OV KSČM DOMAŽLICE
Německá strana DIE LINKE jako možná inspirace
Lothar Bisky (HaNo 8. 12. 2010)
V souvislosti se zásadními otázkami, o kterých se nyní diskutuje i v KSČM, přinášíme stať Lothara
Biskyho, předsedy politické frakce Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE/NGL)
v Evropském parlamentu.
Tato stať by měla být úvodem k podrobnější publikaci o německé straně DIE LINKE (LEVICE), kterou
připravuje poslanec EP a místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka.
Rok 2007 byl pro levici v Německu zvláštním rokem. Přistoupili jsme k zakládání nové strany, aby tak
mohly být více než dosud zobecněny východoněmecké a západoněmecké zkušenosti, a aby tak mohla být
posílena spolupráce s odbory. Přistoupili jsme k zakládání nové strany, která nepohřbí myšlenkový potenciál
demokratického socialismu a bude brát vážně, jako prožitou historickou zkušenost, rovnost šancí mužů a žen
v povolání nebo rovnost šancí mládeže ve vzdělání.
Od poloviny roku 2007 sjednocuje strana DIE LINKE rozličné politické síly z východu a západu
Německa. V bývalé Straně demokratického socialismu (PDS) byli organizováni především občané z bývalé
NDR, kteří byli předtím z větší části členy Jednotné socialistické strany Německa (SED). V první polovině
90. let přicházeli ze západoněmecké levice do PDS hlavně lidé z někdejšího studentského hnutí
»osmašedesátníků«, kteří byli předtím organizováni ve straně Zelených, v Německé komunistické straně (DKP)
nebo v jiných levicových sdruženích.
V roce 2004 se v nově založené straně WASG (Volební alternativa práce a sociální spravedlnost) spojili
především Němci ze západu, zejména pak bývalí členové SPD, kteří tuto stranu opustili pro nesouhlas s její
politikou, přičemž mezi nimi bylo mnoho aktivních odborářů a lidí aktivních v různých sociálních hnutích.
Spojením WASG a PDS – zjednodušeně řečeno – vznikla DIE LINKE.
DIE LINKE tedy sjednocuje velmi rozdílné politické a sociální tradice a proudy. Spočívá na vzájemném
respektu před touto mnohočetností, ale také před biografiemi jednotlivých osobností. Strana si uvědomuje,
že má ojedinělou historickou šanci, a to z různých zkušeností získaných na východě a západě Německa
vybudovat novou, celoněmeckou levici. Skutečně, po desetiletí nezměnil politickou strukturu Německa vznik
žádné jiné strany více, než založení DIE LINKE. Mezitím už není možné ignorovat sociální otázky. DIE
LINKE je tady proto, aby změnila současnou vládní politiku. A ona už tak činí, aniž by se až na výjimky přímo
podílela na vládnutí. To, že sociální spravedlnost je opět panujícím tématem, a že velká koalice v Německu je
díky nám pod stále silnějším tlakem, je důkazem toho, že svůj vliv v opozici bereme odpovědně.
Od svého založení je DIE LINKE volena nejen do Spolkového sněmu a Evropského parlamentu, ale i
do sněmů zemských. To je možné proto, že DIE LINKE chce stávající politiku změnit. Pro její úspěch nebo
neúspěch je důležité i opačné pojetí: DIE LINKE nebude volena, pokud zanedbá své úsilí změnit politiku
v zájmu lidí a s lidmi.
DIE LINKE svými aktivitami ukázala, že se pokládá za dědice zásad, které jiné strany mezitím odložily
stranou: především stejnému právu všech lidí na úsilí o stejný blahobyt.
K tomu přistupuje skutečnost, že DIE LINKE je dnes v Německu jedinou stranou mezinárodního práva.
Vyprázdnění mezinárodního práva druhou světovou válkou a holocaustem vyžaduje trvalý odpor proti
porušování Charty Spojených národů. Tento závazek na sebe bere DIE LINKE, stejně tak jako mírové hnutí
v Německu. Odmítáme plány na další posilování NATO. Jsme pro odchod cizích vojsk z Afghánistánu.
Roztáčení nové vojensko-politické rulety, tak jak to umožňuje Lisabonská smlouva, je pro evropskou integraci
kontraproduktivní. DIE LINKE je a zůstane stranou protiválečnou.
Dalším bodem, který je pro nás určující, je obnova sociálního státu a jeho finančních základů. Právě
tváří v tvář ničení miliardových hodnot »kasínovým kapitalismem« může správné východisko z ekonomické

a finanční krize spočívat jen v zajištění více spravedlnosti. Musíme bojovat o to, aby každé jednotlivé opatření
bylo orientováno na zachování a vytváření nových pracovních míst, a aby byly chráněny úspory »malých« lidí
a jejich penze.
Je nám přitom jasné, že možnosti jednání, jež odvozujeme z reálných rozporů kapitalismu finančních
trhů, nebudou procházkami – právě proto, že je – jako síla demokratické obnovy – poměřujeme svým chápáním
spravedlnosti a rovnosti.
Cíl DIE LINKE – změnit politiku v Německu – určuje naše politické požadavky na spolkové úrovni
a na úrovni jednotlivých zemí. Die LINKE má zájem o spolupráci s jinými stranami. Rozhodující při tom je
stupeň shody našich požadavků s požadavky těchto stran.
Pro DIE LINKE je určující, pokud jde o spolupráci s jinými stranami, řada důležitých témat. Patří sem
požadavky na celospolkové úrovni, jako je dodržování mezinárodního práva, odzbrojení a mírové řešení
konfliktů coby základy německé zahraniční politiky, dále pak zrušení stávajícího důchodového systému
a návrat k jeho původním formám, tak aby důchody byly opět schopny odolávat chudobě. Kromě toho
požadujeme zrušení nesmyslných reforem, zavedení minimální zákonné mzdy, odstranění studijních poplatků
a ukončení sledování naší strany úřadem pro ochranu ústavy.
Zvláštní roli má v těchto souvislostech účast DI LINKE v zemských vládách v Berlíně a Braniborsku.
Vedle konkrétních výsledků, kterých bylo dosaženo navzdory velmi komplikovaným hospodářským
podmínkám, bylo možné vyhodnotit velmi cenné zkušenosti ze spolupráce se sociálními demokraty.
Abychom mohli čelit všem těmto komplikovaným výzvám, pustili jsme se hned po založení strany
v roce 2007 do vypracování komplexního programu DIE LINKE. K tomu účelu byla vytvořena komise, jež
předložila 20. března 2010 první návrh programu. Nyní probíhá ve straně o tomto návrhu čilá, dílem
i kontroverzní diskuse. Počátkem roku 2011 má být zveřejněn a postoupen k diskusi druhý návrh stranického
programu, jenž by měl být schválen v listopadu 2011.
Programová debata může sehrát důležitou roli při popsání jádra identity naší strany, ve které mají své
místo i křesťané a humanisté. Můžeme tak posbírat zkušenosti z obou společenských systémů, vyhodnotit je
a využít. Právě o to jde – skicovat alternativy k dnešku a jít kroky na cestě ke společnosti sociálního blahobytu
pro všechny a do světa demokratického spolurozhodování, neboť rozdílné zkušenosti nám nebrání dělat politiku
společně.
Inovační sílu kapitalismu známe. Ovšem známe také rozklad, destrukci a nesvobodu, kterou způsobuje
většině lidí, jeho mocenské a majetkové struktury, které přinášejí prospěch jen některým, přičemž miliardám
lidí odpírají životní perspektivu.
Proto je nutné zdůrazňovat naši společnou identitu:
nově formulovat sociální otázku,
důsledně požadovat a hájit mír,
bojovat za více demokracie v každé sféře života – od médií přes ekonomiku až po politiku.
Byl bych rád, kdyby programová debata vyšla nad rámec strany, a kdybychom také v nadnárodním
rámci diskutovali o tom, jak chceme zítra žít – nejen v Německu, ale také v Evropě a na celém světě.
Strana si uvědomuje, že má ojedinělou historickou šanci, a to z různých zkušeností získaných
na východě a západě Německa vybudovat novou, celoněmeckou levici… Rozdílné zkušenosti nám nebrání
dělat politiku společně.
Odmítáme plány na další posilování NATO. Jsme pro odchod cizích vojsk z Afghánistánu. Roztáčení
nové vojensko-politické rulety, tak jak to umožňuje Lisabonská smlouva, je pro evropskou integraci
kontraproduktivní.
K našim požadavkům patří zrušení stávajícího důchodového systému a návrat k jeho původním formám,
tak aby důchody byly opět schopny odolávat chudobě. Kromě toho požadujeme zrušení nesmyslných reforem
a zavedení minimální zákonné mzdy.
Inovační sílu kapitalismu známe. Ovšem známe také rozklad, destrukci a nesvobodu, kterou způsobuje
většině lidí, jeho mocenské a majetkové struktury, které přinášejí prospěch jen některým, přičemž miliardám
lidí odpírají životní perspektivu.

