né Spojené státy na předních 
místech tohoto žebříčku, ten by 
se velmi mýlil. USA se umístily 
na předposledním místě, spolu s 
Maďarskem, Slovenskem a Pol-
skem. Příčiny? Jednoduché – 
zaplať a my se o Tebe postará-
me. Nemáš čím? Dělej si, co 
chceš. Zatímco v řadě zemí je 
lékařská péče pro těhotné ženy 
a narozené děti zdarma, v USA 
si takový „luxus“ zřejmě dovolit 
nemohou. Nejvíce se to dotkne 
amerických menšin, kde je úmrt-

nost narozených dětí dvojnásob-
ná oproti americkému průměru. 
Nehledě k budoucímu trendu 
růstu cen za zdravotní služby 
n e j e n  v  U S A . 
USA tedy nejen masakrují děti 
na různých místech na světě, 
kde se jim to zrovna hodí, či fi-
nancují válečné choutky jiných, 
ale nepodporují ani péči o děti 
vlastních občanů. Miliardy dolarů 
investují do utrpení a smrti ne-
vinných, investovat do zdraví se 
zřejmě nevyplácí. A není ochota 
postarat ani o ty nejmenší, na 
rozdíl od Kuby, kde nejenže je 
kvalitní bezplatná zdravotní péče 
samozřejmostí, ale vzdělávají se 
zde tisíce lékařů, kteří pomáhají 
kromě rozvojových zemí i v 
USA. Úspěšné klinické studie v 
několika zemích už Kubě zajisti-
ly pozici světové mocnosti v ob-
lasti onkologického výzkumu a 
léčby. Léky vyvinuté na Kubě se 
dostanou dokonce i do USA – 
americká vláda udělila v tomto 
případě výjimku z embarga na 
veškeré obchody s Kubou. Jak 
šlechetné.  
Kuba je medicínskou velmocí již 
dlouhá léta. Např. v devadesá-
tých letech byla první zemí, kte-

rá vyvinula vyrobila vakcínu proti 
meningitidě typu B, později i he-
patitidě B. Tyto vakcíny dnes 
odebírá více než 30 zemí. Ve 
zhruba 68 zemích světa působí 
kolem 20 tisíc kubánských léka-
řů, kteří poskytují svoji kvalifiko-
vanou pomoc bezplatně a pomá-
hají ulevovat utrpení i v oblas-
tech, kde USA vnucují „pomoc“ 
svých „mírových“ bomb a jedno-
tek. Kdo tedy potom porušuje 
lidská práva? 

Veronika Sýkorová 
zdroje: BBC News, Zdravotnické 
noviny 

JAKÁ JE ÚROVE Ň ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA? 

Američtí psychologové vydali 
varování, jejich studie prokazuje 
neblahý vliv násilí ve filmech a 
videohrách na psychiku člověka. 
Podle expertů z několika americ-
kých univerzit totiž sledování 
násilím protkaných filmů znecitli-
ví lidskou psychiku, která začne 
agresivitu a násilí v běžném 
životě tolerovat.  
Do výzkumu účinků násilnické 
tématiky se zapojili odborníci 
z Iowa State University, Univer-
sity of Michigan a nizozemské 
Vrije Universiteit. Studie proká-
zala, že násilí ve filmech a vi-
deohrách sníží citlivost člověka 

vůč i násilí projevovanému 
v běžném životě. 

Dobrovolníci hrající agresivitou 
nabité videohry byli mnohem 
méně citliví při kožních testech, 
než jedinci věnující se běžným 
hrám bez prvků násilí. Lidé vě-
n u j í c í  s e  v i d e o h r á m 
s násilnickou tématikou mají 
také nižší srdeční rytmus, jakmi-
le se v běžném životě 
s agresivitou setkají. 
Je zajímavé, že s tímto tvrzením 
přišli Američané až dnes. Vždyť 
si ještě musí pamatovat slova 
CIA, že je třeba v lidech primitiv-
ní pudy hýčkat, aby nepřemýšleli 
o alternativách, ne? 
 

NÁSILÍ V TV ČINÍ Z LIDÍ CYNIKY 
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27. června se v kavárně Práh (v 
brněnské galerii Vaňkovka) 
uskutečnil podvečer zaměřený 
na téma „Kuba a lidská práva“, 
pořádaný organizací šesté sku-
piny Amnesty International, ve 
spolupráci s Člověkem v tísni a 
Nesehnutím. Již podle jmenova-
ných organizací bylo jasné, že 
můžeme očekávat výpady proti 
současným představitelům Ku-
by, proti režimu, proti kubánské 
revoluci či proti historickým 
osobnostem revoluce. Vypravili 
jsme se proto na tuto akci s 
cílem, postavit se případným 
nepravdám a snažit se ukázat 
skutečnou pravdu o situaci na 
Kubě.  
Avšak v úvodu jsme byli mírně 
zaskočeni amatérismem celé 
akce – počínaje „výstavou“ foto-
grafií, které pořídila bývalá miss 
Helena Houdová údajně ze 
skutečné Kuby. Na zhruba osmi 
zasklených panelech malého 
formátu byly k vidění chatrče, 
které mohly být odkudkoli a 
usmívající se Kubánci. Dále 
vystupování moderátorů, zjevně 
velmi znervózněných přítomnos-
tí naší „guevarovské“skupinky a 
konče diskuzí, kde nebylo příliš 
vhod, že otázky pokládá i někdo 
jiný než moderátor.  
V úvodu vystoupila Tereza Pust-
ková, které je studentkou polito-
logie v Olomouci. Stručně nastí-
nila historii Kuby od roku 1902 – 
zmínila boje o nezávislost Kuby i 
dodatek k ústavní smlouvě, který 
si vymínily USA, tedy možnost 
kdykoli na Kubě vojensky zasáh-
nout a stejně tak majoritní podíl 
amerického vlastnictví cukrovar-
nického průmyslu na Kubě. 
Poté popsala stručně nástup a 
vládu Fulgencia Batisty, včetně 
lidového odporu proti jeho dikta-
tuře. Zmínila kubánskou revoluci 
a ekonomicko – politické změny, 
které pak v zemi následovaly a 

také to, jak tohle všechno nesly 
USA. Spojené státy postupně 
přitvrzovaly, pokud šlo o obcho-
dování s Kubou – zákazy a 
sankce a embargo vůči Kubě. 
Vrátila se poté do současnosti, 
kde fakticky popsala současné 
zřízení na Kubě.  
Následovala diskuze, která se 
dotýkala témat typu – co na 
současný režim na Kubě říká 
místní opozice, zda je nějaká 
možnost bránit se „útlaku“ a jaké 
je postavení Kuby ve světě. U 
posledního tématu jim nezbylo, 
než přiznat, že Kuba poskytuje 
zdravotnickou pomoc a vysílá 
své lékaře do rozvojových zemí, 
investuje do prevence v zemích 
třetího světa. Zapomněli ovšem 
dodat, že to vše na rozdíl od 
USA, které tam vysílá vojáky a 
shazuje bomby. Opozice je 
podle nich ve velmi špatném 
postavení, protože je perzekvo-
vána a členové zavíráni.  
Naše dotazy směřovaly přede-
vším k problematice americké 
základny Guantanámo a k po-
stavení Kuby v Radě pro lidská 
práva při OSN. U Guantanáma 
celkem jasně uznali, že se jedná 
o porušování lidských práv, lidé 
jsou zde mučeni, ponižováni a 

zadržováni bez obvinění. Statut 
Kuby jako jednoho ze zakládají-
cích členů Rady pro lidská práva 
při OSN považují za účelový 
tah....proč tedy byla Kuby zvole-
na drtivou většinou hlasů ze 135 
zemí světa a USA se svoji kan-
didaturu ani neodvážily předložit, 
jsme se nedověděli.  
Celý večer byl zakončen bese-
dou s kubánským tanečníkem 
Wiliamem Zamorou, který v Brně 
učí salsu a jehož jsme měli po-
znat i na kubánském plese, který 
KSM spoluorganizovalo. Z této 
besedy vyplynulo pouze to, že 
lidé mají na Kubě vše, co potře-
bují a je o ně postaráno. Na 
závěr W. Zamora všem předvedl 
své taneční umění, čímž byla 
celá akce zakončena.  
Celá akce vyzněla poněkud 
jinak, než si organizátoři před-
stavovali a co bylo v dnešní 
době nevídané, zazněly tam i 
některé pravdivé a objektivní 
informace. Organizátoři patrně 
zamýšleli dehonestovat Kubu na 
všech frontách. To se jim však 
nepodařilo. A nepodaří! Hasta la 
victoria siempre!  

Veronika Sýkorová 
Jakub Holas 

KUBA A LIDSKÁ PRÁVA 
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V pondělí 10. července jsme 
jako členové brněnského kom-
somolu navštívili jedno z dalších 
divadelních představení pana 
Šinágla. Ve Švýcarsku mu asi 
chyběli pořádní bolševici, tak se 
rozhodl, že spolu s hrdinným 
bojovníkem za svobodu panem 
Hučínem zamete s českými 
komunisty. Žaluje soudruha 
Miroslava Grebeníčka za to, že 
na Letenské pláni 1. máje 2005 
nazval člověka hrubě narušující-
ho průběh řádně nahlášené 
poklidné manifestace neadresně 
primitivem. Toho, že proti němu 
zasáhla policie, se pan Šinágl 
rozhodl řádně mediálně využít.  
Jeho právní zástupce pan Peci-
na přednesl groteskní žalobu, ve 
které uvádí to, že když prohláše-
ní M. Grebeníčka odvysílaly dvě 
celostátní televize, byla snížena 
vážnost pana Šinágla a požado-
val veřejnou omluvu v nejméně 
dvou celostátních denících. Jak 
uvedl advokát Grebeníčka, 
Čestmír Kubát, Šinágl sám na 
žalovaného poslance pokřikoval 
při jednání Poslanecké sněmov-
ny z galerie, tudíž se pan Šinágl 
domáhá náhrady za něco, co 
sám činí. Zástupce Pecina na 
toto Šináglovo jednání uvedl, že 
to prý myslel v žertu. V žertu? 
Člověk, který rozhazuje letáky v 
Poslanecké sněmovně, pere se 
s policií a organizuje demonstra-
ce proti komunistovi Paroubkovi, 
které končí nájezdy agresivních 
opilých mladíků na budovu ÚV 
KSČM a napadením vrátného.  
Asi ve třetině dvouhodinového 
jednání soudu dorazil pan Hučín 
jako podpora žalobci, doprová-
zen třemi brunátnými druhy, z 
nichž jeden měl na sobě tričko 
„JSEM PRIMITIV – VYVEĎTE 
MĚ“, na což také advokát Kubát 
ve své řeči poukázal, to jest, že 
v tomto tričku sám pan Šinágl 
vystupuje a označuje za primiti-
va především sám sebe. Také je 
jednoznačné, že na Letenské 

pláni podivný aktivista odmítl 
uposlechnout pořadatele, aby 
svým jednáním dál nenarušoval 
program nahlášené akce. Další 
na řadě byl svědek navržený 
žalobcem Šináglem. Jednalo se 
o jakéhosi režiséra pana Martina 
Vadase, který jinak sekunduje s 
kamerou panu Hučínovi při jeho 
„akcích“. Svědek nedokázal určit 
dobu, po kterou byl na Letenské 
pláni, přestože natáčel většinu 
projevu Grebeníčka, nedokázal 
ani zformulovat, co vlastně říkal. 
Jako správný nezaujatý svědek, 
který mimochodem zná pana 
Šinágla už přes dva roky (ale jen 
zběžně, jak uvedl), používal 
termíny typu „militantní stoupe-
nec KSČ“ (to M tam opravdu 
zapomněl). Pecinův komický 
výkon gradoval při prohlášení, 
že Grebeníčka a pořadatele z 
celé akce není třeba vyslýchat.  
Po skončení soudu se skupinka 
stále stejných dvaceti lidí, těší-
cích se však přízni médií 
(zejména České televize) sku-
tečně projevila. Nemohli jsme 
dělat nic jiného, než se smát 
tomu, jak náš čtyřčlenný kontin-
gent, z poloviny tvořený něžným 
pohlavím, před spoustou médií 
častují pokřiky jak komunistické 
zdechliny či když skutečný 
ochránce demokracie pan Hor-
váth křičel „komunisty vymýtit“ a 
hrozil soudružce pěstí. Přímo 
tato slova byla slyšet v Jihomo-
ravském večerníku České televi-
ze, my jen dodáváme, že šíření 

nenávisti vůči skupině obyvatel 
je trestným činem. Více méně 
nijak jsme s prskajícími aktivisty 
nediskutovali, pouze jsme se 
nahlas podivili, že při svém cho-
vání mají tu drzost žalovat něko-
ho za to, že jednoho z nich na-
zval primitivem. Jejich nenávist-
né představeníčko vyvolalo 
nejen smích náš, ale i všech 
novinářů a odešli jsme, neb 
diskuze se zaslepeným nemá 
smysl. Celou akci záměrně 
zkreslila tentokrát jen Česká 
televize, aby nás postavila na 
roveň nenávistných Šináglovců, 
ale tentokrát se jí to nějak ne-
zdařilo.  
Kdo stojí za Šináglem, kdo pod-
poruje jakéhosi Čechošvýcara, 
který se snaží vyvolávat agresiv-
ní nenávist vůči představitelům 
levice v naší zemi? Čí hájí zá-
jmy? Proč se snaží tak kriminali-
zovat komunistické hnutí? My 
podpoříme opravdu statečného 
člověka, jehož celá rodina je 
vystavena té největší antikomu-
nistické nenávisti už desítky let, 
soudruha Grebeníčka, i na dal-
ším stání soudu 14. srpna v tom, 
když jej po soudech tahá skupin-
ka nebezpečných mediálních 
parazitů, kteří jsou skutečnou 
hrozbou lidským a politickým 
právům v této zemi. A ne KSČM, 
která chce pouze k těmto prá-
vům přidat ještě práva sociální. 

David Pazdera,  
Veronika Sýkorová 

JE PAN ŠINÁGL PRIMITIV? 
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vystoupeními, jež budou vhodná 
k upoutání pozornosti na tento 
případ. Tyto události budou 
ohlašovány před jejich zaháje-
ním. Další informace o Měsíci 
akce lze s dalšími materiály ke 
kampani získat v Národním 
středisku CSC, kde též lze před-
ložit požadavky na řečníky. 
Řečníci 
Steve Cottingham je právník 
pracující pro odbory a člen CSC. 
Do kampaně za osvobození 
Pětice se zapojil v r. 2002. Ve-
řejně vystupuje k tomuto přípa-
du, píše články na podporu Pěti-
ce a npřed nedávnem doprová-
zel delegaci UCATT (stavebních 
odborů) na setkání s rodinami 

Pětice. 
V květnu se též účastnil setkání 
právníků v Havaně. Tato udá-
lost, vedená předním kubán-
ským právníkem, vyslechla před-
nášku Leonarda Weinglasse o 
historii případu a jeho politických 
souvislostech. Pokračoval ve 
vysvětlování o tom, jak málo se 
v USA ví o Pětici. Leonard Wein-
glass popsal rozhodnutí Odvola-
cího soudu jako 
„bezprecedentní“ a vysvětlil, že 
podmínky, za kterých je zadržo-
ván Gerardo Hernández, jsou 
porušením mezinárodního prá-
va. 
Otec Geoffrey Bottoms je koordi-
nátorem Skupiny CSC pro kam-

paň za Miamskou pětici a v 
tomto případu se angažuje od 
samého začátku. Dvakrát také 
navštívil Gerarda Hernándeze a 
Ramona Labania a doufá, že se 
mu v srpnu tohoto roku podaří i 
třetí návštěva. Geoff se též 
účastnil ústních slyšení k odvo-
lání, poprvé v Miami v březnu 
2004 a podruhé letos v únoru v 
Atlantě. Pravidelně se setkává s 
rodinami Pětice v Havaně a 
účastní se setkávání amerických 
skupin k osvobození Pětice, kde 
též pronáší řeč. 
Geoff Bottoms o Miamské pětici 

přeložil Vladimír Sedláček 
 

Večer 4. 7. 2006 byl z holand-
ského vězení propuštěn soudruh 
Bahar Kimyongur! Mladý belgic-
ký revolucionář turecké národ-
nosti je opět na svobodě. Je to 
vítězství pro každého z nás, pro 
turecký lid, pro všechny evrop-
ské komunisty a revolucionáře, 
pro všechny soudruhy zmobilizo-
vané k podpoře s. Bahara a jeho 
zápasu o úplnou svobodu turec-
kého lidu.  
 
Kdo je Bahar Kimyongur? 
Bahar je politicky aktivní Belgi-
čan, který je členem DHKC 
(Revoluční fronty za osvoboze-
ní). V Bruselu otevřel a vedl 
informační kancelář, která vyjad-
řovala kritická stanoviska k bes-
tiálnímu potlačování lidských 
práv, které vykonávají represivní 
složky tureckého státu proti 
menšinám a oponentům vládní-
ho systému.  
Bahar Kimyongur se nedopustil 
se žádného zločinu nebo přeči-
nu v Belgii, v Turecku nebo 
jinde. Ale kvůli nové protiteroris-
tické legislativě přijaté v Evropě 
na nátlak USA, byl neoprávněně 

zatčen v Nizozemí jako možný 
terorista. Jeho vydání požaduje 
Turecko o kterém je známo, že 
turecký vládní systém mučí své 
politické vězně. Pokroková, 
nejen evropská veřejnost se 
zapojila do mnoha akcí požadu-
jící propuštění s. Bahara a poža-

dující zrušení protiteroristické 
legislativy EU, která je využívá-
na a zneužívána převážně proti 
pokrokovým a revolučním silám 
světa.  

podle –woj- 

BAHAR KIMYONGUR JE NA SVOBOD Ě! 
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Loňský rok byl poznamenán 
významnými vítězstvími pro 
Miamskou pětici, když zpráva 
Pracovní skupiny OSN o svévol-
ných uvězněních z května 2005 
deklarovala uvěznění Pětice 
jako nezákonné a svévolné a 11. 
Odvolací soud zrušil jejich roz-
sudky a nařídil nový proces na 
srpen. Po dalším odvolání obža-
loby, projednávaném při ústním 
slyšení v Atlantě 14. února, se 
na rozhodnutí dvanáctičlenné 
poroty tohoto soudu stále čeká. 
Dva největší úspěchy Kampaně 
solidarity s Kubou (Cuba Solida-
rity Campaign, CSC) během 
minulých dvanácti měsíců byly 
přímým důsledkem úspěšné 
návštěvy Olgy Salanuevy, man-
želky René Gonzálese, a její 
sedmileté dcery v Londýně, 
Manchesteru a Glasgow v listo-
padu a priosinci 2005, po níž 
následovala setkání s parla-
mentními poslanci a s Amnesty 
International v Londýně.  
Amnesty International v únoru 
2006 vznesla „neodkladné zále-
žitosti“ na ministerstvu zahraničí 
USA, týkající se nestrannosti a 
nezaujatosti procesu v Miami a 
zákazu návštěv členů rodin v 
případě Gerarda Hernándeze a 
René Gonzálese.  
V lednu 2006 držitel Nobelovy 
ceny Harold Pinter, starosta 
Londýna Ken Livingstone, 11 
poslanců a 15 předsedů odboro-
vých svazů přidalo své podpisy k 
již 10 000 nashromážděným k 
podpoře otevřeného dopisu 
zaslaného CSC generálnímu 
prokurátorovi USA, vyzývajícího 
k okamžitému propuštění Miam-
ské pětice.  
Stanovisko, jež sepsala Olga 
Salanueva, bylo uveřejněno v 
čase této cesty po Spojeném 
království též v deníku the Guar-
dian, což bylo podruhé, kdy se 

případ Miamské pětice ocitl na 
stránkách předního deníku. 
Ricardo Alarcon i rodiny vyjádřili 
uznání práci CSC ve vztahu k 
Pětici, již popsali jako nejlépe 
organizovanou kampaň schop-
nou přinést výsledky.  
To všechno je ještě více povzbu-
zující ve světle výzvy Ricarda 
Alarcona, předsedy Národního 
shromáždění Kuby, k Meziná-
rodnímu měsíci akce na objas-
nění případu Miamské pětice, 
který proběhne od 12. září, což 
je den 8. výročí jejich uvěznění, 
do 6. října, což je 30. výročí 
teroristického výbuchu v kubán-
ském letadle nad Barbadosem, 
při kterém zahynulo 73 lidí. 
CSC bude navazovat na tuto 
výzvu, ale dokud nebude ozná-
meno rozhodnutí dvanáctičlenné 
poroty 11.obvodního odvolacího 
soudu v Atlantě k výsledku po-
sledního stání v odvolání Pětice, 
jakákoli strategie musí být dosta-
tečně přizpůsobivá tomu, bude-li 
mít odvolání podporu či ne.  
Na poslední schůzi Výkonného 
výboru CSC bylo odsouhlaseno 
vydání nového informačního 
letáku nebo spisu detailněji vy-

světlujícího případ Miamské 
pětice a současnou situaci ko-
lem odvolání. K dispozici bude 
též doprovodná informace, která 
spojuje případ s válkou proti 
terorizmu a pokrytectví kolem 
případu mezinárodního teroristy 
Luise Posady Carillese, v sou-
časnosti zadržovaného v USA 
pro obvinění z nezákonné imi-
grace.  
K zahájení Měsíce akce bude 
vyslána delegace CSC na velvy-
slanectví USA a na ministerstvo 
zahraničí a vnitra v Londýně. Po 
těchto akcích těchto skupin 
doporučujeme veřejná shromáž-
dění, na kterých vystoupí Geoff 
Bottoms a Steve Cottingham, 
který projede celou zemi. Pro 
shromáždění budou postaveny 
stánky s propagačními materiály 
a pomocí dopisů místnímu tisku 
a rozhovory v rozhlase bude 
dosaženo co největší místní 
publicity. 
Vedlejší mítinky při konferencích 
odborové centrály TUC a Labour 
Party se též soustředí na kam-
paň k osvobození Miamské 
pětice, spolu s dalšími akcemi a 

CUBA SÍ LÉTO 
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Když už se takové tábořiště zří-
dí, je třeba ho řádně využít. To 
je např. jedním z bodů smlouvy, 
kterou uzavřel OV KSCM v Čes-
ké Lípě s PS Ralsko v Mimoni. 
Jedním z bodů úmluvy o spolu-
práci a vzájemné pomoci na ak-
cích, včetně finanční podpory. 
Jednou, využívající zbudované-
ho tábořiště těsně před zaháje-
ním táborů je setkání mládeže. 
Konalo se v přírodním prostředí 
podruhé. Oč méně se na prvé 
zdání dostalo pozornosti této 
akci od stranických či poslanec-
kých špiček, o to větší byla jeho 
kvalita.  
Když se kdosi žertem dotázal, 
jak by se asi takové setkání mě-
lo pojmenovat, dostalo se mu 
odpovědi: „Mezinárodní konfe-
rence o budoucnosti lidstva.“ 
Odpovídající tvrdil, že výstižnější 
název lze těžko vymyslet. Disku-
tovalo se o nejožehavějších pro-
blémech lidstva a diskutovali o 
nich ti, kteří by je měli řešit ve 

svém vlastním zájmu – mladí. 
Litovat bylo možno jen toho, že 
mladí z polské SLD po přislíbe-
né účasti nakonec nedorazili a 
byli zde pouze mladí z Die Linke 
(SRN) a z KPÖ (Komunistická 
strana Rakouska). Domácí účast 
přesáhla dost přes hranice pořá-
dajícího Libereckého kraje, např. 
účastníky z Brna nebo Kladna. 
Součástí programu byla druhý 
den akce exkurze do sklářské 
huti Egermann v Novém Boru, 
kde mohli účastníci vidět ruční 
sklářskou hutní výrobu, ale také 
si vyzkoušet, co to obnáší foukat 
do sklářské „píšťaly“.  
Na snímku na další straně zkou-
ší štěstí a sklářskou zručnost 
mladý rakouský komunista Ben-
jamin T. pod odborným dozorem 
mladého českého skláře – ko-
munisty.  
Možná nutno v tuto chvíli po-
dotknout, že připravovat akci s 
mladými a pro mladé je úkol po-
měrně nevděčný. To uděláte 

pozvánky, vymyslíte rámcový 
program, rozešlete je do všech 
světových stran dost předem s 
požadavkem, aby kdo hodlá při-
jet vám to dal vědět. Těsně před 
akcí pak máte pocit, že nikdo 
nepřijede. Při optimismu vás drží 
zkušenost, že i loni to tak bylo a 
pak to celkem ušlo. Omluví se 
předseda KSM, poslankyně… 
Leč obavy, že tu budeme sami 
pro sebe se opět postupně roz-
ptylují. Přijede auto, z něj vysko-
čí 5 mladých mávajících rudým 
praporem s nápisem Die Linke a 
za nimi další a další … Stisky 
rukou představování. K večeři 
podle plánu opečené špekáčky. 
Trochu sice prší, ale to pro mládí 
není žádná překážka. K špekáč-
kům chutná dobré české pivo. 
Možnosti jsou dobré, zájmové 
aktivity se prosazují. Badminton, 
ping-pong, volejbal, fotbal. Mezi-
národní utkání přineslo podvrt-

MEZINÁRODNĚ O BUDOUCNOSTI 

Přes 200 lidí se zúčastnilo slav-
nostního matimé věnovaného 
80. narozeninám Fidela Castra a 
výročí útoku na kasárna Monca-
da, které spolupořádala UR 
KSM. Mimo zajímavých vystou-
pení lidí, kteří se s Fidelem se-
tkali, se přítomní dozvěděli nejen 
něco i historii Kuby, ale i nejno-
vější zprávy a fakta o Ostrově 
svobody. Pokřtěna byla též kni-
ha Dějiny mi daly za pravdu - 
sbírka několika Fidelových proje-
vů včetně památné obhajoby 
"Dějiny mi dají za pravdu", která 
zmizela z veřejných knihoven, 
byť v češtině již vyšla... 
Program doplňovaly i vhodně 
zvolené recitace a vystoupení 
mladé hudební skupiny ze Žat-
ce. Nechyběli ani mezinárodní 
hosté - přítomna byla např. char-

ge d´affairs Kuby i Venezue-
ly.  Dvě a půl hodiny nabitého 
programu, který moderovala 
Marta Semelová, uběhly jako 
voda a celé to mělo pěkný spád, 
závěrečný hit Quantanamera 

zpívali opravdu všichni. Kuba 
má v České republice přátele a 
ani zběsilé kampaně českých 
noshledů USA to nezmění. Spo-
lečnosti česko-kubánského přá-
telství se akce opravdu vydařila. 

VENCEREMOS! 
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nutý kotník jednomu z „Junge“.  
Sobotní dopoledne nabízí mož-
nost exkurze do sklárny Eger-
mann v Novém Boru. Jedou 
téměř všichni, i „podvrtnutý kot-
ník“. Většina z účastníků vidí 
poprvé sklářskou pec, přípravnu 
sklářského kmene a další praco-
viště. Možnost vystoupit po ně-
kolika schodech na „verkštat“ do 
blízkosti sálavého tepla a vzít do 
ruky sklářskou píšťalu, zláká 
některé…. Vyfouknout pravidel-
ný tvar není vůbec jednoduché. 
Jednomu z mladých Němců se 
ale přece jen podařila pěkná 
kulatá „baňka“ a hrdě s úsmě-
vem s výtvorem zapuzoval před 
fotoaparátem.  
Na dalším snímku je část skupi-
ny. V popředí jedna z organizá-
torů akce, předsedkyně Liberec-
ké krajské rady KSČM Mgr. D. 
Lysáková  
Guláš s knedlíkem po obědě 
chutnal znamenitě. Trocha rela-
xace a setkání směřuje k diskus-
nímu bloku. Je pravda, že disku-
se po skupinkách se rozproudila 
hned na počátku a běží po celé 
setkání. Ale směrovaná diskuse 
je směrovaná diskuse. Krystali-
zují základní okruhy problémů. 
První: Může kapitalismus vyřešit 
budoucnost lidstva, chudobu, 
rozdíly v životní úrovni, záchranu 
životního prostředí na zemi? 
Spontánní reakce je – nemůže. 

A padají argumenty proč ne. 
Druhý okruh: Je tedy třeba na-
stolit jiný systém a jaký? I zde je 
vyústění poměrně jednoznačné: 
Socialismus. Není velkých rozdí-
lů, jak si jednotlivci onen socia-
lismus představují. Na otázku – 
jak je možno takové změny do-
sáhnout – se odpovědi už trochu 
různí. Diskutující připouštějí, že 
kapitalismus své pozice nevykli-
dí jednoduše a dobrovolně. Způ-
soby jsou více i méně radikální a 
razantní. Shoda je, že změny 
musí být zásadní, ne jen 
„kosmetické úpravy“.  
Je naznačena taková varianta: 
1. Krok – zmapovat, které orga-

nizace a různé spolky jsou proti 
kapitalismu.  
2. Krok – navázat kontakty s 
nimi a mezi nimi. 3. Krok – rozví-
jet vzájemnou spolupráci mezi 
nimi a s nimi směřující ke spo-
lečnému cíli – likvidaci kapitalis-
mu a jeho náhrady jiným lepším 
systémem. Je konstatováno, že 
tady jsou největší potíže. Přesto-
že cíl je společný, existuje mezi 
některými hnutími řevnivost, ja-
kési soupeření, kdo to vidí lépe, 
správněji a z toho vychází, že 
domluvit se na společných po-
stupech je velký problém. Všich-
ni ale cítí, že sjednotit postupy je 
nutné.  
Závěrečné dopoledne je věnová-
no diskusi s poslancem. Místo 
mladé poslankyně je k dispozici 
poslanec víc než dvakrát takový 
věkem i váhou, ale diskutujícím 
to zjevně nepřekáží. Diskuse je 
čilá, intenzivní, problém nalákat 
účastníky k obědu i na takovou 
„baštu“ jako jsou plněné řízky.  
Závěr, loučení, výměna mailo-
vých adres, mobilních čísel., 
plán na další setkání v říjnu v 
libereckém „učňáku“. Loučení s 
úsměvy, stisky rukou. Jsme rádi, 
že jsme poznali bezva mladé lidi 
a těšíme se, že jsme se neviděli 
naposled.  

-DrBan- 
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šení v osobních vztazích. Tyto 
problémy přinášejí a nabalují 
další jako velká sněhová koule 
valící se ze svahu. Některé z 
nich jsou zdravotní – tloušťka 
jako výsledek nedostatku pohy-
bu, psychologické – pocity neú-
spěšnosti, osamělost, neschop-
nost najít si přátele, partnera z 
důvodu nedostatečně rozvinuté 
sociální zkušenosti. 
Také je sledována tendence 
posledních let, že absolventi 
škol jsou „našrotováni“ informa-
cemi, které nedokáží aplikovat, 
že jejich odborné znalosti jsou 
velmi detailní, ale obecné jsou 
tristní (což kapitálu vyhovuje). 
Zvyšuje se počet těch, kteří v 
beznaději opouštějí školu ještě 
před uzavřením povinné školní 
docházky, která je v Řecku 12 
letá a nebo vycházejí ze střední 
školy „vzděláním netknutí“, prak-
ticky negramotní. 
Co s tím? Představme si, že se 
chceme se situací vypořádat tak, 
jak nám nabízí tzv. mírná levice, 
sociální demokracie a různé 
„levé bloky“. Účastnit se dialogu, 
přesvědčit kapitál, že také my 
musíme jakž takž žít a aby nám 
tedy něco málo dal. Vyjednávat. 
(Podívejte se v tomto směru na 
teorie ekonoma Keynese) Přes-
ně to praktikuje sociální demo-
kracie již 150 let a co vyjedna-
li? ... (doplň odpověď podle 
vlastního uvážení) Osobně mo-
hou být sociální demokraté, či 
představitelé kapitálu zlatí lidé, 
ale přijmeš-li logiku zisku, pracu-
ješ-li s kritérii stále vzrůstajícího 
zisku, nemůžeš nic dát, zvláště v 
období krize. Zisk zmenšíš je-
nom tehdy, pokud ti to přinese v 
budoucnu ještě větší zisk a nebo 
v případě, stojí-li ti pod okny ke 
všemu odhodlaní lidé a nemáš 
jiné východisko. Dnešní ministry-
ně školství vyzývá k dialogu, ale 
stávkující studenti i pedagogové 
na to odpovídají, že neexistuje 
téma k diskuzi – „stáhněte ho a 
konec, je celý špatný“, odpoví-
dají studenti.  

Jedinou možnou odpovědí na 
útoky monopolů je zápas a boj o 
samozřejmá práva, o etiku proti 
logice hromadění zisku pro zisk. 
Ale individuální boj ve smyslu 
anarchisticky vedeného odboje 
nemá žádný smysl ani výsledek. 
Bojem máme na mysli tvůrčí 
odpor sjednocených lidových 
vrstev. Kupř. nyní, kdy stávkují 
studenti i profesoři společně, kdy 
se demonstrací účastní také 
dělníci, má tento proces dobré 
vyhlídky alespoň na dílčí úspě-
chy. V této souvislosti byl slovně 
napaden na demonstraci v La-
gonýsi poslanec KS Řecka O. 
Kolozof poslancem ND, že ti co 
stojí pod okny nejsou studenti, 
ale zednící a s těmi jednat nebu-
dou, ti prý do vzdělání nemají co 
mluvit. V Řecku jsou je velmi 
vyhrocená sociální situace, jsou 
přijímány reakční zákony na 
základě Maastrichtských, lisa-
bonských ad. závazků členských 
zemí EU vůči kapitálu. Stávky a 
demonstrace jsou na denním 
pořádku (stávkují banky, státní 
zaměstnanci, zaměstnanci letišť, 
námořní dělníci atd.) a přesto že 
mají obvykle velmi vysokou 
účast a bojové odhodlání jejich 
úspěchy jsou omezené. Je mož-
né je zhodnotit následujícím 
způsobem: pokrokem je, že se 
lidé z jednoho oboru odhodlají k 
energické akci, k vyslovení spo-

lečných požadavků a rozhodnutí 
bojovat za ně. Neúspěchy se 
dostavují proto, že neexistuje 
solidarita dalších pracujících a 
požadavky jsou často jenom 
oborového rázu a postrádají 
politickou základnu. Jinými slovy 
řečeno: bojuješ-li proti zákonu 
nebo opatření pravice a pak ji a 
její pomahače volíš ve volbách, 
podkopáváš a zpochybňuješ 
svůj vlastní boj a oběti. Stejně 
tak jako je důležitá podpora 
ostatních tříd, tak je také nutná 
spolupráce a solidarita meziná-
rodní.  
Otázka školství, jak jsme si již 
řekli, není jenom otázkou stu-
dentů, ale celé populace. Lidově 
řečeno, nedovolme, aby z nás 
udělali blbce, kteří nedokáží 
myslet, aby z nás udělali omeze-
né specialisty, které mohou 
kdykoliv nepotřebné vyhodit na 
ulici. Nenechme si vzít naše 
právo na vzdělání, na kulturu, na 
plnohodnotný život. 
Osobně jsem poměrně optimis-
tická, co se týče řeckého stu-
dentského hnutí. Sice o prázdni-
nách budou studenti ovlivňováni 
ze všech možných stran, ale 
odhaduji, že vláda neprosadí 
zákon v celém rozsahu. Domní-
vám se tedy, že dílčích úspěchů 
bude dosaženo.  
zasílá  

Věra Klontza-Jaklová  
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udržování protisejsmického 
zabezpečení a dochází i tako-
vým kuriozitám, že kupř. třídy na 
jedné krétské škole nemají již 
několik let dveře, protože město 
na ně nemělo po rekonstrukci 
školní budovy. Šetří se, kde se 
dá. Učitelský sbor se obvykle 
skládá z elévů, kteří jsou přijímá-
ni měsíc po začátku školního 
roku, smlouvy jim končí v červ-
nu, aby se ušetřilo na placení 
dovolené, aby jejich platy byly 
nižší a nepodléhaly zákonům o 
zvyšování příjmů. Ještě hluboko 
v průběhu školního roku nemají 
děti učebnice pro některé před-
měty. A stát úpí, že je bez pe-
něz... Uveďme si pár příkladů na 
téma: kde jsou peníze? Řecká 
národní banka (soukromá) měla 
jenom za první čtvrtletí roku 
2006 zisk 250 milionů euro, 
zatímco stát vydal na učebnice 
50 milionů euro na celý rok 
2005. Jedna jediná banka za tři 
měsíce a celý organizovaný 
státní aparát na celý rok... Je-
nom vysokoškolských studentů 
je přes 250 tisíc, stát tedy nein-
vestuje do budoucích vědců a 
odborníků ani 250 euro ročně... 
Státní televize ERT vydala letos 
jeden jediný pořad vysílaný 
jednou za týden (magazín pro 
hospodyňky) 2,5 milionů euro, 
tedy 10.000 krát více, než celý 
stát vydal na učebnice pro jed-
noho studenta… 
Logika věci říká, že školy sou-
kromé jsou jen pro toho, kdo na 
ně má. Ale ani soukromá škola 
není jistotou, že se o vaše děti 
odborně postarají a nebo že 
dostanete opravdu vzdělání na 
úrovni. Vždyť obchodní schop-
nost a komerční úspěšnost dané 
školy ještě nemusí znamenat její 
pedagogickou kvalitu. Připočte-
me-li, že stát se vzdává kontroly 
nad osnovami a učební látkou... 
Škola, která se chová jako pod-
nik může také klidně zkrachovat. 
Co se stane v takovém případě 
s těmi, co budou v takové škole 
studovat? Zvláště, když stát je z 

obliga. 
Logicky se bude zvětšovat rozdíl 
mezi vzdělanostní úrovní dětí z 
rodin buržoazie a lidových vrstev 
odkázaných na státní školy. 
Školy budou mít velmi rozdílnou 
úroveň, stejně tak jako absol-
venti.  
Výzkum a vědecká činnost bude 
podřízena potřebám soukromé-
ho zisku, nebude podporován 
státem. Etiku nechme raději 
úplně stranou. Např. výzkum 
léku, který by mohl trvat deseti-
letí bude opuštěn a přijat bude 
takový projekt, který se škole či 
sponzorovi vrátí rychleji a jistě.  
Proto již přes měsíc jsou v Řec-
ku zavřené vysoké školy a prak-
ticky každý den dochází k de-
monstracím, které podporují 
nejenom studenti, ale také učite-
lé vysokých škol. Svou podporu 
vyslovili i ostatní pedagogové 
nižších stupňů, řada odborových 
organizací. Se začátkem prázd-
nin se studenti i učitelé zavázali, 
že nenastoupí do škol, nestáh-
ne-li vláda „školský zákon“ a 
návrh na úpravu ústavy.  
27. 6. se v turistickém centru 
Lagonýsi u Athén sešli ministři 
školství zemí Organizace pro 
stabilitu a rozvoj pod neuvěřitel-
nými bezpečnostními opatření-
mi. Po oba dva dny jednání byli 
obléháni demonstranty, v jejichž 
čele byla Komunistická mládež 
Řecka, Komunistická strana 
Řecka, odborová organizace 
PAME a řada dalších politických 
subjektů. Demonstrující se něko-
likrát střetli s policií, po oba dva 
dny docházelo k incidentům. 
Generální tajemník Organizace 
pro stabilitu a rozvoj A. Guria 
mimo jiné zdůraznil, že „státní 
vysoké školství se ukázalo jako 
jednoznačně neefektivní a neú-
spěšné a státy, které je ještě 
vydržují musí od tohoto modelu, 
co nejrychleji odstoupit“. Také 
prohlásil, že „vzdělání se stalo 
mezinárodním zbožím“. Je patr-
né, že se nejedná o jakýsi „úlet“ 
řecké parlamentní pravice, ale o 

organizovaný postup celosvěto-
vého kapitálu. 
Charakteristický je postoj řecké 
sociální demokracie (PASOK), 
která před 4 lety jsoucí ve vládě, 
podporovala zákon, který by 
umožnil soukromé vysoké škol-
ství a změnu ústavy. Nyní se 
snaží ze situace vyzískat politic-
ké body a bouří proti předkláda-
nému návrhu zákona. Dokonce 
na to upozorňuje i vládní strana 
(tedy pravicová Nová demokra-
cie) a cituje prohlášení vládních 
a stranických představitelů PA-
SOKU z minulých let. Situace je 
velmi trapná, ale poučná. Strana 
Synaspismos z důvodu silného 
antikomunismu se ideologicky i 
takticky připojila k PASOKU 
přehlížejíc jeho pokrytectví.  
Zákon nyní aplikovaný v Řecku 
v rámci celoevropských direktiv 
je prakticky tím nejreakčnějším, 
co prosazuje současná buržoa-
zie. Jedná je o návrat ještě před 
francouzskou revoluci! Tragické 
je, že změna školského systému 
postihne celou populaci, ovlivní 
několik generací žáků, studentů, 
mladých lidí, pedagogů, ale také 
rodičů. Vás, kteří tento článek 
čtete, možná děsí, jak se roz-
hodnout, co studovat, kde na to 
vzít peníze, jak si přivydělat, kde 
vezmou rodiče na splácení stu-
dentské půjčky, jak si vybrat, co 
studovat – na základě ideálů a 
nebo něco praktického? Ale co 
je praktického dnes? Jak se 
uplatnit na trhu práce? Vězte, že 
nepřejde mnoho let a budete si 
„drbat hlavu“, co bude v vašimi 
dětmi, jak jim poradit, do jaké 
školy je poslat, kde na to vzít.  
Kritéria zisku a zajištění šancí na 
trhu práce již dnes ovlivňují děti 
od nejútlejšího věku. Angličtina, 
němčina, francouzština, PC, 
doučování od základní školy... 
Žádný volný čas na sport, na 
hraní, na uzavírání přátelství, na 
komunikaci s rodiči, s vrstevníky, 
na kulturu. Výsledkem jsou soci-
álně frustrovaní jedinci, nezku-
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Před více než týdnem (psáno 
okolo 20. července) napadly 
ozbrojené síly židovského státu 
území svého suverénního sou-
seda – Libanonu. Bombardují 
jeho infrastrukturu, zabíjejí civi-
listy, vojáky. Země, která se po 
několik let jen pomalu vzpamato-
vávala z dlouhotrvající občanské 
války, se nyní opět nachází v 
troskách. 
Záminkou k tomuto barbarské-
mu činu se Izraeli stal únos dvou 
izraelských vojáků, který usku-
tečnilo libanonské hnutí odporu 
Hizballáh při střetu na izraelsko-
libanonských hranicích. Za jejich 
propuštění požaduje osvobození 
libanonských a arabských vězňů 
z izraelských káznic. Podobný 
požadavek vzneslo nedávno i 
palestinské hnutí odporu, které 
za propuštění jednoho izraelské-
ho vojáka žádá propuštění 95 
žen a 313 lidí mladších 18 let 
držených v nelidských podmín-
kách izraelských věznic, v nichž 
se nachází na 12 tisíc Palestin-
ců. 
Tyto požadavky jsou však pro 
Izrael nepřijatelné. Izraelští před-
stavitelé jsou neústupní a dle 
svých slov nebudou vyjednávat 
s „teroristy“. Z tohoto důvodu 
nejdříve zaútočil Izrael proti 
palestinským územím, kde vede 
totální válku proti jím několik 
desítek let utlačovanému a pro-
následovanému palestinskému 
obyvatelstvu! Zatýká ministry, 
poslance, ničí vládní budovy, 
infrastrukturu – svět mlčí, nebo 
se čas od času ozve pouze 
ojedinělý protest.  
Podobný scénář se opakuje i 
nyní. Izrael napadl Libanon, 
suverénní stát, jehož vláda má s 
Hizballáhem společné jen to, že 
zde tato organizace aktivně 
působí, a to jako legální politická 
strana, která má vlastní televizní 
stanici a ozbrojené milice. Ty 
však má v této zemi, téměř kaž-

dá vlivná politická síla. 
Místo lokální akce vedoucí k 
osvobození izraelských rukojmí 
se Izrael rozhodl ukázat svou 
pravou tvář. Útočí na mezinárod-
ní letiště v Bejrútu, ničí elektrár-
ny a nově vybudovanou infra-
strukturu. Zabíjí libanonské vojá-
ky, kteří do konfliktu žádným 
způsobem nezasahují, a hlavně 
stovky libanonských civilistů, 
včetně žen a malých dětí, i za-
hraničních turistů! 
A svět?! Opět mlčí, opatrně 
přešlapuje, aby nenadělal příliš 
hluku! Rada bezpečnosti OSN 
úplně propadla. Jediný argument 
– Izrael (okupant) má právo na 
sebeobranu! Kde však toto prá-
vo začíná a kde končí? Bude 
toto platit i v případě, že napad-
ne pod některou ze svých mno-
ha záminek Sýrii či Írán? Bude 
tento argument zaznívat i ve 
chvíli, kdy použije některou ze 
svých atomových hlavic, které 
vlastní jako jediná země na 
Blízkém východě?  
Izrael se prý jen proti 
„teroristům“ brání, ale nedali by 
se nazvat teroristy i někteří jeho 
představitelé? Vždyť premiéři 
Izraele M. Begin, J. Šamir, J. 
Rabin a A. Šaron se účastnili 

pumových útoků proti civilistům, 
účastnili se masakrů civilistů 
nebo přinutili odejít civilisty z 
jejich vesnic! Může morálku a 
právo kázat stát, jehož vysocí 
důstojníci - „Izraelských Obran-
ných Sil“ - veřejně přiznali, že 
izraelští vojáci souborně zabili 
neozbrojené válečné zajatce? 
Stát, který již přes 30 let navzdo-
ry mezinárodnímu právu okupuje 
území Sýrie, palestinské i liba-
nonské území a který ignoruje 
69 různých rezolucí OSN? Může 
o porušování dohod mluvit ten, 
kdo osm let po podepsání dohod 
z Osla zvýšil výstavbu osad, 
čímž jasně porušil tuto dohodu?  
Nebezpečím pro Blízký východ 
není palestinský lid, ani jeho 
hnutí odporu, libanonský Hizbal-
láh, Sýrie, Írán, ale agresivní 
nesmiřitelná politika státu Izrael. 
Jeho představitelé, a nejen ti, by 
si měli uvědomit, co oni sami 
prožili, a že přirozenou touhou 
každého člověka je touha po 
míru, po domově, a že by toto 
měli dopřát i těm, kterým jejich 
domovy a budoucnost neustále 
ničí a berou. Měli by si uvědomit 
svou historii a poučit se z ní! 

Ludvík Šulda 

JAK JEŠT Ě DLOUHO BUDEME ZAVÍRAT OČI? 



12 ZE ZAHRANIČÍ    12 

“Opustili jsme Gazu a oni vystře-
lují rakety Kasám” – není jasněj-
ší formulace převládajícího po-
hledu na současné kolo konflik-
tu. „Oni začali“ bude obvyklá 
odpověď každému, kdo by se 
pokusil argumentovat například 
tím, že pár hodin předtím, než 
první raketa Kasám dopadla na 
školu v Aškelónu, aniž by způso-
bila nějakou škodu, Izrael roz-
metal Islámskou univerzitu v 
Gaze. 
Izrael stojí za výpadky elektric-
kého proudu, obléháním, bom-
bardováním a ostřelováním, 
vražděním a vězněním, zabíje-
ním a zraňováním civilistů včet-
ně dětí a miminek v hrůzostraš-
ném počtu, ale “oni začali”.  
Oni také “porušují pravidla“ sta-
novená Izraelem: My můžeme 
bombardovat cokoliv se nám 
zachce a oni nesmí odpalovat 
rakety Kasám. Když odpálí Ka-
sám na Aškelón, je to 
“stupňování konfliktu”, ale když 
my bombardujeme univerzitu a 
školu, je všechno zcela v pořád-
ku. Proč? Protože oni začali. 
Proto si většina myslí, že veške-
rá spravedlnost je na naší stra-
ně. Jako rvačka na školním hřiš-
ti, argumetace o tom, kdo začal, 
je izraelským vítězným morálním 
argumentem k ospravedlnění 
každé nespravedlnosti. 
Tak kdo ve skutečnosti začal? A 
“opustili jsme Gazu”? 
Izrael opustil Gazu jen částečně 
a zkreslujícím způsobem. Plán 
stažení, který byl označen efekt-
ními názvy jako “rozdělení” a 
“konec okupace” vyústil v roze-
brání osad a odchod izraelských 
ozbrojených sil z Gazy, ale tím 
se téměř nic nezměnilo na život-
ních podmínkách obyvatel pás-
ma. Gaza je stále vězením a její 
obyvatelé jsou stále odsouzenci 
k životu v chudobě a útlaku. Iz-
rael je odřízl od moře, vzduchu i 
země, kromě omezené pojistky 
hraničního přechodu v Rafah. 
Nemohou navštívit své příbuzné 

na Západním břehu ani si hledat 
práci v Izraeli, na němž byla 
ekonomika Gazy nějakých 40 let 
závislá. Někdy může být zboží 
přepraveno a někdy ne. Gaza 
nemá v těchto podmínkách šan-
ci uniknout své chudobě. Nikdo 
zde nebude investovat, nikdo ji 
nemůže rozvíjet, nikdo se zde 
nemůže cítit svobodný. Izrael 
opustil klec, zahodil klíče a za-
nechal její obyvatele svému hoř-
kému osudu. Nyní, méně než 
rok po stažení vojsk, se vrací 
zpět, silou a násilím.  
Co jiného se dalo čekat? Že se 
Izrael jednostranně stáhne, hru-
bě a odporně ignorujíc Palestin-
ce a jejich potřeby a že oni bu-
dou tiše snášet svůj hořký osud 
a nebudou pokračovat v boji za 
svou svobodu, živobytí a důstoj-
nost? Slíbili jsme bezpečný prů-
chod na Západní břeh a slib 
jsme nedodrželi. Slíbili jsme pro-
puštění vězňů a slib jsme nedo-
drželi. Odpořili jsme demokratic-
ké volby a pak bojkotovali zá-
konně zvolené vedení, zabavili 
peněžní prostředky, které mu 
náležely a vyhlásili mu válku. 
Mohli jsme se stáhnout z Gazy 
vyjednáváním a koordinovaně, 
zatímco podpoříme existující 
palestinské vedení, ale odmítli 
jsme to. A nyní si stěžujeme na 
“nedostatek vedení”? Udělali 
jsme vše, co jsme mohli, aby-
chom podkopali jejich společ-
nost a vedení, ujistili jsme se jak 
nejvíce je to jen možné, že sta-
žení nebude novou kapitolou v 
našich vztazích se sousedním 
národem a nyní jsme překvapeni 
násilím a nenávistí, kterou jsme 
zaseli vlastníma rukama. 
Co by se stalo, kdyby Palestinci 
neodpálili střely Kasám? Zane-
chali by Izraelci ekonomické em-
bargo, které na Gazu uvalili? 
Otevřeli by hranice palestinským 
pracujícím? Propustili vězně? 
Setkali se se zvolenými vůdci a 
vedli vyjednávání? Povzbuzovali 
investice do Gazy? Nesmysl. 

Kdyby obyvatelé Gazy seděli 
klidně, jak od nich Izrael očeká-
val, jejich případ by zmizel z po-
řadu dne – tady i ve světě. Izrael 
by pokračoval v zostřování, což 
znamená sloužit jeho cílům a 
ignorovat jejich potřeby. Nikdo 
by ani nepomyslel na osud lidí v 
Gaze, kdyby se neohradili. Je to 
velmi hořká pravda, ale prvních 
dvacet let okupace přešlo v ti-
chosti a my jsme nezvedli ani 
prst, abychom ji ukončili.  
Místo toho, pod rouškou klidu, 
jsme budovali obrovské zloči-
necké překvapení v podobě 
osad. Vlastníma rukama nyní 
znovu tlačíme Palestince k pou-
žití jejich titěrných zbraní a jako 
odpověď používáme téměř veš-
kerý obrovský arzenál, kterým 
vládneme a pokračujeme ve stě-
žování si, že “oni začali”.  
My jsme začali. My jsme začali s 
okupací a my jsme vázáni povin-
ností ukončit ji, skutečně a úplně 
ukončit. My jsme začali s nási-
lím. Není žádné horší násilí, než 
násilí okupanta používajícího 
sílu proti celému národu, takže 
otázka ohledně toho, kdo vystře-
lil první, je výmluvou, která má 
jen pokřivit celý obraz. Po Oslo 
zde byli také takoví, kteří tvrdili, 
že “my jsme opustili území” v 
podobné směsici slepoty a lží. 
Gaza je ve vážných nesnázích, 
ovládaná smrtí, hrůzou a denní-
mi těžkostmi, daleko od zraků a 
srdcí Izraelců. Ukazují nám jen 
rakety Kasám. Vidíme jen Ka-
sám. Západní břeh je stále oku-
pován, osady vzkvétají a každá 
ochable vztažená ruka po smíru 
včetně té Ismáíla Hanijího, je 
okamžitě odmítnuta. A po tom 
všem, pokud má někdo stále jiný 
názor, ihned dostane vítěznou 
odpověď: “Oni začali.” Oni začali 
a spravedlnost je na naší straně, 
ale faktem je, že oni nezačali a 
spravedlnost není s námi. 

Gideon Levy  
izraelský novinář 

KDO ZAČAL? 
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Od poloviny května jsou v Řecku 
zavřené vysoké školy. Důvod? 
Snaha vlády prosadit změnu 
ústavy v bodě, který ukotvuje 
záruky státu pro všeobecně 
přístupné vzdělání. Aby mohla 
být ústava změněna musí sou-
časný parlament odhlasovat 
právo revidovat ústavu pro par-
lament následujícího volebního 
období. Proto vláda předkládá 
kromě návrhu změny ústavy 
také nový školský zákon, který v 
podstatě ústavu obchází a 
umožňuje nakládat se vzděláním 
jako s každým jiným zbožím. 
„No a co? Státní školy přece 
nepřestanou existovat. Demo-
kraticky si každý vybere, jestli 
chce a může studovat na škole 
soukromé nebo státní.“ Ano, 
přesně tak chce prezentovat 
vláda a kapitál problematiku 
vzdělání. Ale otázku vzdělávací-
ho systému nelze rozhodně 
zjednodušovat ani podceňovat. 
Jedná se o specifickou oblast. 
Vzdělávací systém ovlivňuje 
celou populaci, spolu s žáky a 
studenty také rodiče, kteří mají 
pomoci svým dětem zorientovat 
se v nabídce škol, poradit, pod-
pořit a přinejmenším jsou to oni, 
kdo platí vzdělání svých ratoles-
tí.  
V Řecku sice již léta existují 
soukromé školy (od mateřských, 
přes základní a střední), ale 
dosud byly poměrně přísně 
kontrolovány státem, jejich čin-
nost byla určována jednoznač-
nými pravidly a vyučovat musely 
podle státních osnov. Také exis-
tuje velmi hustá síť soukromých 
doučovcích škol a jazykovek, 
které fungují většinou odpoledne 
a chovají se naprosto tržně (+ 
odčerpávají řadu nezaměstna-
ných pedagogů). Univerzity a s 
nimi spojený výzkum a věda byly 
dosud zásadně státní.  
Svobodné zakládání soukro-
mých škol a privatizace škol 
státních je jednou z kapitol lisa-

bonských a bergenských úmluv, 
které se snaží za každou cenu 
zvýšit konkurenceschopnost 
evropských monopolů a odbou-
rat všechna finanční „zatížení“ 
státu. Podmínky lisabonské 
agendy mají být plně aplikovány 
do roku 2010 ve všech člen-
ských zemích EU. V podstatě se 
jedná o odstranění všech poten-
cionálních zábran k tomu, aby 
kapitál mohl vstoupit svobodně 
do jakékoliv oblasti. V rámci 
lisabonské agendy jsou také 
podnikány kroky ke zlevnění 
nákladů na pracovní sílu (nové 
zákoníky práce – např. zákon o 
prvním zaměstnání a propouště-
ní zablokovaný na jaře t. r. mlá-
deží ve Francii), flexibilní formy 
práce, libovolná otevírací doba 
obchodů atd. Monopoly se snaží 
vstoupit do školství ze třech 
důvodů. Prvním je zisk - vydělá-
vat prodejem vzdělání. Druhým 
je ovlivňování výuky a využití 
výzkumu ve vlastní prospěch + 
výchova vysoce specializova-
ných úzce zaměřených odborní-
ků. Třetí důvod je ideologický, 
tedy ovlivnění myšlení, hlavně 
kritického.  
Nyní v Řecku, i když je vysoké 
školství zadarmo, je studium 
neuvěřitelná ekonomická zátěž 
pro rodinu. Posluchač studující 
mimo domov potřebuje nejméně 
jeden dělnický plat na měsíc 
(tedy kolem 600 euro, což zna-
mená 50 – 60 tisíc eur na celé 
studium). Koleje a menzy existu-
jí jen ve velmi omezeném počtu 
a pokrývají řádově pár procent 
studentů. Rodiče musí platit 
nájemné, telefony, dopravu, 
školní potřeby (knihy dostávají 
studenti zdarma, ale jenom teo-
reticky. Obvykle jsou zastaralé a 
je třeba si pořizovat drahou 
odbornou literaturu). Studují-li v 
rodině děti dvě a každé v jiném 
městě, pak je to pro rodiče 
opravdové utrpení, které nekon-
čí absolutoriem, protože právě 

vysokoškoláci získávají jen velmi 
těžko práci ve svém oboru. V 
Řecku koluje mezi vysokoškolá-
ky anekdota: 
„Co studuješ?“ 
„Ochranu životního prostředí.“ 
„A co budeš dělat, až dostudu-
ješ?“ 
„Naučím se dělat těsto na piz-
zu.“  
Problém není jenom v tom, že 
budou existovat soukromé školy, 
ale také státní se budou chovat 
jako soukromé. Důležitá bude 
jejich schopnost zajistit si finanč-
ní prostředky jinak než ze státu - 
od sponzorů, prodejem výsledků 
vlastního výzkumného progra-
mu, prováděním výzkumu na 
zakázku. Podobně jako je tomu 
v USA. Z vlastní zkušenosti 
znám, že renomovaný profesor 
archeologie musí v zimě jezdit 
„přednášet“ do různých zbohat-
lických klubů a po přednášce 
doslova vybírat do klobouku, aby 
měl finance na plánovaný vý-
zkum, kde pracují jako dělníci 
jeho studenti obvykle úplně 
zadarmo. Nepřináší-li výzkum 
dost efektní nálezy propadá 
dotyčný profesor panice, že 
ztratí sponzory.  
Např. již dnes jsou všechna 
bývalá státní školní zařízení - od 
mateřských škol po střední - 
převedena na obce a kraje. 
Prozatím stát zajišťoval pokrytí 
výplat učitelů, ostatní finance 
musela zajistit obec (či kraj). 
Obec, která nedostává již státní 
podporu na svou činnost, čerpá 
převážně z daní, které může 
občanům volně předepisovat, je 
vděčná za různé formy sponzor-
ských darů hlavně od velkých 
monopolů - např. zajišťují pro 
děti ve školce mléko, či organi-
zují výlety. Z toho vyplývají nej-
různější problémy a potíže škol-
ních zařízení po celém Řecku. 
Někde nemá město na nájem, 
jinde na topení, na deratizaci, na 
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