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MÁME SPOLEâNOU ·ANCI !
Interview s Milanem Neubertem, pfiedsedou SDS

S jak˘mi pocity vlastnû jede‰ domÛ z ustavujícího sjezdu Evropské le-
vice?

To tedy musím odpovûdût dialekticky - se smí‰en˘mi. Jednou stránkou
pravdy je to, Ïe ustavující sjezd stranu zaloÏil. A to je nûco, ãemu pfiiklá-

dám nejvût‰í dÛleÏitost. Myslím, Ïe tím zaãíná nová etapa historie evropské levice. To je jedna vûc. Negativní
stránkou je, Ïe jsme nedosáhli na‰eho nejvût‰ího cíle, a to bylo, Ïe se s Komunistickou stranou po prakticky
deseti ãi trochu více letech vrátíme do jednoho proudu. To je to negativní, s ãím se vracíme do Prahy.

MÛÏe‰ nám povûdût, jak si pfiedstavuje‰ roli SDS v budoucí spoleãné evropské levicové stranû?
To je tak. ProtoÏe se alespoÀ zatím nechce KSâM podílet na práci pfiímo, mÛÏeme i nadále zprostfiedko-

vávat urãité vûci, informace a aktivity. To je jedna ãást. A pak si myslíme, Ïe mÛÏeme také trochu pomoci
pfii dal‰ím v˘voji spoleãnosti, která se je‰tû po patnácti letech velmi rychle mûní.

Nebylo by vlastnû pro SDS lep‰í vstoupit do Evropské levice jako jediná strana z âeska? Kdyby tam by-
la KSâM, urãitû by zmen‰ila vliv SDS v Evropské levici?

Tak to není. Myslím, Ïe je pro Evropskou levici velká ‰koda, Ïe dnes KSâM nefiekla tomuto procesu do-
cela jasné ano. A SDS dnes nemÛÏe, to musím povûdût, hrát roli KSâM. To je docela jasné. Ale pfiesto udû-
láme, co udûlat mÛÏeme.

Jak vysoko hodnotí‰ ‰anci, Ïe by KSâM mohla za t˘den na svém sjezdu fiíci evropské integraci jasné
ano?

Není to jednoduché dát teì na tuhle otázku odpovûì. První vûcí je, Ïe je‰tû jednání ustavujícího sjezdu
neskonãilo. Stále je‰tû existuje moÏnost, Ïe KSâM fiekne, Ïe proces alespoÀ doprovází, byÈ i ne jako pfiím˘
ãlen.

Víme, Ïe SDS taky sama kandiduje v evropsk˘ch volbách s Tebou jako lídrem. Jak se Ti jeví situace,
kdyÏ v jedné zemi mají dva ãlenové Evropské levice dvû kandidátky a jak vlastnû vidí‰ volební ‰anci pro
SDS?

Za tuhle otázku musím podûkovat. Musím povûdût, Ïe jsme pfied koncem roku 2003 udûlali hodnû krokÛ a
chtûli jsme vést rozhovory s KSâM, abychom mûli jen jednu kandidátku Evropské levice. Ale tyto pokusy
ztroskotaly. A k v˘sledku: tedy nemám kfii‰Èálovou kouli. Ale musím bohuÏel po v˘voji dnes a vãera povûdût,
Ïe je na‰e ‰ance men‰í. Tak to bohuÏel je.

Myslí‰ na‰í ‰ancí ‰anci SDS?
Myslím na‰i spoleãnou ‰anci.
To si asi myslíme v‰ichni. Tak dûkuji mockrát za rozhovor.

Rozhovor v nûmãinû pro lavka.info vedl Stanislav Holubec, (9. 5. 2004)
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V Evropû a ve svûtû roste odpor proti válkám,
proti niãení sociálních systémÛ, zbrojení a trÏní-
mu radikalismu. My, evropská levice, patfiíme
mezi hnutí za jinou politiku. Jsme pfiesvûdãeni o
tom, Ïe je moÏn˘ jin˘ svût, jiná Evropa: demo-
kratická, sociální, ekologická, feministická, mí-
rová - Evropa solidarity.

Nazrál ãas pro Evropskou stranu levice.
Chceme ji zaloÏit je‰tû pfied konáním evropsk˘ch
voleb v roce 2004.

Jiná Evropa
n Po skonãení studené války se vrátila válka

horká. Spoleãnû s NATO se militarizuje i
Evropská unie. V̆ znamné síly v Evropû poÏadu-
jí svÛj podíl na novém imperiálním dûlení svûta.
USA se snaÏí zapojit Evropu do sv˘ch plánÛ na
nadvládu nad svûtem. To není na‰e cesta. My
chceme Evropu bez zbraní hromadného niãení od
Atlantiku po Ural, Evropu kolektivní bezpeãnos-
ti bez NATO a bez vojensk˘ch svazkÛ v rámci
EU. Evropu vyznaãující se iniciativami za od-
zbrojení, rozvoj, partnerství a prosazování mezi-
národního práva. 

n Také na na‰em kontinentu se prohlubuje
propast mezi bohat˘mi a chud˘mi, miliony lidí
Ïijí bez jistoty zamûstnání nebo jako nezamûstna-
ní. Sociální zabezpeãení se odbourává, sociální
sluÏby privatizují. To není na‰e cesta. My chceme
solidaritu, sociální práva a pfierozdûlování spole-
ãenského bohatství shora dolÛ, od bohat˘ch k
chud˘m. Tváfií v tváfi recesi a rostoucí nezamûst-
nanosti je tfieba pfiezkoumat orientaci Evropské
centrální banky a „pakt stability“ tak, aby zaji‰Èo-
valy jinou sociální a hospodáfiskou politiku, její-
miÏ sociálními prioritami budou plná zamûstna-
nost a vzdûlání, vefiejné sluÏby a odváÏné inves-

tice také ve prospûch Ïivotního prostfiedí. Je nut-
no zavést zdanûní pfievodÛ kapitálu. Priority se
musí zmûnit ve prospûch lidí, ne penûz. 

n Mnoho moci má v Evropû Rada mistrÛ a
Evropská komise. Rozhodují nevefiejnû, pod vli-
vem lobistÛ a soukrom˘ch zájmÛ. Parlamenty
ztrácejí vliv v národním mûfiítku. Obãané a ob-
ãanky mohou stále ménû mluvit do rozhodování.
Politick˘ systém smûfiuje ke krizi své legitimity.
To není na‰e cesta. My chceme pro obyãejné lidi
transparentnost, spolurozhodování, více pravo-
mocí pro národní parlamenty a pro Evropsk˘ par-
lament. 

n Evropa se stává pevností. Ve jménu „boje
proti terorismu“ jsou pfiitom ohroÏována a ome-
zována i lidská a obãanská práva. To není na‰e
cesta. My chceme Evropu otevfienou svûtu,
Evropu lidsk˘ch a obãansk˘ch práv. Musí posky-
tovat útoãi‰tû pronásledovan˘m. 

n Evropa usiluje o ekonomickou pfievahu.
Vede obchodní války. Její mûnová, finanãní a ob-
chodní politika postihuje pfiedev‰ím chud‰í státy
a rozvojové zemû. To není na‰e cesta. My chce-
me, vûdomi si krvav˘ch dûjin kolonialismu, pod-
nikat odváÏné iniciativy ve prospûch rozvoje,
spravedlivé hospodáfiské a politické spolupráce. 

n Rozmanitost kultur a Ïivotních stylÛ dûlá z
Evropy Ïivotaschopn˘ svûtadíl. Hrozí v‰ak ne-
bezpeãí jejich umûlého vyrovnávání.
Soustfieìování vlády nad sdûlovacími prostfiedky
do rukou malé skupiny ohroÏuje pluralitu názorÛ.
Informace, kultura a vzdûlání se stávají zboÏím.
To není na‰e cesta. My chceme kulturní rozmani-
tost, dostupnost znalostí a informací pro v‰echny. 

n Evropa patfií k hlavním viníkÛm svûtov˘ch
ekologick˘ch problémÛ - sv˘mi velk˘mi emise-

BERLÍNSKÁ V¯ZVA
K ZALOÎENÍ
STRANY EVROPSKÉ LEVICE
Spoleãnû za jinou Evropu - demokratickou, sociální, mírovou

hrát v˘znamnou roli a Ïe by mohla napomoci je-
ho vût‰í orientaci na problémy pfiistupujících
ãlensk˘ch státÛ EU. Vnûj‰ím podnûtem bylo od-
mítnutí v‰ech ostatních stran vypustit z textu
Stanov v˘slovné odsouzení stalinistick˘ch zloãi-
nÛ.

SDS tuto skuteãnost hodnotí jako selhání
v‰ech názorov˘ch proudÛ vãetnû reformního,
které byly v delegaci KSâM zastoupeny. Je pfii-
tom naprosto lhostejné, zda vnûj‰í podnût byl pro
zástupce KSâM skuteãn˘m dÛvodem nebo pou-
hou záminkou k opu‰tûní sálu i integraãního pro-
cesu levice.

Od VI. sjezdu KSâM oãekávala SDS spolu s
ãeskou levicovû orientovanou vefiejností, Ïe
KSâM pfiedvede svou pfiipravenost stát se krys-
talizaãním jádrem spolupráce radikální levice v
souladu se sv˘m souãasn˘m politick˘m postave-
ním. Klíãovou otázkou pro nás nebyly personální
zmûny ve vedení KSâM sledované ãesk˘mi mé-
dii, i kdyÏ je jasné, Ïe novou politiku je snaz‰í dû-
lat s nov˘mi lidmi. Oãekávali jsme takové pro-
gramové zmûny, které by umoÏÀovaly spolupráci
levice na pluralitním základû pfii respektováním
názorov˘ch odli‰ností.

Vidûno oãima SDS v‰ak VI. sjezd KSâM jen
potvrdil její zahledûní se do sebe sama a do mi-
nulosti. V programové rovinû do‰lo ke stagnaci -

z avízované nabídky alternativy ke kapitalismu,
kter˘ se utrhl z fietûzu sociálního státu, zbyla jen
Nadûje pro âR a úkol zpracovat do pfií‰tího sjez-
du model socialistické spoleãnosti (sic!). A pokud
jde o vytváfiení ‰iroké fronty proti neoliberalis-
mu, KSâM nepovaÏovala za nutné pozvat na
svÛj sjezd Ïádného potenciálního partnera.
Fakticky tím vyslala levicovému politickému
spektru signál, Ïe Ïádné partnery nehledá a Ïe o
vytvofiení vût‰í akãní jednoty na ãeské levici ani
neusiluje.

SDS povaÏuje stále KSâM za politického spo-
jence, s nímÏ je pfiipravena v‰estrannû spolupra-
covat v zájmu vytvofiení sociálnû spravedlivé
spoleãnosti. SDS chce vûfiit, Ïe se KSâM po sjez-
du zamyslí nad sv˘m postavením a znovu zváÏí
své perspektivy v politickém Ïivotû âR i EU a
zahájí kroky, které ji vyvedou z izolace a umoÏní
jí zaujmout místo a plnit roli, jaké by odpovídaly
jejím tradicím, velikosti i voliãské podpofie. To
není a nebude moÏné bez spojencÛ, bez upfiímné-
ho otevfiení se levicové vefiejnosti, bez plurality
názorÛ a bez skuteãné diskuse.

V âeské republice se vytváfií prostor pro silnou
socialistickou stranu, která bude schopna a o-
chotna spojit síly levicového spektra obãanské
spoleãnosti.

Pfiedsednictvo CV SDS, 19. kvûtna 2004 
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mi oxidu uhliãitého, v˘vozem odpadu, drancová-
ním energetick˘ch zásob a lesÛ po celém svûtû.
To není na‰e cesta. My chceme Ïít a pracovat e-
kologicky zodpovûdnû. 

n V posledních desetiletích do‰lo k pokroku v
oblasti rovnosti pohlaví a boji proti diskriminaci.
Dnes je velmi ohroÏuje neoliberální politika a de-
regulace na trhu práce. To není na‰e cesta. My
chceme pfiekonávat diskriminaci, chceme skuteã-
nû stejná práva pro muÏe a Ïeny a jejich zacho-
vání. 

Strana evropské levice
Strana evropské levice chce b˘t alternativou

dnes pfievládajícího stylu evropské politiky, neje-
nom navenek, ale také uvnitfi. Mezi sebou chce-
me jednat transparentnû, demokraticky, rovno-
právnû. Spoleãnû chceme b˘t pfiesvûdãivûj‰í a
politicky prÛbojnûj‰í. Víme, Ïe to je moÏné jen
tehdy, budeme-li si váÏit sv˘ch politick˘ch zku-
‰eností, názorÛ, tradic a politické kultury, bude-
me-li obnovovat a spoleãnû peãovat o jejich rÛst.

Pfii respektování plné samostatností, suverenity
a individuální odpovûdnosti v‰ech partnerÛ se na-
‰e vztahy a spolupráce vyznaãují otevfieností, re-
spektem a tolerancí. Stfiedem na‰eho my‰lení a
aktivity je ãlovûk, nikoliv zisk a moc. Evropa je
na‰ím spoleãn˘m pÛsobi‰tûm.

Chceme zpochybnit nadvládu zisku a pfiekonat
panství kapitalismu. Chceme jinou kulturu Ïivo-
ta, práce, v˘roby a rozdûlování. Spojuje nás boj
za mír, antifa‰ismus, proti rasismu, za demokra-
cii, sociální spravedlnost, feminismus, ekologie.

Zaãínáme, a zveme k prvnímu spoleãnému

kroku. ZÛstáváme otevfieni v‰em, ktefií se dosud
nerozhodli nebo se rozhodli jinak. Hluboce si ce-
níme rozmanitosti forem spolupráce. Budeme je
vyuÏívat k tomu, aby byl ná‰ svûtadíl demokra-
tick˘, sociální, Ïivotaschopn˘ a mírov˘.

Berlín, 11. 1. 2004
Podpisy:(v pofiadí dle originálu)
Estonská sociálnû demokratická dûlnická stra-

na (Tiit Toomsalu, pfiedseda)
Francouzská komunistická strana (Giles

Garnier, ãlen v˘konné rady)
Koalice hnutí levice a ekologie (SYNASPIS-

MOS, ¤ecko) (N. Konstantopoulos, pfiedseda)
Strana komunistické obnovy (PRC, Itálie)

(Faustino Bertinotti, pfiedseda)
Levice (Lucembursko) (Fred Heyar, ãlen ná-

rodního koordinaãního byra)
Komunistická strana Rakouska (Walter Baier,

pfiedseda)
Komunistická strana Slovenska (Karol Fajnor,

místopfiedseda)
Spojená levice (·panûlsko) (Pedro Marset, od-

povûdn˘ za mezinárodní vztahy)
Komunistická strana âech a Moravy (Miloslav

Ransdorf, místopfiedseda)
Strana demokratického socialismu (âR) (Jifií

Hudeãek, místopfiedseda)
Strana demokratického socialismu (SRN)

(Lothar Bisky, pfiedseda)

Pro SDS pfieloÏili Jifií Hudeãek a Milan
Neubert

V roce 2004 zatím neexistují dostateãné moÏ-
nosti k vytvofiení úãinného volebního bloku. Z
mnoha diskusí známe komplikovanost vztahu
nutného v˘voje vlastního profilu k politice akãní
jednoty a politice bloku. Teì k nám pfiichází no-

vá praktická v˘zva. O tomto víkendu se dojde v
Berlínû k poradû o programov˘ch a statutárních
základech formování celoevropské levicové stra-
ny. K tûmto procesÛm dochází po mnoho let v
rÛzn˘ch grémiích. Na jedné stranû ve frakci

PROâ CELOEVROPSKOU
LEVICOVOU STRANU?
Heinz Stehr

Pfiedsednictvo Strany demokratického socialis-
mu se zab˘valo v˘sledky ustavujícího sjezdu
Strany evropské levice v ¤ímû a VI. sjezdu
KSâM v âesk˘ch Budûjovicích a hodnotilo je-
jich dopady na politickou situaci v âR.

Pfiedev‰ím musíme konstatovat, Ïe âeská stra-
na sociálnû demokratická provádí trvale spí‰e
stfiedopravicovou neÏ sociálnû demokratickou
politiku, která vede k postupné demontáÏi sociál-
ního státu. Tento stav se neomezuje se jen na âes-
kou republiku, ale panuje v Evropû v‰ude tam,
kde vládne sociální demokracie. Sociálnû demo-
kratická koncepce „tfietí cesty“ ztroskotala v celé
Evropû, protoÏe proti neoliberálnímu v˘voji nic
nepostavila, a tím ho fakticky urychlila.

Politika globalizovaného kapitalismu v zájmu
velkokapitálu a jeho lobby podkopává solidaritu
a sociální vymoÏenosti, jichÏ bylo dosaÏeno v ce-
lé Evropû v minulosti. ProÏíváme generální útok
na systém dÛchodÛ, demontáÏ a privatizaci soci-
álního zabezpeãení, zavádûní trÏních zákonÛ do
tak bytostnû vefiejn˘ch oblastí, jako jsou zdraví,
vzdûlávání, kultura, i pro spoleãenské statky jako

voda a jiné pfiírodní zdroje, deregulaci trhÛ práce,
pfiedev‰ím roz‰ifiování pracovních vztahÛ bez zá-
konné ochrany. V‰echno - od práce po kaÏdoden-
ní Ïivot lidí - se stává zboÏím.

Strana demokratického socialismu sdílela s
ãástí ãeské spoleãnosti nadûji, Ïe se
Komunistická strana âech a Moravy za této situ-
ace pokusí stát stmelujícím prvkem ãeské levice
a Ïe proti neoliberálnímu pfiílivu zaãne spoleãnû s
ostatními levicov˘mi demokratick˘mi silami sta-
vût spoleãnou pluralitní frontu jak v âeské re-
publice, tak v Evropû. S lítostí v‰ak konstatuje-
me, Ïe se KSâM do ãela procesÛ otevírajících
ãeskou spoleãnost vstfiíc evropsk˘m v˘zvám ne-
postavila.

Podle na‰eho názoru prome‰kala KSâM bû-
hem uplynul˘ch dvou t˘dnÛ hned dvakrát pfiíleÏi-
tost pozitivnû pfiispût k v˘voji na levici v evrop-
ském i domácím mûfiítku. Nejprve na zakládají-
cím sjezdu Strany evropské levice (8. 5. v ¤ímû)
delegace KSâM odmítla vstoupit do politického
subjektu, zakládaného západními radikálními si-
lami, aãkoliv bylo zfiejmé, Ïe by v nûm mohla

19 Anna Oppitzová 27.10.1951 Ïena manaÏer Mûlník SDS
20 Bohuslav Mikulá‰ek 11.12.1945 muÏ muzejník Velké Mezifiíãí SDS
21 Ing. Bruno Förster 8.8.1942 muÏ dÛchodce Karlovy Vary SDS
22 Karel Lajtkep 29.8.1951 muÏ izolatér Praha SDS
23 Jaromír Machník 22.9.1953 muÏ podnikatel âesk˘ SDS

Krumlov
24 PhDr. Oldfiich 10.9.1931 muÏ dÛchodce Karlovy Vary SDS

Kfiepelka
25 Alena Harusová 17.12.1945 Ïena studijní referentka Praha SDS
26 Ing. Václav Honc 2.6.1938 muÏ stavební inÏen˘r Praha SDS
27 Karel âern˘ 28.4.1947 muÏ technik Pardubice SDS
28 Vladimír Koukal 16.2.1936 muÏ jednatel i Praha SDS

spoleãnost
29 Mgr. Marie 24.6.1943 Ïena uãitelka Dobfiichovice bez pol. 

Hardtová, CSc. pfiísl.

V âR SE TVO¤Í PROSTOR
PRO SILNOU
SOCIALISTICKOU STRANU



Evropského parlamentu GUE/NGL, na stranû
druhé v NELF (Nová evropská levice), na dvou-
strann˘ch a vícestrann˘ch setkáních zúãastnû-
n˘ch komunistick˘ch a levicov˘ch stran EU-
Evropy. Objektivnû je vytvofiení celoevropské le-
vicové strany urychlováno tfiemi faktory:

– skuteãností, Ïe v‰echny ostatní varianty poli-
tiky jiÏ mají EU-formace jako volební strany, a 

– smûrnicí Evropského parlamentu, která bude
pravdûpodobnû v roce 2009 poÏadovat, aby se
pfiipustila kandidatura pouze tûch stran, které jsou
pfiítomny alespoÀ v devíti  státech EU. 

Dal‰ím faktorem pro urychlení tvorby této le-
vicové strany je nadûje na zv˘‰ení volebních hla-
sÛ pfii volbách do EP v tomto roce. 

Jako DKP bychom mûli tento proces vnímat
stfiízlivû a vûcnû. Z dne‰ního pohledu je tfieba
hodnotit toto:

DKP jako dal‰í komunistické strany z ãlen-
sk˘ch státÛ EU, napfi. z Anglie, Lucemburska,
Holandska, ·védska, Dánska byly z tohoto pro-
cesu vylouãeny. Kdybychom se byli na disku-
sním a pracovním procesu podíleli, byli bychom
tento proces svou prací a pfiínosem na‰ich stano-
visek spoluutváfieli.

Proces utváfiení je, pokud je nám známo, zatím
taÏen tûmito stranami: PDS, FKS, Spojená levice
·panûlska, KSR, Synaspismos z ¤ecka, Levice z
Lucemburska, KS Belgie, Italská strana komu-
nistické obnovy. Procesu se má úãastnit aÏ 16
stran. Neznáme bohuÏel politické dokumenty, o
kter˘ch se má tento víkend jednat; v rámci dal‰í-
ho jednání pfiedsednictva se o tom budeme infor-
movat a budeme diskutovat dÛsledky tohoto vy-
tváfiení celoevropské levicové strany.

Naproti tomu nyní ze zásadních nebo ãasov˘ch
dÛvodÛ odmítají svou úãast strany jako KS ¤ec-
ka, KS Portugalska a AKEL Kypr, podobnû jako
KSâM, které se ãásteãnû na diskusích k vytvofie-
ní strany podílely.

Vytvofiení této levicové strany a její moÏná ú-
ãast ve volbách do EP 2004 nemÛÏe naru‰it para-
lelní kandidaturu levicov˘ch stran v ãlensk˘ch
státech EU.

Jak lze zatím pfiedvídat, bude taková kandida-
tura podána v Lucembursku, ¤ecku, Portugalsku
a ov‰em i ve Spolkové republice Nûmecko.

Mnohé obsahové debaty k vytvofiení této levi-

cové strany, i v postoji k návrhu ústavy EU, uka-
zují na jejich rozdíly a pospolitosti, které nebu-
dou ukonãeny ani vytvofiením spoleãné volební
strany. Toho by si mûly b˘t NKS a dal‰í strany
vûdomy.

I proto navrhuji, abychom vzali dnes vzniklou
situaci s nutnou trpûlivostí na vûdomí a abychom
pfiedev‰ím jako dfiíve poÏadovali co nejvût‰í jed-
notu levice. To ov‰em vyÏaduje otevfienou deba-
tu o rozdílech v anal˘ze, hodnocení a závûrech k
politickému v˘voji v rámci EU. Pfiedev‰ím to vy-
Ïaduje vytváfiet fóra k nutné diskusi. Rozumí se,
Ïe to v‰echno povede k politick˘m v˘sledkÛm
jen bez vyluãování, pfii solidaritû a rovnopráv-
nosti.

Jako Nûmecká komunistická strana neseme
odpovûdnost za zastoupení levicové politiky v
Parlamentu EU a v EU vÛbec. K tomu jsme jiÏ
vypracovali fiadu obsahov˘ch a organizaãních ná-
vrhÛ, jak pfii konferencích EU k Maastrichtské
smlouvû a jejích následcích, tak pfii rozhovorech
ve frakci GUE/NGL v Bruselu, tak na meziná-
rodních konferencích jako byly Athény v prosin-
ci 2003 nebo mezinárodní konference NKS v
Berlínû v roce 2002. Podle sv˘ch sil a moÏností
pfiispíváme k formování hnutí sociálního fóra a k
organizování co nej‰ir‰ích, nejsilnûj‰ích mimo-
parlamentních akcí, napfi. pfii velk˘ch demonstra-
cích proti konanému vrcholnému setkání EU.
Jsme pfiipraveni na dal‰í rozhovory, diskuse a do-
hody, aby levicová politika v Evropû posílila.
Bereme v‰ak také na vûdomí, Ïe rÛzné levicové
strany sledují rÛzné nadnárodní celoevropské
koncepce. Patfií k tomu i strategie vyluãování
NKS a dal‰ích komunistick˘ch stran levicov˘mi
silami. PDS trvá na svém sjezdovém usnesení, Ïe
na jejích kandidátkách nesmûjí kandidovat ãleno-
vé jin˘ch stran. Praktickou zku‰eností se potvr-
zuje, Ïe je toto usnesení pfiedev‰ím namífieno pro-
ti ãlenÛm NKS.

Nûmecké komunistické stranû je upírána rov-
noprávná úãast na nûkter˘ch diskusních a pra-
covních procesech. Máme také bohuÏel dost zku-
‰eností s politikou vyluãování na levici. Jednou z
nich je to, Ïe dlouhodobû reálné polické vztahy
zatím korigovaly kaÏd˘ chybn˘ pfiípad vyluãová-
ní. Natolik bychom se mohli domnívat, Ïe uÏ ãas
pracuje pro nás. Proti tomu mluví: za této situace
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jméno, datum pohlaví povolání obec název 
pfiíjmení narození trvalého pol. 

pobytu strany
1 RNDr. Milan 30.3.1955 muÏ pracovník Praha SDS

Neubert v˘zkumu 
a v˘voje

2 JUDr. Vladimír 26.5.1953 muÏ starosta Orlová SDS
Farana mûsta

3 MVDr. BoÏena 19.8.1955 Ïena veterinární Jihlava SDS
Kremláãková lékafika

4 RNDr. Jifií 4.11.1953 muÏ vysoko‰kolsk˘ Praha SDS
Hudeãek, CSc. uãitel

5 RSDr. Jan 4.12.1946 muÏ technik âeské SDS
Komenda Budûjovice

6 MUDr. Karel 10.2.1942 muÏ lékafi Karlovy SDS
Masn˘ Vary

7 MUDr. ªudmila 6.10.1956 Ïena vûdeck˘ Praha bez pol.
Vodiãková, CSc. pracovník pfiísl.

8 RNDr. Karel Hanauer 26.5.1966 muÏ programátor Praha SDS
9 Ing. Franti‰ek 16.2.1947 muÏ podnikatel âesk˘ SDS

Barto‰ Krumlov
10 Marie Lopourová 17.2.1964 Ïena uãitelka Tfiebafiov SDS
11 MUDr. Jaroslav 25.1.1951 muÏ úfiedník Dobfiichovice SDS

Hornych
12 Miroslav Fi‰er 16.4.1964 muÏ provozní Vyskytná SDS

chemik nad Jihlavou
13 Mgr. Vladimír Seidl 7.3.1936 muÏ dÛchodce Praha SDS
14 Mgr. Matú‰ Bóna 27.7.1970 muÏ advokát Brno SDS
15 MVDr. Josef 26.10.1949 muÏ veterinární âeské SDS

Formánek lékafi Budûjovice
16 RSDr. Petr Andr‰ 4.3.1950 muÏ skladník Neratovice SDS
17 Marie Jeni‰tová 12.10.1947 Ïena nezamûstnaná Proseã SDS
18 PaedDr. Vít Stanislav 5.9.1943 muÏ uãitel Praha SDS

KANDIDÁTNÍ LISTINA SDS
PRO EUROVOLBY 2004

Skuteãnost je totiÏ jednodu‰‰í. Dlouhodobû
mÛÏe b˘t opravdu otfiesena souãasná identita
KSâM, pokud se ji ona sama na svém nad-
cházejícím sjezdu nerozhodne zmûnit.

Radikální levice totiÏ existuje v Evropské
unii ve své barevnosti jiÏ dlouhé roky. A na-
víc: podíváte-li se na tabulku v kapitole 1.7.,

uvidíte, Ïe zatím spí‰e sílí neÏ by slábla. Proto
je SDS pfiesvûdãena, Ïe se obavy z jejího roz-
plynutí ukáÏou jako naprosto zbyteãné.



uÏ nemáme ãas Ïádn˘. Nutné by bylo vytvofiení
celoevropského volebního seskupení, které by
bez nûjak˘ch vytáãek podporovalo mírovou poli-
tiku, sociální bezpeãí a sluÏby a také více demo-
kratick˘ch práv a svobod v EU. Spojenectví, kte-
ré by dokázalo zastavit souãasn˘ pravicov˘ v˘voj

v EU, aby umoÏnilo zmûnu polického smûru.
Z referátu pfiedsedy NKS na konferenci

Nûmecké komunistické strany 10. ledna 2004 v
Berlínû.

Pro potfieby SDS pfieloÏil Milan Neubert.
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Návrh fiecké strany Synaspismos pfiednese-
n˘ 22. bfiezna 2003 na ustavující schÛzce
Iniciativní skupiny Evropské strany levice,
kter˘ pfiednesl ãlen politického sekretariátu
Nikos Hountis.

1. Evropská strana levice odvozuje své princi-
py, hodnoty a strategickou orientaci z velk˘ch
tradic bojÛ levice za svobodu, demokracii, soci-
ální spravedlnost a socialismus. tyto hodnoty se
tvofiily, kdyÏ velké revoluce postavily miliony li-
dí na jevi‰tû dûjin a sociálnû politického v˘voje.

Tyto hodnoty a principy se odvozují z historic-
k˘ch pouãení, která se t˘kají kaÏdodenních bojÛ
pokrokov˘ch a levicov˘ch sil v kapitalistick˘ch
zemích, a to zejména evropsk˘ch, ale rovnûÏ z
pouãení zanechan˘ch reÏimy, zbudovan˘mi ve
jménu idejí a hodnot socialismu, které se zhrouti-
ly, protoÏe se ocitly velmi daleko od hluboce so-
ciálního a demokratického obsahu tûchto hodnot.

V‰echna tato pouãení nás pfiivedla k pfiesvûd-
ãení, Ïe jsou socialismus a svoboda, socialismus
a demokracie neoddûliteln˘mi pojmy. 

2. Metoda, kterou pouÏíváme ke studiu reality
a ke zviditelnûní historicky spoleãenské nutnosti
na‰í doby, nám umoÏÀuje chápat velké problémy
a poÏadavky historie jako v˘sledek velk˘ch a
mal˘ch rozporÛ dne‰ní globalizované kapitalis-
tické reality; rozporÛ, které díky svému dialektic-
kému stfietu rodí nové jevy a nové skuteãnosti. 

3. Je jasné, Ïe nová fáze globalizovaného kapi-
talismu zatím nedosáhla trvalej‰ího charakteru.
Existuje v‰ak spousta dÛkazÛ, Ïe pfii hegemonii
finanãního kapitálu, bezuzdného expansionismu
a protiakce, pfievahy vojenské a politické admi-

nistrativy USA poznalo a pozná lidstvo nejvût‰í
barbarství ve své historii. 

4. Evropa, oblast, ve které se levicové síly roz-
hodly pro spoleãnou strategii, spoleãnou politiku
a spoleãn˘ politick˘ subjekt, nemá jen zvlá‰tní
historick˘ zájem. Pfiedstavuje pro levici privile-
govanou oblast, protoÏe obsahuje neobyãejnû bo-
hatou politickou historii a uãení, protoÏe Evropa,
za podmínky Ïe se bude levice vyvíjet a bránit,
mÛÏe existovat jako autonomní síla, mÛÏe hrát
v˘raznou roli ve svûtové rovnováze, rovnováze
míru, demokracie, rozvoje a spolupráce, která
zpochybní kapitalistickou jedinou cestu a usmífií
zemû a národy, ãlovûka a pfiírodu. 

5. To v‰echno znamená, Ïe levice nechápe
Evropu jako uzavfienou pevnost. Îe budoucnost
Evropy není jen v zájmu evropsk˘ch kapitalistÛ a
Centrální banky ãi konzervativních a sociálnû de-
mokratick˘ch sil. T˘ká se obãanÛ, pracujících,
v‰ech spoleãensk˘ch tfiíd, na nûÏ útoãí neolibe-
rální politika; t˘ká se pfiedev‰ím sil levice. Levice
je politick˘m a ideologick˘m proudem: 

a) kter˘ se staví proti nacionalismu a národní i-
zolaci 

b) kter˘ hledá pro Evropu novou roli ve svûtû
a zdÛrazÀuje potfiebu nového, demokratického
svûtového fiádu 

c) kter˘ bojuje proti expansionismu a bolesti-
v˘m následkÛm zpÛsoben˘m neoliberální globa-
lizací 

d) kter˘ bojuje za nov˘, rovn˘ vztah mezi cent-
rem a regiony 

e) kter˘ rozvíjí koncepci zamûstnanosti, která
ochrání pracující pfied technologick˘m podceÀo-

PRINCIPY A HODNOTY
EVROPSKÉ STRANY LEVICE

odli‰nû.
Jedním z v˘znamn˘ch faktorÛ vnitrostátní

politiky v jednotliv˘ch zemích byl postoj do-
mácích parlamentních stran k procesu roz‰ifio-
vání Evropské unie. S trochou zjednodu‰ení se
dá povûdût, Ïe stoupenci tohoto procesu se sta-
ly politické strany, které nalezly v Evropské u-
nii politické partnery, urãující pfiednostnû cha-
rakter evropské politiky, tedy pfiedev‰ím soci-
ální a kfiesÈan‰tí demokraté (viz 1.7.). To je ta-
ké patrnû jeden z dÛvodÛ, proã dva na ãeské
politické scénû dnes nejsilnûj‰í subjekty - ODS
a KSâM - stály dlouho svornû proti my‰lence
evropské integrace.

Obû strany si byly vûdomy okolnosti, Ïe pfii
zachování stávajícího rozloÏení politick˘ch sil
v Evropské unii mÛÏe dojít dlouhodobû pfies
globálnû „europeizovaná“ média k postupné-
mu odklonu vefiejnosti smûrem k politick˘m i-
dejím hlavních evropsk˘ch „hráãÛ“. To vycíti-
ly ãlenské základny i aparát obou stran a pou-
ze skuteãnost, Ïe vefiejné mínûní bylo vût‰ino-
vû pro integraci, jim bránila v daleko ostfiej‰ím
odmítnutí integraãního procesu v prÛbûhu
kampanû pfied referendem o vstupu âR do EU.

Podívejme se nyní na celkovou situaci tro-
chu blíÏe z pohledu ãeské radikální levice. Po
mnohaletém zápasu mezi âSSD a KSâM na
vnitrostátní pÛdû stojí v˘znamnû posílena
KSâM, usilující o dosaÏení co nejvy‰‰ího
stupnû programové a akãní jednoty. Ostatní
politické síly v této ãásti spektra - vãetnû SDS
- mohou poãítat s jednotkami ãi desetinami
procent volebních preferencí. KSâM je ov‰em
nucena s ohledem na blíÏící se vstup âR do
EU postupnû oslabovat svou protievropskou
rétoriku, zaloÏenou formálnû na v˘hradách k
‰patnû vyjednan˘m podmínkám vstupu, k ne-
dostateãné pfiipravenosti âR a nevyjasnûnému
charakteru Evropské unie.

Cílov˘ stav tohoto obratu je jasn˘ - musí jím
b˘t pozitivní návrhy na „budování spoleãného
evropského domu“ a projekt postupné trans-
formace Evropské unie. Je jasné, Ïe jin˘ neÏ
pozitivnû ladûn˘ projekt nebude mít dlouhodo-

bû v Evropské unii u vefiejnosti ‰anci. V prÛ-
bûhu postupného obratu se v‰ak ukazuje, Ïe
uvnitfi strany existují i jiné neÏ jen oficiálnû de-
klarované dÛvody nesouhlasu KSâM se vstu-
pem do EU. Tyto dÛvody vycházejí postupnû
najevo v souvislosti s rÛstem v˘znamu politic-
k˘ch stran na evropské úrovni.

Evropská unie totiÏ vychází z teze, Ïe jsou
politické strany na evropské úrovni dÛleÏité ja-
ko faktor integrace EU a Ïe pfiispûjí k formo-
vání evropského povûdomí a k vyjadfiování
politické vÛle obãanÛ EU. Smysl je jasn˘ - ma-
jí zaniknout potenciální zdroje konfliktÛ na
hranicích národních státÛ. Konfliktní ãáry ma-
jí vést napfií‰tû jen mezi celoevropsk˘mi sub-
jekty, které nebudou mít zájem na dezintegraci
EU. Evropská unie je kvÛli tomu pfiipravena
zmûnit i financování politick˘ch stran - národ-
ním stranám a jejich poslancÛm má jít pfiímo
jen 85% rozpoãtovan˘ch prostfiedkÛ a zbyl˘ch
15% má jít na provoz celoevropsk˘ch stran.

Tento navrÏen˘ mechanismus vede i váhají-
cí ãást spektra evropsk˘ch národních stran k
zakládání nov˘ch subjektÛ. Je tomu tak i na ra-
dikální levici, která od roku 2003 chystá aktiv-
nû vznik Strany evropské levice (viz 5.3.).
Vût‰ina tûchto iniciativních levicov˘ch stran
se rekrutuje ze souãasné Frakce Evropské sjed-
nocené levice a Severské levice zelen˘ch (viz
5.2.), která je názorovû relativnû velmi ‰iroká,
rozhodnû v˘znamnû ‰ir‰í neÏ na názorové jed-
notû stavící KSâM. Ta je tímto neãekan˘m
procesem ponûkud zaskoãena - a není sama.
Hlasy proti vzniku Strany evropské levice
(SEL) se oz˘vají pfiedev‰ím od dal‰ích komu-
nistick˘ch stran.

Hlavním argumentem proti zaloÏení SEL je
„ztráta identity radikální levice“, obava z její-
ho rozplynutí v EU. Zaznívají hlasy, Ïe bude
SEL Ïít pod diktátem Evropské komise, Ïe
hrozí prodej ideálÛ radikální levice za finanãní
pfiíspûvek na ãinnost SEL od EU. Tyto argu-
menty se ale nezakládají na skuteãnosti. BlíÏe
se o nich mÛÏete doãíst v na‰em ãlánku „K ar-
gumentÛm proti Stranû evropské levice“.
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váním, spoleãensk˘m vyluãováním a nezamûst-
naností 

f) kter˘ chce vrátit obãanÛm, o co je kapitalis-
mus pfiipravuje, tedy produkt lidské práce a lid-
ské inteligence 

g) kter˘ novû definuje vztah mezi ãlovûkem a
pfiírodou, aby zajistil dlouhodobû udrÏiteln˘ stav
a vyrovnal se s nerovnováhou ekosystému, zpÛ-
sobenou drancováním a pusto‰ením pfiírodních
zdrojÛ, které provádí neoliberální expansionis-
mus 

h) kter˘ nepohlíÏí na Evropskou unii jako na
roz‰ifiující se trh, ale jako na spoleãnost, která
musí roz‰ifiovat a prohlubovat demokracii.
Spoleãnost, která potfiebuje nové instituce, aby
mohla vytvofiit vlastnosti demokratické, multi-
kulturní spoleãnosti. 

6. Právû v rámci tûchto idejí se snaÏí vytvofiit
novou politickou a spoleãenskou koalici, která
bude základem pevného spojení sil spoleãenské

transformace a souãasnû pfiistoupí k vytvofiení
politické strany jako spoleãného politického sub-
jektu. 

7. Jako svÛj bezprostfiední cíl podporuje my‰-
lenku nového konstituãního fiádu Evropy, kter˘
bude regulovat demokratická pravidla, pravidla,
která zvládnou nezbytné a nutné tfienice a kon-
flikty mezi komunálními a národními autoritami,
mezi sociálními skupinami a tfiídami na národní a
evropské úrovni. Pravidla, která zaruãí dne‰ní de-
mokratické a sociální vymoÏenosti a umoÏní de-
mokracii, aby se rozvinula a pfiiblíÏila obãany k
centrÛm rozhodování. 

8. Síly levice mají historickou povinnost pfii-
spívat tak, aby velké zmûny, které slibují, a soci-
alistická transformace evropské spoleãnosti byla
uskuteãnûna bez minul˘ch otfiesÛ, v kontextu ne-
ustálé obrany a roz‰ifiování demokracie a sociál-
ní spravedlnosti. 

PfieloÏil Milan Neubert, 3. 11. 2003

Schváleno ustavujícím sjezdem Strany ev-
ropské levice 8. a 9. kvûtna 2004 v ¤ímû.

V Evropû klíãí nová nadûje. Nová vize inspiru-
je stále více EvropanÛ a spojuje je k velk˘m ak-
cím odporu proti prosazování kapitalismu jako
jediné moÏné cesty, kterou má b˘t lidstvo naláká-
no do pasti nového sociálního a kulturního úpad-
ku. PfievaÏující situace národÛ, spoleãensk˘ch or-
ganizací a jedincÛ je ovlivÀována nejistotou, po-
chybností a riziky. Vzniká nov˘ siln˘ odpor pro-
ti kapitalistickému vykofiisÈování. Vyvstává nová
moÏnost, jak zmûnit Ïivot muÏÛ a Ïen, ktefií jsou
stále více a více postihováni katastrofami kapita-
listické globalizaãní politiky.

Nové formy moci v celosvûtovém mûfiítku ve-
dou ke krizím národních státÛ, systému paktÛ a
svûtového pofiádku, kter˘ vznikl po druhé svûto-
vé válce. Teorie permanentní války, která dnes
nachází vyjádfiení v Bushovû doktrínû, a vír tero-
ristického násilí, kter˘ je touto válkou Ïiven, u-

moÏÀují, Ïe se nerovnosti zvût‰ují a Ïe se prostor
pro demokracii zmen‰uje.

Evropa je pro nás v mezinárodní politice pro-
storem pro obnovení boje za lep‰í spoleãnost.
Tento pfiístup bude zahrnovat dosaÏení míru a
transformaci dne‰ní kapitalistické spoleãnosti.
My usilujeme o spoleãnost, která opustí kapita-
listickou logiku s dominancí muÏÛ. Na‰imi cíli
jsou emancipace ãlovûka, osvobození Ïen a mu-
ÏÛ od v‰ech forem útlaku, vykofiisÈování a diskri-
minace.

Role a úloha politické levice v Evropû podle
nás spoãívá v tom, Ïe pfiispûje k vytvofiení ‰iro-
kého spoleãenského a politického svazku pro ra-
dikální zmûnu politiky, v jehoÏ rámci budeme
rozvíjet konkrétní alternativy a návrhy t˘kající se
této nutné transformace souãasné kapitalistické
spoleãnosti. V tom vidíme svou odpovûdnost a
také moÏnost oslovit ty, kdo se zasazují o spra-
vedlivûj‰í spoleãnost jako o pfiedpoklad sebeur-

MANIFEST
STRANY EVROPSKÉ LEVICE

OBAVY Z ROZPLYNUTÍ
LEVICE V EU JSOU
ZCELA ZBYTEâNÉ

Od mocensko-politického tfiesku v Evropû
koncem 80. let uÏ uplynulo témûfi 15 let, bû-
hem nichÏ se v˘znamnû zmûnila sociálnû-eko-
nomická situace v jednotliv˘ch národních stá-

tech, patfiících dfiíve do „socialistického tábo-
ra“. I kdyÏ se tyto státy vyvíjely bûhem této
doby v podobn˘ch vnûj‰ích podmínkách, roz-
víjel se jejich vnitrostátní politick˘ Ïivot

Milan Neubert, pfiedseda Strany demokratického socialismu

·panûlska - 24 a Francie - 22) 
• Frakce Evropské liberální, demokratické a re-

formistické strany (zastoupena jen v 10 ãlen-
sk˘ch státech, nejsilnûj‰í skupiny jsou z
V.Británie - 11, z Itálie a Holandska - po 8) 

• Frakce Zelen˘ch a Evropské svobodné alian-
ce (zastoupena ve 12 zemích, nejsilnûj‰í skupina
je z Francie - 9) 

• Frakce Evropské sjednocené levice a
Severské levice zelen˘ch (zastoupena v 10 stá-
tech, Francie - 11, ¤ecko - 7, Nûmecko a Itálie po
6, ·panûlsko - 4, ·védsko - 3, Portugalsko - 2,
Dánsko, Holandsko a Finsko po jednom) 

• Unie pro Evropu národÛ 
• Skupina nezávisl˘ch ãlenÛ 
• Skupina pro Evropskou demokracii a odli‰-

nosti 
• Nezafiazení 
(Pfievzato z letáku Infocentra EU pfii Delegaci

EK v âR)
O obsahov˘ch rozdílech mezi jednotliv˘mi

frakcemi se mÛÏete dovûdût z následující ãlánku.

V‰eobecnû se soudí, Ïe v leto‰ních volbách v
EP nedojde k Ïádnému zemûtfiesení. Postavení
dvou nejsilnûj‰ích stran ELS (lidovcÛ) a SES (so-
cialistÛ) zÛstane nejspí‰e beze zmûny, pfiestoÏe
levicová uskupení, vãetnû na‰í SDS, oãekávají
znaãn˘ pfiíliv nov˘ch poslancÛ. V rámci levice se
jistû objeví i nov˘ subjekt - Strana evropské levi-
ce (viz 5. blok na‰ich eurotémat). Podle
European Voice zfiejmû poklesne podíl mal˘ch
frakcí, coÏ by je politicky mohlo marginalizovat
a to jak v rámci EU, tak i v národních státech.
Média pfiinesla zprávy o tom, Ïe brit‰tí konzerva-
tisté plánují vytvofiení nové frakce tzv. eurorea-
listÛ, která by v˘raznû oslabila frakci lidovcÛ.
Jmenovala by se pravdûpodobnû Nová Evropa s
orientací na vizi Evropy národÛ s úzk˘mi vztahy
k USA. Mohla by získat kolem 75 mandátÛ a za-
ujmout pozici tfietí nejsilnûj‰í frakce v EP. Zájem
o tuto frakci projevila i na‰e ODS a slovenská
KDH.

26. 4. 2004
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ãeného Ïivota jednotlivce. Chceme natrvalo zalo-
Ïit levicovou politiku jako samostatn˘, sebevûdo-
m˘ politick˘ projekt, kter˘ pfiispívá k prosazová-
ní solidarity a demokracie i spoleãensk˘ch a eko-
logick˘ch alternativ.

Z tohoto dÛvodu se vedle tradiãní politické ú-
rovnû národních státÛ, regionÛ, obcí a v‰eho, co
není oddûleno od mezinárodního v˘voje stávají
dÛleÏit˘m prostorem pro alternativní politiku
Evropská unie, ale i cel˘ evropsk˘ kontinent.

Proto pohlíÏíme na celosvûtové hnutí za jin˘
svût, jeho rostoucí vnitfiní komunikaci a vliv na
tradiãní sociální, odborová, feministická, ekolo-
gická a demokratická hnutí jako na nové síly pro-
sazující zmûny. V‰echna tato hnutí staví proti
„soukromému prostoru“ velmocí „vefiejn˘ pro-
stor“, v nûmÏ rÛzní aktéfii poÏadují základní prá-
va - mír, demokracii, sociální spravedlnost, svo-
bodu, rovnost pohlaví a úctu k pfiírodû. K nim
patfií i politická levice. To dodává politice trans-
formace novou sílu.

Zcela vlastní kulturní, politické zku‰enosti a
spoleãenské boje v evropsk˘ch zemích ovlivnily
podstatu evropského spoleãenského modelu.
Máme na zfieteli tyto politické a kulturní kofieny
a ne trÏní hodnotu, kterou mu dnes pfiidûlují ma-
astrichtská politika a usnesení Evropské ústfiední
banky.

V Evropû, ve v‰ech na‰ich zemích dnes lidé tr-
pí politikou globalizovaného kapitalismu, kter˘
prosazují vlády v zájmu velkokapitálu a jeho lob-
by. To podkopává solidaritu a sociální vymoÏe-
nosti, jichÏ bylo dosaÏeno v tûÏk˘ch bojích.
ProÏíváme generální útok na systém dÛchodÛ,
demontáÏ a privatizaci sociálního zabezpeãení,
zavádûní trÏních zákonÛ do tak bytostnû vefiej-
n˘ch oblastí, jako jsou zdraví, vzdûlávání, kultu-
ra, i pro spoleãenské statky jako voda a jiné pfií-
rodní zdroje, deregulaci trhÛ práce, pfiedev‰ím
roz‰ifiování pracovních vztahÛ bez zákonné o-
chrany. Pfiitvrdilo se proti odborÛm, kriminalizu-
jí se imigranti.

V‰echno - od práce po kaÏdodenní Ïivot lidí -
se stává zboÏím. V dne‰ní Evropû pfiib˘vá neza-
mûstnanosti, pracovních vztahÛ bez zákonné o-
chrany, militarizace smûrem navenek - jak uka-
zuje válka na Balkánû, v Afghánistánu a v Iráku -
a smûrem dovnitfi v dÛsledku represivních, svo-
bodu loupících zákonÛ proti tûm, kdo se neolibe-

rální politice postaví. To vyvolává ve vût‰inû spo-
leãnosti rozmrzelost z politiky, mezi chud˘mi po-
tyãky a dovoluje to znovu oÏívat populismu, ra-
sismu a antisemitismu.

Sociálnû demokratická koncepce „tfietí cesty“
v Evropû ztroskotala, protoÏe proti tomuto v˘vo-
ji nic nepostavila a tím ho urychlila. Levici, kte-
rá chce dne‰ní svût zmûnit, to dává nové moÏ-
nosti a souãasnû zvy‰uje její odpovûdnost.
NemÛÏeme se v‰ak vrátit na tradiãní cestu 20.
století, která pfiinesla silám s revoluãní inspirací
velké úspûchy, ale i velké poráÏky a tragédie.

Abychom spoleãnost zmûnili, musíme postu-
povat v ‰ir‰í frontû. V Evropû je vytvofiení alter-
nativní, radikální, ekologické a feministické levi-
ce v˘zvou nové fáze v˘voje, která nyní zaãíná.
Pluralitní charakter hnutí mÛÏe teì b˘t prostou-
pen touto novou politickou silou, neboÈ chceme
rozvíjet nov˘ vztah mezi spoleãností a politikou.

Chceme pfiedloÏit projekt jiné Evropy, kter˘ dá
EU jin˘ obsah: nezávisle na hegemonii USA o-
tevfien˘ vÛãi Jihu tohoto svûta, alternativní spole-
ãensk˘ a politick˘ model ke kapitalismu, aktivní
vÛãi rostoucí militarizaci a válce, za ochranu Ïi-
votního prostfiedí a úctu k lidsk˘m právÛm, vãet-
nû práv v sociální a hospodáfiské oblasti.
PoÏadujeme právo na státní obãanství pro v‰ech-
ny lidi, ktefií Ïijí v Evropû.

Chceme Evropu, která je svobodná vÛãi anti-
demokratické a neoliberální politice Svûtové ob-
chodní organizace (WTO) a Mezinárodního mû-
nového fondu (IMF), která odmítá zahraniãní vo-
jenské základny a kaÏd˘ model evropské obranné
armády, která by ve svûtû rozproudila vojenské
soupefiení a závody ve zbrojení. Chceme Evropu
míru a solidarity, bez atomov˘ch zbraní a jin˘ch
zbraní hromadného niãení, chceme Evropu, která
odmítne válku jako prostfiedek fie‰ení mezinárod-
ních sporn˘ch otázek. To se t˘ká zejména kon-
fliktu mezi Izraelci a Palestinci, kter˘ musí b˘t u-
praven na základû usnesení OSN.

My, levicové politické síly tohoto svûtadílu,
chceme napomoci tomu, aby vznikla nová síla
prosazující zmûnu.

My, strany a politické organizace, které se za-
sazují o komunistické, socialistické, demokratic-
ké, ekologické a feministické cíle, proti neolibe-
ralismu a za sociální zmûny, chceme, aby vznikl
nov˘ politick˘ subjekt: Strana evropské levice.

EP je zatím jedin˘m orgánem EU, jenÏ má
bezprostfiední a pravidelné vazby s politick˘mi
stranami, jeÏ pÛsobí v jednotliv˘ch ãlensk˘ch
státech. Europoslanci totiÏ nevytváfiejí národní
kluby, ale frakce podle politické pfiíslu‰nosti.
Volby do EP se konají ve v‰ech ãlensk˘ch státech
najednou a zúãastÀuje se jich nûkolik set politic-

1994 1999 2002
4.volby 5.volby 5.vol.obd.

socialisté 198 181 179
kfiesÈ.dem. 157 232 233
liberálové 43 52 52
levice 28 42 44
zelení 23 46 45
ostatní 118 73 73

567 626 626

mi obecnû uznávan˘mi atributy a s propracova-
nou státnûúzemní, etnickokulturní a regionální
strukturou 

4. Vnitfiní uspofiádání ZEU jako systémové
rozvinutí v‰ech prvkÛ demokracie, obãanské spo-
leãnosti, právního a sociálního státu, regulované
trÏní, ekologicky orientované ekonomiky, dopl-
nûné pojistkami proti nebezpeãím v‰eho druhu,
vãetnû extrémismu a terorismu 

5. Multikulturní ZEU zbavené historick˘ch zá-
tûÏí s v‰eobecnû uznávanou evropskou identitou
organicky propojenou s novû definovan˘mi ná-
rodními identitami ãlensk˘ch státÛ 

Cesty a prostfiedky, které podle nás vedou k cí-
lovému projektu, popí‰eme v pfiedposledním blo-
ku pfiedvolebních témat.

(Pfievzato z www.sds.cz)

JAKÉ POLITICKÉ STRANY
PÒSOBÍ V EP
Vladimír Seidl

k˘ch stran. Europoslanci pátého volebního obdo-
bí zastupují kolem stovky národních stran.
SdruÏují se do necelé desítky frakcí. Otázka sta-
tutu politick˘ch stran na evropské úrovni, pfiede-
v‰ím pravidla o jejich financování, není dofie‰ena
a jistû bude podstatnû upfiesnûna v souvislosti s
pfiijetím tzv. Euroústavy. Pfiedsedové politick˘ch
frakcí spolu s pfiedsedou EP se zúãastÀují konfe-

rence pfiedsedÛ, která pfiipravuje plenární zasedá-
ní a organizuje vlastní práci parlamentu.

Poãet frakcí a poslancÛ v nich zastoupen˘ch se
mûní nejen od jednûch voleb ke druh˘m, ale z
rÛzn˘ch dÛvodÛ i bûhem jednoho volebního ob-
dobí, jak ukazuje následující tabulka:

V souãasné dobû v EP pÛsobí tyto frakce :
• Frakce Evropské lidové strany (zastoupena

ve v‰ech ãlensk˘ch státech, nejsilnûj‰í skupiny
poslancÛ jsou z Nûmecka - 53, z V.Británie - 36,
z Itálie - 34 a ·panûlska - 28) 

• Frakce Strany evropsk˘ch socialistÛ (rovnûÏ
zastoupena ve v‰ech ãlensk˘ch státech, nejsilnûj-
‰í skupiny jsou z Nûmecka - 35, z V.Británie - 30,

Pramen: Malá encyklopedie EU, 1997. ABC práva Evropsk˘ch spoleãenství, 2001. Instituce EU,
2002.
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Chceme ztûlesnit tuto nadûji, která nám umoÏ-
ní pfiistupovat nov˘m zpÛsobem k otázkám glo-
balizace, svûtového míru, demokracie a sociální
spravedlnosti, rovnoprávnosti pohlaví, sebeurãe-
ného Ïivota pro postiÏené, zdrÏenlivého a vyvá-
Ïeného rozvoje, úcty k rozdílné kulturní, nábo-
Ïenské, ideologické nebo sexuální orientaci.

Vidíme nutnost hluboké sociální a demokratic-
ké transformace Evropy. Ano, pfii‰el ãas zesílit
boj proti dogmatu zboÏnûné trÏní spoleãnosti s
volnou konkurencí, proti moci finanãních trhÛ a
nadnárodních koncernÛ, a dosáhnout naopak to-
ho, aby obãané mohli aktivnû zasahovat do poli-
tiky, která se provádí jejich jménem.

S ohledem na recesi a rostoucí nezamûstnanost
je tfieba otevfiít otázku orientace paktu stability a
Evropské ústfiední banky, musí se provádût jiná
hospodáfiská a sociální politika, musí se stanovit
sociální priority pro plnou zamûstnanost a vzdû-
lávání, pro vefiejné sluÏby a pro odváÏné investi-
ce, a to i do Ïivotního prostfiedí. Musí se zavést
zdanûní kapitálov˘ch tokÛ. Musí zde b˘t jiné pri-
ority, v jejichÏ popfiedí je ãlovûk, a ne peníze.

Chceme se v‰ude v Evropû zasazovat o vût‰í
pracovní práva námezdnû pracujících. Odmítáme
se zfiíci vefiejn˘ch sluÏeb, má-li b˘t kaÏdému za-
ruãeno právo na rovn˘ pfiístup ke vzdûlání, vodû,
v˘Ïivû, zdraví, energii a dopravû. Jsme pro mo-
dernizované, decentralizované a demokratizova-
né vefiejné sluÏby, aby byla zaji‰tûna sociální prá-
va pro kaÏdého.

V tomto roce pfiistupuje k EU deset státÛ. Dal‰í
toto pfiání vyjádfiily. Ale jak v tûchto zemích, tak
ve stávajících ãlensk˘ch státech EU jsou v˘-
znamné politické a spoleãenské síly, které se dí-
vají na roz‰ífiení s v˘hradami nebo s otevfien˘m
nepfiátelstvím. Tyto tendence se posilují tím, Ïe
dne‰ní strategická rozhodnutí vedou EU do slepé
uliãky.

Evropská levicová strana se chce vûnovat také
transformaãním problémÛm balkánsk˘ch a v˘-
chodoevropsk˘ch státÛ, které jsou dnes mimo
EU. Stojí pfied dilematem, zda prosazovat samo-
statn˘ rozvoj nebo se pfiipojit ke kapitalistické in-
tegraci Evropy, aby mohly fie‰it v‰echny konflik-
ty, které dolehnou na jejich spoleãnost dnes a v
budoucnu. Evropská levice je pfiipravena spolu-
pÛsobit se v‰emi demokratick˘mi silami tûchto

zemí ve prospûch demokracie, míru a sociální
spravedlnosti, ve prospûch sociálního a hospo-
dáfiského rozvoje i posilování demokratick˘ch in-
stitucí.

Chceme dosáhnout toho, aby volené orgány -
Evropsk˘ parlament a národní parlamenty, jakoÏ
i zastupitelské orgány EU, jako jsou hospodáfisk˘
a sociální v˘bor nebo v˘bor pro otázky regionÛ,
získaly více práv k jednání i kontrole. AÈ uÏ se
stavíme k dnes diskutovanému návrhu ústavy
jakkoliv, jsme zamûfiení proti direktoriátu velmo-
cí. Nepfiijímáme ani jejich pfiání vnutit nám ultra-
liberální ekonomická kritéria a militarizaci, které
vedou k podstatnému sociálnímu ústupu.

Zasazujeme se plnû o to, aby byly vytvofieny
moÏnosti pro obchod, pro spoluúãast a kontrolu
obãanÛ na v‰ech úrovních a ve v‰ech fázích ev-
ropské integrace.

Základním problémem krize EU je otázka de-
mokracie. Po desetiletích se Evropská unie stavû-
la shora - aniÏ by se brala v úvahu rÛznost kultur
a jazykÛ, bez lidu a ãasto proti nûmu.

Ale jiÏ se r˘sují zmûny. Velké boje sociálních
hnutí, odborÛ, pracujících a obãanÛ proti válce
mûní situaci. V nûkolika málo letech pfiinesly ‰i-
roké spojenectví za mír, rovná lidská práva a za
úctu k na‰í planetû. Jako politické síly sociální
transformace chceme pfiispívat k této nové dyna-
mice, zamûfiené proti neoliberální politice.
Sociální fóra jsou dÛleÏitou pfiíleÏitostí pro deba-
tu a diskusi, pro rozvoj lidov˘ch a obãansk˘ch al-
ternativ k dne‰ní neoliberální Evropû. Sociální
hnutí a jejich boje mají vlastní dynamiku, samo-
statnou anal˘zu, své návrhy a iniciativy. Jsme pro
obranu práv pracujících a odborÛ proti v‰em zpÛ-
sobÛm diskriminace, souãasnû ale pro boj za roz-
‰ífiení pracovních práv, napfi.o práva pro neza-
mûstnané a zamûstnance v nezaji‰tûném pracov-
ním pomûru, pro roz‰ífiení demokracie na praco-
vi‰ti a v hospodáfiském Ïivotû na v‰ech úrovních,
vãetnû úrovnû evropské.

Zasazujeme se za alternativní, sociálnû-ekolo-
gick˘ a zdrÏenliv˘ rozvoj, za pfiestavbu hospo-
dáfiství, která spoãívá v ochranû pfiírodního pro-
stfiedí a klimatu, v péãi o zavádûní ekologicky ‰e-
trn˘ch technologií, v celoÏivotní sociální solida-
ritû, ve vytváfiení nov˘ch pracovních míst a v
podpofie zaostal˘ch oblastí na Zemi.

Pod pojmem vize Evropy rozumíme struãné,
hutné stanovení vzdáleného cíle smûfiování po-
litické strany. Od dlouhodobého programu, kte-
r˘ je zpravidla podrobn˘m plánem strategického
a taktického postupu strany k vytãenému cíli, ob-
vykle na období 5-10-15 let, se vize li‰í formou,
obsahem a ãasov˘m horizontem. Z na‰eho hle-
diska radikální levicové strany socialistického
zamûfiení vize je obecnû formulovan˘ projekt
alternativy k dne‰nímu globalizovanému kapi-
talismu.

V médiích, politick˘ch prohlá‰eních i odborné
literatufie se ãasto konstatuje, Ïe po zániku bipo-
lárního svûta avantgardní politické my‰lení po-
strádá jasnou, pfiitaÏlivou, vûcnû podloÏenou a
optimistickou vizi budoucnosti. Ano, taková vi-
ze chybí, vize zaloÏená na v‰elidsk˘ch hodnotách
a spoleãn˘ch zájmech národÛ, vize, schopná
sjednocovat a stimulovat nové, ‰iroké iniciativy
za nov˘ fiád ve svûtû, kter˘ by garantoval dÛstoj-
n˘ Ïivot, spravedlnost, bezpeãnost a rovnomûrn˘
hospodáfisk˘, sociální a kulturní rozvoj v‰ech ze-
mí.

Taková vize není a nemÛÏe b˘t jednoduchou
a jednorázovou záleÏitostí. Podle nás musí pfie-
dev‰ím zohlednit zku‰enosti a názory základních
spoleãensk˘ch proudÛ, závûry z kritické anal˘zy
minulosti a prognóz dal‰ího v˘voje, sociologické
a politologické poznatky o souãasné spoleãnosti.
Navíc, je tfieba, aby vize byla soustavnû aktuali-
zována a korigována, pokud si to prudk˘ v˘voj
reality ãi prohloubené poznání vyÏádá. Proto na-
‰i vizi, jejíÏ obrysy jsou obsaÏeny v Manifestu
demokratického socialismu schváleném v li-
stopadu 2003 na tfietím zasedání na‰eho 7.
sjezdu, povaÏujeme jen za poãáteãní krok, ne-
dokonal˘ pokus, skromn˘ pfiíspûvek k celkové-
mu hledání levicové alternativy. Vize SDS odmí-
tá tvrzení o definitivním vítûzství neoliberalismu

a o konci dûjin, stejnû tak nepfiipou‰tí, Ïe by se
koncepce stfietu civilizací stala osou dal‰ího v˘-
voje svûta. Zakládá se jednoznaãnû na optimistic-
k˘ch prognózách dal‰ího v˘voje. Krátce fieãeno,
vymezuje v˘chodiska a stavební kameny cílové-
ho projektu, jakoÏ i cesty a prostfiedky, které nás
mají k nûmu dovést.

V˘chodiska vize SDS:
1. proces globalizace lze a je tfieba regulovat, a

to nejen v rámci kontinentálním, ale pfiedev‰ím
celosvûtovém; 

2. nov˘ svût, nová Evropa jsou moÏné a nutné; 
3. motivaci trvale udrÏitelného rozvoje lze a

nutno zmûnit, honbu za ziskem nahraìme kultem
duchovní obrody lidstva a regenerace pfiírody; 

4. hybnou sílu systémové pfiemûny globalistic-
kého kapitalismu hledejme v nejdynamiãtûj‰ích
sociálních sloÏkách vûdomostní spoleãnosti, jsou
ke svému poslání náleÏitû technologicky vybave-
ny; 

5. úlohu avantgardy musí splnit nová radikální
levice zbavená historického balastu 19. a 20. sto-
letí. 

Stavební kameny na‰í vize
(pfiihlédnuto k nov˘m skuteãnostem a po-

znatkÛm):
1. Nová Evropa jako prototyp a prÛkopník

systémové pfiemûny kapitalismu a nového uspo-
fiádání mnohopolárního svûta v ãele s obrozenou
OSN, nikoli pevnost bojující o podíl na ovládání
na‰í planety 

2. Nová Evropa bez NATO jako sjednocen˘
mnohodimenzní prostor zaloÏen˘ na paktu spolu-
práce mezi západoevropskou unií (ZEU) a unií
euroasijskou v ãele s Ruskem, poãítající s v‰e-
strann˘mi pfiátelsk˘mi vztahy s ostatními ãástmi
svûta, vã. USA, âíny a islámsk˘ch zemí na rov-
nocenném základû 

3. Vnûj‰í konstrukce ZEU jako soustátí se v‰e-

NA·E VIZE
INTEGROVANÉ EVROPY
Vladimír Seidl
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Chceme, aby se v˘bor pro otázky regionÛ i v˘-
bor sociální a hospodáfisk˘ jako zásadní instituce
demokratické regionální politiky EU silnûji podí-
lely na rozhodování v evropsk˘ch institucích.

V EU na sebe naráÏejí rozporné zájmy. Nám to
dává nov˘ politick˘ prostor pro tfiídní boj za o-
chranu zájmÛ pracujících, demokracie i evropské
spoleãnosti s jejími organizacemi a institucemi,
vãetnû Evropského parlamentu.

Evropská levice se zavazuje pfiispívat k tomu,
aby se velké zmûny, o nûÏ usiluje, staly skuteã-
ností, coÏ by vedlo k stálému prohlubování míru,
demokracie a sociální spravedlnosti.

Bojujme spoleãnû za novou spoleãnost, za svût
bez vykofiisÈování a války.

Dnes fiíkáme: Jin˘ svût je moÏn˘. Budoucnost
je uÏ zde. Îádn˘ konec dûjin se nekoná.

PfieloÏil J. Hudeãek

KSâM sice pfiijela jako zakládající ãlen na u-
stavující sjezd strany evropské levice, ale nako-
nec jí vÛbec nezaloÏila!

8. - 9. kvûtna 2004 se v ¤ímû konal ustavující
sjezd strany evropské levice. Po liberálech, kfies-
Èansk˘ch demokratech i socialistech a zelen˘ch je
to evropská levice, která zakládá 15 let po pádu
komunistick˘ch reÏimÛ ve v˘chodní Evropû svou
stranu. Mnozí kritizují spûch v jakém vzniká. Pr˘
se pfiedev‰ím Francouzská komunistická strana a
nûmecká Strana demokratického socializmu obá-
vají, Ïe v ãervnov˘ch volbách uÏ do Evropského
parlamentu nevstoupí, a proto se snaÏí vyuÏít v
posledním situace, dokud jsou je‰tû silní a mohou
mít v˘razn˘ vliv na zaloÏení evropské levicové
strany.

NejdÛleÏitûj‰ím a nejpozitivnûj‰ím v˘sledkem
sjezdu je pfiesto zpráva: Strana evropské levice
byla zaloÏena. Druhou nejdÛleÏitûj‰í pozitivní
zprávou je i volba pfiedsedy italské strany komu-
nistické obnovy Fausto Bertinnotiho za prvního
pfiedsedu Strany evropské levice.Vedle toho, je
zde ov‰em mnoho nevyfie‰eného, mnoho rozdûlu-
jícího a mnoho nedorozumûní a rozdíln˘ch stano-
visek. Jednat s mnoh˘mi ãleny bude pro Fausta
skuteãnû tak obtíÏné, uzavírat smlouvu s ìáblem.
Pfiesto Ïe je tento brilantní fieãník a moÏná nejlépe
oblékan˘ levicov˘ politikem na západ od Uralu
miláãkem médií, neãeká ho vÛbec lehká práce.

Bertinoti uÏ v minulosti ukázal, Ïe umí svrh-
nout vládu, kdyÏ v roce 1997 jeho strana podpo-
fiila vyslovení nedÛvûry stfiedovû-levicové vládû
Romana Prodiho, kvÛli jejímu plánu dÛchodové
reformy. To tehdy otevfielo cestu nástupu
Berlusconniho pravicovû-populistické vládû.
Uvidíme, ãemu otevfie Bertinotti cestu sv˘m pÛ-
sobením v ãele strany Evropské levice. Se svou
typicky rozmáchnutou rétorikou hovofiil o sjezdu
jako o „znovuzrození dûlnického hnutí“ a o nové
„historické kapitole v boji proti kapitalismu“.
Podobná slova se musí obzvlá‰tû líbit rakousk˘m
a san marinsk˘m komunistÛm, které patfií ve
sv˘ch zemích ke stranám nepfiesahujícím 1 pro-
cento voliãsk˘ch hlasÛ. Pfiedseda PDS Lothar
Bisky byl stfiízlivûj‰í. Zatímco nov˘ Bertinotti
hovofiil o revoluci, Bisky zÛstal jen u potfiebnosti
vefiejn˘ch investic.

Sjezdu ov‰em pfiedcházelo fiada sporÛ uvnitfi
jednotliv˘ch radikálnû levicov˘ch a komunistic-
k˘ch stran. Postupem doby se vyhranily tfii sku-
piny: První fiekla od zaãátku, Ïe do podobného
subjektu nevstoupí ani s ním nechce mít cokoli
spoleãného. Jednalo se pfiedev‰ím o fiecké a por-
tugalské komunisty, dále o skandinávské levico-
vé a ekologické strany. Druhá skupina se rozhod-
la usilovat jen o status pozorovatele. Jednalo se
napfi. o kyperskou stranu pracujícího lidu AKEL,
italskou a lucemburskou komunistickou stranu.

VZNIKLA
STRANA EVROPSKÉ LEVICE
Stanislav Holubec

Spojená ‰panûlská levice (4), Portugalská komu-
nistická strana (2) a Strana demokratického soci-
alizmu z Nûmecka (6). K nim se pfiidalo i 5 po-
slancÛ zvolen˘ch za trockistickou organizaci
Organisationen Lutte Ouvriere (Dûlnick˘ boj) a
Ligue Communiste Révolutionnaire (Revoluãní
komunistická liga) z Francie - samy strany ale
mají pouh˘ status pozorovatelÛ. V roce 2001 pfie-
‰li do GUE/NGL dva poslanci - jeden od
Zelen˘ch, druh˘ od Evropsk˘ch socialistÛ, v ro-
ce 2002 dal‰ích 6 - z PES a z EDD. Frakce má ak-
tuálnû 49 poslancÛ, tedy 7.8% a je ãtvrtou nej-
vût‰í frakcí.

PfiidruÏen˘mi ãleny strany z neãlensk˘ch zemí
EU: norská Socialistická levicová strana, lucem-
burská Levice a ‰v˘carská Strana práce, pozoro-
vatelsk˘mi ãleny kyperská Pokroková strana pra-
cujícího lidu (AKEL), podobnû jako aktuálnû
KSâM a KSS ãi Loty‰ská socialistická strana.

GUE/NGL není poslaneck˘m klubem v bûÏ-
ném slova smyslu. Poslanci jsou více pod vlivem
a kontrolou vlastních stran neÏ vedení frakce. Ve
stanovách GUE/NGL totiÏ stojí: „Frakce je fó-
rum pro spolupráci rÛzn˘ch politick˘ch kompo-
nentÛ, z nichÏ kaÏd˘ si zachovává svou nezávis-
lou identitu a spojení s vlastní pozicí.“ Nejvût‰í
názorové rozpory existují mezi socialistick˘m a
zelen˘m kfiídlem. Finsk˘ Levicov˘ svaz a dánská
Lidová socialistická strana hrají ve sv˘ch státech
funkci strany zelen˘ch. Naproti nim stojí pfiede-
v‰ím komunistické strany ¤ecka a Portugalska,
francouzsk˘ Dûlnick˘ boj a Revoluãní komunis-
tická liga ãi Nizozemská socialistická strana, kte-
ré povaÏují tfiídní konflikt za ústfiední otázku své
politiky. Spornou otázkou je i vztah k vlastenec-
tví a prosazování národních zájmÛ.

Hlavní ideové spory ve frakci se dají shrnout
do následujících otázek:

1. Pokud by chtûl nûjak˘ evropsk˘ stát zahájit
v˘stavbu socialismu, jaké podmínky k tomu bu-
de mít v souãasné EU a pfiedev‰ím, jaké budou
hranice jeho suverenity, pokud se rozhodne tako-
v˘ krok uskuteãnit? 

2. Je ale vÛbec dnes pfiedstaviteln˘ „socialis-
mus v jedné evropské zemi“? 

3. Jaké mají b˘t hlavní oblasti aktivity evrop-
ské levice? 

4. Je zde vÛbec je‰tû prostor pro nûjakou hos-

podáfiskou politiku v rámci jednotliv˘ch státÛ,
kdyÏ zde máme hospodáfiskou a mûnovou unii? 

Ideové konflikty se projevují ãásteãnû i pfii fie-
‰ení reáln˘ch problémÛ. Podíváme se na dva:

Pfiístup ke smlouvû z Nizzy
S v˘jimkou dánsk˘ch lidov˘ch socialistÛ ji

v‰echny strany odmítly. Men‰í subjekty tak uãi-
nily pfiedev‰ím z dÛvodu, Ïe má b˘t omezen po-
ãet poslancÛ z jednotliv˘ch zemí a Ïe tedy hrozí
ztráta mandátÛ. PDS odmítla smlouvu, protoÏe
neobsahovala prosazování vût‰inového hlasování
v Evropské radû i z dÛvodu vynechání otázek
bezpeãnostní politiky. Nakonec hlasovalo 7 po-
slancÛ GUE/NGL pro dohodu z Nizzy, 14 proti,
10 se zdrÏelo a zbytek byl sice pfiítomen v jedna-
cím sále, ale nehlasoval. Podobnû byla odmítnu-
ta Evropská charta základních práv, kdy proti ní
hlasovalo 17 ãlenÛ frakce, 10 bylo pro, 7 se zdr-
Ïelo a zbytek nehlasoval.

Dal‰í prohloubení evropské integrace
Odmítají ji pfiedev‰ím skandinávské levicové

strany, protoÏe by byla dal‰í integrací omezena
sociální práva pracujících v jejich zemích, jeÏ
jsou na nejvy‰‰í úrovni z celé Evropy. ·védská le-
vicová strana má ve svém programu dokonce vy-
stoupení z EU. Proti jsou i fiecká a portugalská KS
jako „vlastenecké“ síly, stejnû jako francouz‰tí
trockisté a nizozem‰tí socialisté. Jako nejvíce „eu-
rooptimistická“ strana se profiluje nûmecká PDS.

Nejsou to v‰ak vÏdy ideové dÛvody, které stra-
ny rozdûlují. Vût‰ina frakce napfiíklad neodmítla
Evropskou chartu základních práv z dÛvodÛ prin-
cipiálních, ale proto, Ïe se dokument nedostateã-
nû vûnoval sociální a ekologické problematice.

Co zmûní evropské volby v ãervnu 2004?
Podle v‰ech prognóz získá roz‰ífiením nejvíc

frakce Strany evropsk˘ch socialistÛ a Evropské
lidové strany, patrnû ztratí Zelení a Liberálové,
ktefií nemají v nov˘ch zemích silné pozice.
Evropské spojené levici pfiinese proces roz‰ífiení
patrnû udrÏení pozic: Poãítá se se ziskem mandá-
tÛ radikálnû levicov˘ch stran na Slovensku
(KSS), na Kypru (AKEL) a samozfiejmû v âR
(KSâM). Jisté ‰ance má polská Unie práce a
Maìarská dûlnická strana, nepatrné ‰ance jsou u
politick˘ch subjektÛ z Pobaltí. Podle stfiízlivé od-
hady dávají spojené levici dal‰ích 10 mandátÛ.

(Pfievzato z www.sds.cz)
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Poslední skupina tvofiená nûmeckou PDS, fran-
couzskou FKP, rakousk˘mi, slovensk˘mi komu-
nisty. ‰panûlskou Sjednocenou levicí, fieck˘m
Synapsismosem, mimoparlamentními levicov˘mi
uskupeními z Estonska, Rumunska, Maìarska a
·v˘carska. Z âeské republiky od zaãátku proces
sjednocování levice aktivnû podporovala Strana
demokratického socializmu. KSâM se rozhodla
stát zakládajícím ãlenem ponûkud pfiekvapivû aÏ
ãtrnáct dní pfied sjezdem.

Ze zakládajících stran byla v otázce zaloÏení
SEL nejvíce jednotná nûmecká PDS. Ani hostitel-
ská strana a druh˘ hlavní tahoun levicové inte-
grace - Strana komunistické obnovy - není jedno-
tná. Jejího ‰éfa podpofiilo v únoru pfii hlasováním
o vstupu do SEL jen 55% delegátÛ sjezdu. Také
‰éf Italské komunistické strany se odmítl sjezdu
zúãastnit. Podle nûj je v návrhu stanov pfiíli‰ má-
lo místa vûnováno „socializmu“ a „v˘robním
vztahÛm“. I pfied kongresov˘m centrem, kde se
sjezd konal, probíhala demonstrace levicov˘ch
odpÛrcÛ „Strany evropské levice.“

Sjezd pfiesto zaãínal v kolegiální a vstfiícné, byÈ
ponûkud uspûchané a nepfiipravené atmosféfie.
Vût‰ina pfiipomínek a námitek byla do projedná-
van˘ch stanov zapracována. To se také t˘kalo fia-
dy pfiipomínek KSâM (napfi. princip rotujícího
pfiedsednictví v SEL). V sobotních veãerních ho-
dinách ov‰em propukl velk˘ spor: Komunistická
strana âech a Moravy pfiedloÏila jako poslední
návrh ‰krtnout z preambule stanov strany odmítá-
ní stalinizmu a radûji hovofiit o „nedemokratic-
k˘ch praktikách, ke kter˘m do‰lo ve jménu ko-
munismu“. Vût‰ina ov‰em tento návrh odmítla a
podpofiila pfiijetí stanov i s kritikou stalinizmu.
Poté vystoupil ãlen ãeské delegace a pfiedlistopa-
dov˘ diplomat Václav Jumr a ohnivû prohlásil, Ïe
Stalin osvobodil v roce 1945 ãesk˘ národ a po-
mohl vypudit Nûmce, zatímco dnes hrozí ãesk˘m
zemím opût germanizace pomocí sudetonûmec-
k˘ch sdruÏení. Dostalo se mu pfiíhodné odpovûdi
od jednoho ‰panûlského soudruha, kter˘ v disku-
si prohlásil: „Osvobodila vás rudá armáda, zatím-
co Stalin dával rozkazy k popravám komunistÛ.“
Nic nepomáhá, Ïe se s podobn˘m stanoviskem
neztotoÏÀovala fiada ãlenÛ delegace, jako napfi. J.
Kohlíãek nebo M. Ransdorf. Faktem zÛstává, Ïe
nedobr˘ dojem z delegace KSâM zÛstal v oãích

mnoha delegátÛ zachován.
Jak prohlásil Lothar Bisky: „Nelze se na jedné

stranû zfieknout stalinizmu a na druhé stranû rela-
tivizovat jeho zloãiny . To je absurdní. Namáhavû
jsem se na tom sjednotili v PDS a teì bychom to
mûli vypustit jenom proto, aby byly ve stranû ev-
ropské levice navíc jedna nebo dvû strany. Jak fie-
kl Lenin: Ménû je nûkdy více.“

Delegáti 15 levicov˘ch stran z celého konti-
nentu pak hlasovaly pro vytvofiení strany evrop-
ské levice. Pouze jediná, Komunistická strana
âech a Moravy, opustila sál pfied hlasováním.
Pozdûji vysvûtlovali delegáti KSâM jejich od-
chod ze sálu nikoli jako protest, ale jako odchod
na poradu delegace. V pondûlních Haló novinách
se objevilo také tvrzení o zmanipulovanosti hla-
sování zástupcem PDS Helmuthem Scholtzem.
Odchod delegace KSâM zde byl interpretován
jako protest proti nedemokratick˘m metodám za-
kládání SEL.

Tak byla nakonec zaloÏena Strana evropské le-
vice bez úãasti ãesk˘ch komunistÛ. Jakási nová
hymna evropské levice - píseÀ „Bella ciao“ byla
zahrána v jejich nepfiítomnosti. Fausto Bertinotti
pfii ní ale pozvedl ruku sevfienou v pûst do vzdu-
chu.

Ov‰em i v KSâM jsou mnozí, ktefií stejnû jako
SEL odmítají stalinizmus ve v‰ech jeho formách
(vãetnû M. Ransdorfa a J. Dolej‰e). Tato skuteã-
nost, stejnû jako fakt izolovanosti KSâM v této o-
tázce mezi jin˘mi subjekty SEL, dávají nadûji, Ïe
princip odmítání stalinizmu nebude dlouhodobû
pfiekáÏkou v integraci evropské levice. Více spor-
nou je i nadále otázka individuálního ãlenství v
SEL. Existuje totiÏ návrh, by mohli do SEL vstu-
povat i jednotlivci. To je pfiedev‰ím atraktivní pro
obãany zemí, kde neexistují Ïádné silné levicové
strany, které by mohly b˘t ãlenem SEL
(Rakousko, Británie), ãi v pfiípadû, Ïe existují, tak
nemají zájem tam vstupovat (napfi. âeská repub-
lika nebo Portugalsko). V samotné âR existují
nepochybnû stovky lidí, ktefií by mûli o individu-
ální ãlenství v SEL zájem, neboÈ je pro nû KSâM
pfiíli‰ málo akceptovatelná kvÛli pfieÏitkÛm minu-
losti a âSSD zase kvÛli své kolaboraci s kapitá-
lem. Také v samotné KSâM bude nepochybnû
celá fiada ãlenÛ, ktefií uvítají pfiíleÏitost moci
vstoupit do nadnárodní Strany evropské levice,

Nûkteré strany, mezi nimi PDS a vedení KPÖ,
se domnívají, Ïe by mohla b˘t evropská strana
trumfem ve volebním boji. Druh˘ dÛvod je v
tom, Ïe se má s ohledem na v˘chodní roz‰ífiení
EU vylouãit moÏnost silnûj‰ího spolupÛsobení
stran marxistické orientace. Po volbách by moh-
ly ãeská KSâM a slovenská KS zaujmout v EP
silné pozice, zatímco je nejisté opûtovné zastou-
pení právû tûch stran, které podporují projekt
ELS . To platí pro PDS, fieck˘ Synapsismos a ta-
ké pro KS Francie. Proto je snaha - prostfiednic-
tvím „evropského jádra levice“ - dokonãit vûci
je‰tû pfied volbami. Poãítá se pfiitom i s konflikty
se skandinávsk˘mi levicov˘mi stranami a uvnitfi
stávající levicové frakce v EP. Kdo bude chtít do
této strany vstoupit pozdûji, musí akceptovat, co
uÏ bylo vyjednáno. Stejnû jako je to u zemí novû
vstupujících do EU.

Jak˘ vliv má diskuse v evropské levicové
stranû na vnitfiní v˘voj stran, které jsou na
rozmezí mezi ãistû komunistick˘mi a takzvanû
transformaãními tendencemi?

Tento projekt vynesl na denní svûtlo a zesílil
snad v‰ude - s v˘jimkou PDS - existující rozpory

a konflikty. PfiestoÏe se ve vedeních komunistic-
k˘ch stran v Itálii a Rakousku vyslovila pro ELS
jen tûsná vût‰ina a pfiestoÏe mezi ãlenskou zá-
kladnou panuje nejistota, nebere se na kritiku a
v˘hrady Ïádn˘ ohled. Jde o to vyhnat z je‰tû exi-
stujících komunistick˘ch stran jejich komunistic-
ké my‰lenky. Levici v EU má b˘t vytrÏen mar-
xistick˘ jedov˘ zub. Situace mi v mnohém pfiipo-
míná rozpory v sociální demokracii kolem roku
1914.

Jak se to projevuje v KPÖ?
Na stranické konferenci v bfieznu byla jen tûs-

ná vût‰ina pro stanovisko vedení strany, podporu-
jící ELS. Já doufám, Ïe rozpor mezi slibem no-
vého internacionalismu a skuteãností v turismu
stranick˘ch funkcionáfiÛ kompatibilního s EU bu-
de brzy zfietelnû vidût. Jedna vûc je ale pro mû ji-
stá: sjednocení marxistick˘ch a revoluãních sil na
evropském úrovni musí a bude vypadat jinak neÏ
tato strana aparátu.

Jungle World, 28.4. 2004
otázky kladl Werner Pirker

pfieloÏil Milan Neubert, 5. 5. 2004

KdyÏ jsme si povídali o politick˘ch stranách v
Evropském parlamentu (kap. 1. 7. na www.sds.cz),
zmínili jsme se o existenci levicové frakce
Evropské sjednocené levice a Severské levice ze-
len˘ch. (Prosím ty, kter˘m se z nûjakého dÛvodu
nelíbí v Evropû bûÏnû uÏívané slovo „frakce“, aby
si ho pfiekládali jako „klub“).

Frakci s pÛvodním názvem „Spojená evropská
levice“ zaloÏily v roce 1989 Spojená italská levi-
ce, Dánská lidová socialistická strana, ¤ecká ko-
alice Synaspismos a Italská komunistická strana.
V roce 1994 se frakce slouãila s „Levicovou ko-
alicí“, v níÏ byly druhdy v‰echny komunistické
strany Evropy, ale po roce 1989 jen KS Francie,
Portugalska a ¤ecka. V roce 1995 vstoupilo do
EU ·védsko a Finsko a do frakce pfiibyl finsk˘
Levicov˘ svaz a ‰védská Levicová strana poté, co

se pokusily neúspû‰nû vstoupit do frakce evrop-
sk˘ch Zelen˘ch. 

K dal‰ímu posílení frakce do‰lo ve volbách v
roce 1999, kdyÏ do frakce vstoupily PDS z
Nûmecka, Nizozemská socialistická strana a fiec-
ké Hnutí demokratického socializmu (DIKKI). V
konfederální frakci Groupe de la Gauche Unitaire
Européen/Nordic Green Left (ve zkratce
GUE/NGL) „sedûlo“ zpoãátku 42 poslancÛ ev-
ropského parlamentu z tûchto stran: Socialistická
strana Nizozemí (1), Dánská socialistická lidová
strana (1), Finsk˘ levicov˘ svaz (1). ·védská le-
vicová strana (3), ¤ecká komunistická strana (3),
Levicová koalice Synaspismos (2), ¤ecké demo-
kratické socialistické hnutí/DIKKI (2), italská
Strana komunistické obnovy (4), Komunistická
strana Itálie (2), Komunistická strana Francie (6),

SITUACE NA LEVICI V EU
Milan Neubert
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ale na druhé stranû tím nebude nijak ohroÏeno je-
jich ãlenství v národní KSâM.

I mezi dal‰ími zakládajícími ãleny je vedle ur-
ãitého optimizmu ze zaloÏení také patrná znaãná
skepse. Claudio Grassi z komunistické obnovy se
obává, Ïe by nová strana mohla levici více rozdû-
lovat neÏli ji spojovat: „V Evropû existuje okolo
60 levicov˘ch, komunistick˘ch, levicov˘ch a al-
ternativních stran. Zde v ¤ímû je jich zastoupeno

jen necel˘ch 20.“ Sice stále fiíkáme, Ïe tohle je
jen zaãátek a Ïe jsme otevfieni v‰em, ktefií dosud
stojí mimo, ale obávám se, Ïe to je jen iluze.“
Více jasnûj‰í bude situace aÏ po ãervnov˘ch ev-
ropsk˘ch volbách, pokud v nich uspûjí subjekty
sdruÏené v SEL. Ale jak fiekl Lothar Bisky:
JestliÏe se nezmûníme my, pak nezmûníme ani
Evropu.

12.05.2004

Pfii v‰í úctû ke zpravodajství deníku Právo a ke
znalostem Miloslava Ransdorfa musím jako
pfiedseda Strany demokratického socialismu a ja-
ko pfiedstavitel Strany evropské levice (SEL) v
âeské republice uvést informace, t˘kající se za-
kládajícího sjezdu SEL, na pravou míru.

1. Zprávu na internetovém serveru Novinky z
10. 5. by si mohl nûkdo snadno vykládat tak, Ïe
jsme obvinili KSâM z hájení stalinismu. To jsme
v‰ak v tiskovém prohlá‰ení netvrdili. Jde o váÏ-
nou vûc, a tak je tfieba upfiesnit, k ãemu na sjezdu
pfiesnû do‰lo. PÛvodní formulace ve Stanovách
SEL byla následující: „âiníme tak v bezv˘hradné
polemice s nedemokratick˘mi, stalinistick˘mi
praktikami a zloãiny, které byly v absolutním
rozporu se socialistick˘mi a komunistick˘mi ide-
ály“. Delegace KSâM navrhla pfii projednávání v
plénu formulaci, neobsahující slovo „stalinistic-
ké“, tak, jak to fiekl v dnes publikovaném rozho-
voru Miloslav Ransdorf.

2. PfiedloÏená verze Stanov byla v˘sledkem
projednávání Iniciativní skupinou pro zaloÏení
SEL a byla do ní zapracována vût‰ina pfiipomínek
KSâM, která se do diskuse nad Statutem zapoji-
la po informaãních pfiemetech prakticky aÏ mûsíc
pfied sjezdem. Vlastní text návrhu stanov vznikal
metodou dosaÏení maximálního konsensu.
Politiãtí partnefii KSâM v‰ak dávali v prÛbûhu

projednávání jasnû najevo, Ïe pro nû má pone-
chání pojmu „stalinismus“ v textu zásadní v˘-
znam, naposledy na setkání v sobotu ráno tûsnû
pfied zahájením sjezdu.

3. Stanovisko Miloslava Ransdorfa, Ïe formu-
lace KSâM je ‰ir‰í, protoÏe odsuzuje i stranické
ãistky na poãátku 70. let, odhaluje skuteãnost, Ïe
chápání pojmu „stalinismus“ je v KSâM jiné neÏ
u vût‰iny ostatních evropsk˘ch levicov˘ch stran.
Nemusíme se ani ohlíÏet na (dfiíve) západoevrop-
ské zemû - staãí si pfieãíst projev prof. Michaela
Schumanna na mimofiádném sjezdu SED-PDS
16. prosince 1989. Uvidíme, Ïe pro PDS existo-
val stalinismus v NDR je‰tû v roce 1989.

4. Pokud jde o „procedurální zmatky a poru‰e-
ní demokratick˘ch principÛ“, má Miloslav
Ransdorf pravdu jen ãásteãnû. Chybou sjezdu ne-
pochybnû bylo, Ïe na svém zaãátku nepfiijal jasná
procedurální pravidla (jednací fiád). Pfiedsedající
pak po pozmûÀovacím návrhu KSâM nechal hla-
sovat nejdfiíve o posledním návrhu Iniciativní
skupiny s tím, Ïe se otázka „stalinismu“ pfiesune
na jednání fiádného sjezdu. DluÏno povûdût, Ïe
pfii hlasování byli opravdu v‰ichni delegáti
KSâM jednotnû proti, zatímco napfi. SDS byla
pro jen vût‰inou hlasÛ. V âechách je skuteãnû
zvykem hlasovat dfiíve o protinávrhu.

5. Koneãnû poslední poznámka se t˘ká tvrzení,

POZNÁMKY KE SJEZDU
STRANY EVROPSKÉ LEVICE
Milan Neubert, pfiedseda Strany demokratického socialismu

kdybychom mohli získat z EU financování, ale
chápeme a podporujeme my‰lenku, Ïe evropské
financování má pfiispívat k vytváfiení evropského
povûdomí a k vyjadfiování politické vÛle evrop-
sk˘ch obãanÛ. A pokud jde o ãlánek 8, musíme se
zeptat: Proã by se mûlo financovat nûco, co není
napsáno v programu?

To jsou dÛvody, proã nemÛÏeme pfiijmout tfietí
hlavní argument proti zaloÏení SEL.

Na závûr tohoto pfiíspûvku konstatujme, Ïe ães-
ká Strana demokratického socialismu nevidí Ïád-
né korektní argumenty proti zaloÏení Strany ev-

ropské levice. To ale neznamená, Ïe mÛÏeme
pfiijmout Nafiízení t˘kající se politick˘ch stran na
evropské úrovni z 4. listopadu 2003 bez v˘hrad.

Toto nafiízení je v rozporu se základním princi-
pem demokracie - s rozdûlením moci mezi parla-
ment, vládu a soud. Nafiízení posiluje nadfiaze-
nost Komise a Rady. Je to dal‰í pfiíznak nedostat-
ku demokracie v EU. Proti tomu musíme bojovat.
A to by mûlo b˘t i cílem Strany evropské levice.

30. 3. 2004
.

Jungle World mluvil s Franzem Stefanem
Partederem, pfiedsedou zemské organizace
Komunistické strany Rakouska (KPÖ) ve ·t˘r-
sku.

8. kvûtna má b˘t v ¤ímû zaloÏena strana ev-
ropské levice (ELS). Skvûlé, ne?

VÛbec ne. Pfii tomhle projektu nejde o organi-
zaci bojÛ proti imperialismu EU, za sociální po-
krok ãi za mír, n˘brÏ o vytvofiení byrokratické
struktury s dobfie zaplacen˘mi funkcemi za pení-
ze EU.

Zastánci projektu argumentují, Ïe by se
proti Evropû shora mûla postavit Evropa zdo-
la.

Jakpak vypadá Evropa zdola, která se shro-
maÏìuje v levicové stranû EU? Je to pfiedev‰ím
cirkus na koleãkách ze stranick˘ch funkcionáfiÛ,
kter˘ se sejde tu v Athénách, pak v Berlínû a ãi
¤ímû, ale hlavnû stále znovu v Bruselu. UÏ je-
nom cestovními náklady by se mohly profinan-
covat smysluplné akce v základních organiza-

cích, tedy zdola. Tato strana se ve sv˘ch stano-
vách v˘luãnû odkazuje na §191 unijní smlouvy a
zavazuje se podporovat evropské povûdomí.
Tady vzniká loajální opozice Jejímu majestátu
Evropské centrální bance - Ïádná Evropa zdola.

PfiívrÏenci evropské levicové strany pfiedha-
zují sv˘m kritikÛm, Ïe zastupují nacionálnû
zabednûné stanovisko.

Já Ïiji v Grazu (·t˘rsk˘ Hradec), hlavním mûs-
tû ·t˘rska, coÏ je spolková zemû Rakouské re-
publiky. Tam taky budu nadále pÛsobit a nikoli v
„Evropû“. Cesta k levicové stranû EU, navrÏená
vedením KPÖ ve Vídni je také útûkem od odpo-
vûdnosti organizovat kaÏdodenní hnutí za udrÏe-
ní rakouské neutrality a proti úãasti na‰í zemû v
armádû EU. A v tom nám je málo pomÛÏe nûjaká
v‰eobecná rezoluce strany závislé na EU, která
postaví militarismus na pran˘fi jen frázovitou for-
mulací.

Naã ten spûch vydupat ze zemû evropskou
levicovou stranu je‰tû pfied volbami v EU?

P¤ED NÁMI EVROPSKÁ
LEVICOVÁ STRANA:
POLITICK¯ TURISMUS
V ÎOLDU EU?
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Ïe zaregistrování novû vzniklé strany nebude
moÏné bez KSâM. To ov‰em pravda není, sa-
motné registraci nic nebrání. Jiná vûc je, jestli bu-
de mít Strana evropské levice nárok na finanãní
podporu EU, bude-li mít ménû neÏ sedm levico-

v˘ch parlamentních stran. To je otázka. Pro dele-
gáty na zakládajícím sjezdu Strany evropské le-
vice v‰ak nemûla klíãov˘ v˘znam.

(11. 5. 2004, zasláno Právu a Novinkám s Ïá-
dostí o zvefiejnûní)

Sjednocená levice, Komunistická strana,
Sjednocená alternativní levice Katalánska

(·panûlsko)
(1)

• José Luis Nunes (KS) 
• Willy Meyer (SL) 
• Jordi Miralles (SL Katalánsko) 

Francouzská komunistická strana 
(2)

·v˘carská strana práce
• Yosef Zisyadis 
• Brigitte Berthouzoz 
Synaspismos (¤ecko)
• Stelios Pappas 
• Anastasia Theodarakopoulou 
Komunistická obnova (San Marino)
• Vanessa Muratori 
• Gianluca della Valle 
Strana komunistické obnovy (Itálie)
• Gennaro Migliore 
• Graziella Mascia 
Strana demokratického socialismu
(Nûmecko)
• Helmut Scholz 
• Katina Schubert 
Dûlnická strana (Maìarsko)
• Attila Vajnai 
* Laszlova Szabo 

Strana socialistické aliance (Rumunsko)
• Costantin Cretu 
• Annamaria Rotaru 
Strana demokratického socialismu (âR) 
• Miroslava Hornychová 
• Jifií Hudeãek 
Estonská sociálnû demokratická dûlnická
strana
• Sirje Kingsepp 
• Eni Ehala 
Komunistická strana Slovenska
• Jan Gregor 
• Milena Vorosniaková 
Komunistická strana Rakouska
• Waltraud Fritz-Klackl 
• Günther Hopfgartner 

Poznámky:
(1)

Tyto tfii ãlenské strany jmenují dal‰í tfii ãleny
VV v souladu s kvótou podle pohlaví. 

(2)
FKS jmenuje oba ãleny VV po referendu.

V¯KONN¯ V¯BOR
STRANY EVROPSKÉ LEVICE
Potvrzen na ustavujícím sjezdu Strany evropské levice 8. a 9. kvûtna 2004 v ¤ímû

V posledních nûkolika mûsících se vede mezi
radikálními levicov˘mi stranami v Evropû disku-
se, zda zaloÏení Strany evropské levice (SEL),
splÀující podmínky dané Nafiízením Evropského
parlamentu a Rady, napomÛÏe ãi nenapomÛÏe
dal‰ímu rozvoji evropské radikální levice.
Existují negativní hlasy, které fiíkají, Ïe projekt
zaloÏení takové strany je v rozporu s cíli levice a
Ïe, extrémnû vyjádfieno, nebude SEL niãím víc
neÏ Stranou evropské komise. Jako pfiíklad jme-
nujme KS ¤ecka.

âeská Strana demokratického socialismu
(SDS) prostudovala hlavní argumenty proti zalo-
Ïení SEL, formulované nûkter˘mi komunistick˘-
mi stranami. A navíc jsme analyzovali Nafiízení
t˘kající se politick˘ch stran na evropské úrovni,
pfiijaté 4. listopadu 2003. Rád bych zde pfiednesl
na‰e závûry t˘kající se tfií hlavních negativních
argumentÛ.

1) Hlavní argument proti zaloÏení SEL fiíká, Ïe
evropské strany nevzniknou na základû svobodné
vÛle a z iniciativy sv˘ch potenciálních ãlenÛ, ale
závazn˘m nafiízením EU. Argumentace pak po-
kraãuje - evropské strany se zakládají podle
Maastrichtské smlouvy, musí respektovat princi-
py, na nichÏ je EU zaloÏena.

Tento argument nemÛÏeme pfiijmout.
UvaÏujeme tak ne proto, Ïe jsou chybné pfiedpo-
klady. Ne, pfiedpoklady jsou správné, pro dal‰í
rozvoj radikální levice pfiekáÏky skuteãnû existu-
jí. Ale chybné jsou závûry! Podívejte se na ná-
rodní úroveÀ. V‰echny legální levicové strany
splÀují podmínky národního práva. Jinak by byly
zru‰eny nejvy‰‰ími soudy a nedostaly by od své-
ho národního státu ani euro nebo korunu. TakÏe
kdyby argumentace byla skuteãnû korektní, radi-
kální levicové strany na národní úrovni by uÏ
musely pfiejít do ilegality. To se ale nestalo.

2) Druh˘ argument proti SEL fiíká, Ïe bude
strana pod neustál˘m tlakem Evropského parla-
mentu. Îe bude mít Evropsk˘ parlament právo
zakázat stranu, která nebude respektovat principy
EU. Îe SEL nebude mít právo zmûnit si stanovy
nebo program bez svolení EP.

Tento argument je v rozporu se schválen˘m
Nafiízením z 4. listopadu 2003. Neexistuje povin-
nost ptát se, chcete-li zmûnit stanovy nebo pro-
gram. Evropsk˘ parlament nemÛÏe zru‰it stranu
na evropské úrovni. TakÏe jediná akceptovatelná
ãást argumentu spoãívá ve skuteãnosti, Ïe
Evropsk˘ parlament mÛÏe SEL vylouãit z finan-
cování. Ano, to je pravda, za jist˘ch podmínek,
ve sloÏitém procesu ovûfiování. Proti tomuto
ãlánku je tfieba bojovat. Ale to není argument pro-
ti zaloÏení SEL. Co bychom mohli ztratit? MoÏná
v budoucnu nûjaké financování. Ale bez SEL ne-
bude vÛbec Ïádné!

Nûkdo mÛÏe tvrdit, Ïe finanãní tlaky budou nu-
tit pfiedstavitele SEL k tomu, aby „prodali pro-
gram“ radikální levice, Ïe to povede k „sociálde-
mokratizaci“ SEL. Chtûli bychom se ho zeptat:
Co dûlají dnes levicové strany na národní úrovni?

3) Tfietí ãasto vzná‰en˘ argument tvrdí, Ïe stra-
ny na evropské úrovni nebudou schopny vyuÏít
sv˘ch specifick˘ch rysÛ podle své vÛle a svého
rozhodnutí. Tento argument kofiení v ãláncích 7 a
8 zmínûného Nafiízení. Podle ãlánku 7 nelze pou-
Ïít financování politick˘ch stran na evropské ú-
rovni k pfiímému ãi nepfiímému financování ji-
n˘ch politick˘ch stran, zejména ne národních po-
litick˘ch stran. A ãlánek 8 popisuje povahu v˘da-
jÛ - dotaci lze pouÏít v˘hradnû ke krytí v˘dajÛ
pfiímo spojen˘ch s cíli stanoven˘mi politick˘m
programem.

Obsah obou ãlánkÛ plnû podporujeme. Pro
SDS jako malou stranu by bylo jistû pfiíjemné,

K ARGUMENTÒM PROTI
STRANù EVROPSKÉ LEVICE
Milan Neubert


