
 

Výzva VII. sjezdu KSČM radikální levici Evropy 

VII. sjezd KSČM přijal výzvu radikální levici Evropy ke sjednocení sil a společnému postupu. 

  

Globální kapitál dále posílil. Srůstá vlastnicky i mocensky. Útokem bere i zájmy demokratické většiny 
Evropy. Reformismus už smlouvá jen o jeho tempo. Sílu vést už ztratil. Jednu za druhou vzdává pozice, do 
nichž kapitál ustoupil lidským právům až pod tlakem socialismu a nefalšované levice. Ukolébavka, jíž 

slibuje lidštější kapitalismus i za dnešního poměru sil, bude znít stále nevěrohodněji lidem, ztrácejícím naději a 
půdu pod nohama. Nenechme občany podlehnout štvanicím na nepravé viníky, které jim předhodí 
mediokracie. Do evropské politiky to, žel, vrací rozcestí, neblaze známé z 30. let. Tehdy otevřela pokroku 
cestu až děsivá tragédie. To se už opakovat nesmí! Pokrok nyní musí tragédiím předejít! 

  

Tím více to žádá od levice, neváhající se kapitálu rozhodně postavit. Tlumočí zájmy velké většiny 
Evropanů. Tím naléhavěji stojí otázka naší akční jednoty. Neshody, které jí stojí v cestě, musí stranou. Týkají 

se hlavně dramat, jimiž si pokrok klestil cestu před desítkami let. Statečnost, nad níž se tají dech, se v nich mísí i 
s tragickým selháním. Neobyčejně živé inspirace – s varovnými mementy. Povedou o nich spor i příští 
generace. Smí však i dnes bránit jednotě, na níž závisí budoucnost pokroku? Až ta rozsoudí i spor, jak si 
pokrok prorazí cestu znovu. Co se už vrátit nedá, nás však už nesmí dělit, kdekoli má náš hlas znít 
společně. 

  

Umožní to jen respekt k zásadám, jejichž porušení se vrací jako bumerang. Společnou podporu získá jen 
program, při jehož hledání dostane rovné právo každý hlas. Nikoho nelze stavět až před hotovou věc – ber 
nebo běž. Proto se obracíme na radikální levici celé Evropy: 

 Spojme své síly od Atlantiku až po Ural! 

 Dejme jim program za kulatým stolem, kde nebude chybět nikdo z nás! 

 Pišme jej znovu od prvé řádky, aby promluvil jménem nás všech! 

 Ukažme reálné východisko každému zájmu, který je ohrožen a umlčován! 

 Dejme mu sílu požadavky, které lze odmítnout jen za cenu ztráty tváře! 

 Podpořme je koordinovaným postupem napříč celou Evropou! 

  

Útok na lidská práva zastaví jen síla, která si je vynutila. I dnes jí dá reálný program jen levice, jejíž cíl za 

horizontem kapitalismu teprve začíná. Tím rozhodněji musí bránit vše, čím už polidštila Evropu i okolní svět. 
Právě to je třeba změnit ve výchozí linii společných vystoupení. Konkrétně, bez vytáček a co možná 
koordinovaně by se měla postavit hlavně za: 

 každého, kdo je diskriminován za své pokrokové smýšlení; 

 suverenitu Evropy a zrušení všech vazalských smluv a cizích vojenských základen; 

 nulovou toleranci k porušování Charty OSN a Závěrečného aktu KBSE;  

 Evropu na straně míru, práva, udržitelného a důstojného života na celé planetě; 

 obranu evropské civilizace proti privatizaci zisků a znárodňování nákladů a ztrát;  

 prohlubování všech sociálních práv úměrně růstu produktivity lidské práce; 

 rovné právo všech Evropanů rozhodovat o životě svých zemích i celé Evropy;  

 ekologickou politiku v zájmu zdraví a života, a ne pochybných soukromých zisků; 

 skutečné právo na svobodnou volbu politického a sociálního uspořádání. 

  

Teď bude ohrožených zájmů už jen přibývat. Tím víc budou hledat, kdo se jim postaví do čela doopravdy, a ne 
jen farizejskou frází. 

 Spojme své síly, dokud je čas! 

 Ukažme lidem reálná východiska! 

 Změňme je v politickou sílu, jež zastaví i globálně propojený kapitál! 

 Dejme šanci a podporu všemu, v čem má skutečná levice převahu už proti dnešní přesile! 


