
Prohlášení k 17. listopadu

Občané se u nás po druhé světové válce rozhodli pro systém, který
byl  budován  jako  sociálně  spravedlivá  alternativa  kapitalismu,  jako
socialistická  společnost.  Lidé  tehdy  doufali  v  nový  začátek,  který
zabrání  opakování  starých  hrůz  a  nespravedlivostí. Komunistická
strana Čech a Moravy proto nezapomíná na odkaz 80 let od  tragické
smrti Jana Opletala, Václava Sedláčka a dalších, na odkaz brutálně
potlačených  studentských  nepokojů  17.  listopadu  1939  nacistickou
okupační mocí. Tento odkaz, tak jak v naší společnosti a ve světě znovu
sílí  myšlenky  fašismu  a  neonacismu,  nabývá  dnes  na  stále  větším
významu. Mezinárodní  den  studenstva  proto  vnímáme  jako
významný den s odkazem pro celý pokrokový svět. 

Také  si  připomínáme  17.  listopad  jako  den  kdy  v naší
společnosti  započaly  hluboké  společenské  změny,  jejichž
konečným  důsledkem  bylo  obnovení  kapitalistického
společenského systému. 

Rok 1989 nebyl pouhým mocenským pučem, byl důsledkem
dlouhodobě  opomíjených  a  neřešených  zásadních  rozporů  ve
společnosti. Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný
výbuch občanské nespokojenosti  se zakonzervovanými  poměry  i
zneužíváním moci. Síly,  kterým šlo  o  socialistické  řešení  krize,  byly
roztříštěné  a  tak  v  čele  změn  nakonec  stanuly  síly  zaměřené  na



restauraci kapitalismu.  Požadavky většiny společnosti na demokratizaci
veřejného  života  i  zefektivňující  změny  v  národním  hospodářství,
zachování  sociální  spravedlnosti,  pracovních  a  sociálních  jistot
společenského systému se nenaplnily.  

Některá  tehdejší  hesla  už  dnes  znějí  jako  fráze. Lidem  na
náměstích neřekli, že je čeká největší majetková změna v dějinách. Pod
kontrolu  zahraničního  kapitálu  se  dostala  rozhodující  část  národního
hospodářství. Více jak milion občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi
řídí  majetková  oligarchie, nikoliv  však  v  zájmu  jejích  obyvatel.  Bez
referenda byl rozdělen společný stát Čechů a Slováků a vstoupili
jsme  do  paktu  NATO. Soupeřící  kapitálové  mocenské  ekonomické
skupiny  dnes  bojují  o  politickou  moc. Stojí  za  nimi  různé  zájmy
zahraničního kapitálu. 

Obyčejným  pracujícím  lidem  se  po  revoluci  život  příliš
nezměnil.  Pracovat musíme stejně a dnes možná i usilovněji. Shánění
banánů  jsme vyměnili  za  shánění  praktického  lékaře,  pokud  ten  náš
končí a není za něj adekvátní náhrada. Možnost vycestovat do libovolné
země světa nevyváží odchod do důchodu o 10 let později, zvláště pak
pokud  víme,  že  tato  hranice  není  a  nebude  konečná.  Stále  více  sílí
sociální rozdíly, které zesilují napětí ve společnosti. Mladí lidé ztrácí víru
v sociální jistoty a funkčnost státu. V okolních zemích se stupňuje hrozba



neonacismu. Její představitelé obsazují židle v parlamentech a stávají se
členy vlád. 

Dne  17.  listopadu  se  připravují  se  obrovské  protesty  proti
současné pravicové, kapitalistické vládě a prezidentovi (zakladateli
Občanského  fóra)  v  Praze  na  Letné.  Je  otázkou  jaké  změny
přinesou. 

Po 30 letech se tedy situace začíná znovu opakovat. Přinesou
však změny z Letné obyčejným lidem vyšší sociální jistoty, návrat
odchodu do důchodu na původní hranici, funkční stát, dostupnou
zdravotní  péči,  kvalitní  potraviny,  účinnou  ochranu  životního
prostředí a bezpečnější ulice našich měst? Po 30 letech budování
kapitalistické společnosti tedy znovu říkáme, že je něco špatně a ve
své podstatě znovu  nevíme jak dál. 

Z minulosti a nedávné historie ale víme, že v takové situaci
zná kapitalismus jediné řešení a tím je celosvětová válka. Čím větší
a  krutější,  tím  lepší.  Jediné,  co  jejímu  rozpoutání   zatím  účinně
brání, je fakt, že tato válka by byla pro lidstvo válkou poslední. A tak
nejen obyčejní lidé, ale ani Ti nejbohatší lidé světa, by si zase až tak
moc nepomohli.

Ing. Petr Žáček, předseda OV KSČM Domažlice


