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Otázka pro politiky

Poprvé od roku 1989 bude poslanecká
sněmovna bez komunistické strany
Otázka pro politické kluby:
� Dne 17. listopadu uběhne 32 let od sametové revoluce. Letos se v

parlamentních volbách poprvé nedostala KSČM do sněmovny. Jak to
vnímáte?
� Veronika Dawidowicz

Komunismus je zločinecká ideologie

Martin
Laštovička
KDU-ČSL

Jako vysokoškolský student z roku
1989 to vnímám velmi pozitivně. Řekl
bych to jedním slovem: KONEČNĚ.
Komunismus je zločinecká ideologie.
Za marxismem leninismem – komunismem zůstalo v naší zemi spoustu
nespravedlivě zavražděných a stíhaných
statečných lidí, rozbité fungující rodiny,
zničené majetky, které se z poctivé prá-

ce budovaly od pradávna.
Komunistické zlo, nenávist a vraždění zasáhlo u nás několik generací a díky
tomu je stále přítomné. Nástupnická organizace KSČM se po revoluci sice
formálně omluvila za původní KSČ, ale tím, že si zachovala v názvu komunistická, jenom podtrhla své plnohodnotné nástupnictví se vším, co komunisti v naší zemi provedli.

Příčiny neúspěchu musíme hledat hlavně u sebe

Pavel
Šlechtický
KSČM

Špatný výsledek KSČM v parlamentních volbách mě mrzí. Příčiny tohoto
neúspěchu musíme hledat hlavně u sebe a vyvodit z něho správné závěry.
Poslední volby jsou již historií. Je třeba se proto věnovat současným problémům, například rostoucí drahotě, připravovanému skokovému zvýšení cen
energií. A budoucnosti. Prohrané vol-

by by měly být pro nás výzvou.
Proto je třeba připravovat se na volby v dalších letech, znát skutečné potřeby a zájmy lidí, v politice prosazovat sociální spravedlnost, důstojnost všech
lidí bez ohledu na jejich majetkové poměry a postavení a vzájemnou společenskou solidaritu. Za těchto předpokladů jsem přesvědčený, že KSČM se
do sněmovny za čtyři roky vrátí.

Strana KSČM se nedokázala odstřihnout od minulosti
Neúčast KSČM ve sněmovně není již
pro veřejnost tak zajímavou informací,
jakou by byla před dvaceti či třiceti lety.
Přesto i nyní je fakt, že se KSČM letos
poprvé od roku 1989 nedostala do sněmovny, jistě zadostiučiněním pro všechPetr
ny, kteří byli v minulém režimu nějakým
Ryška
způsobem perzekuováni, a dobrou zpráODS
vou pro mnoho dalších lidí.
Také je známkou toho, že se KSČM nedokázala odstřihnout a distancovat
od své minulosti, kdy napáchala mnoho zlého a přeměnit se v moderní levicovou stranu. Je zřejmé, že svým programem i svými idejemi oslovuje pořád
méně občanů této země, a pokud bude chtít zůstat na politické mapě ČR,
bude muset zvládnout něco, co za 32 let nedokázala, zásadně se transformovat.

Totalita může mít mnoho podob
Patřím ke generaci, která si totalitu i
sametovou revoluci prožila v plné síle.
Tenkrát, v roce 1989, jsme snili o svobodě, cestování a podnikání. Nikoho z
nás tehdy nenapadlo, že komunistická
strana přežije, byť jen jeden další rok.
Radek
Zkrátka věřili jsme v nový začátek. TehPopelka
dejší elity nové demokracie výměnou za
ANO
klidné předání moci umožnili komunistické straně žít dál. KSČ se přejmenovala na KSČM a je tu s námi i dnes. To, že její podpora postupně slábla, je asi
přirozený proces.
Dnešní společnost už je jiná, bohužel myšlenky na společné vlastnictví
nebo snahy o srovnání společnosti do tvárného šedého průměru vidíme v
programech i jiných, dokonce i nově vznikajících stran.
Totalita může mít mnoho podob a její nástup může být velice pozvolný.
Vždy musíme dobře přemýšlet o tom, kdo, co a proč nám říká a nabízí. Jedině tak si udržíme svobodu a demokracii.

Stářím odešla voličská základna
Hledám v tuto chvíli šetrný výraz,
jak říci, že „odešla“ stářím jejich voličská základna. To je můj pohled na Váš
dotaz: Proč se poprvé nedostala KSČM
do Sněmovny.
A jak to vnímám? Z úplně jiných
Petr
důvodů zmizela z Parlamentu i ČSSD.
Paul
Výsledkem voleb se otevřel prostor pro
SPD
plnění volebního programu SPD, byť
z opozičních lavic, hájit na parlamentní úrovni zájmy a práva obyčejného,
pracovitého a poctivého občana před elitáři všeho druhu. Práva na důstojný
život důchodců, invalidních spoluobčanů, zaměstnanců, živnostníků, mladých rodin a našich dětí zvláště. Čeká nás všechny opravdu složité období.
Elitáři budou totiž muset prožívat svá denní dilemata. Kde vzít prostředky
pro státní kasu? Z čeho přerozdělovat? Od těch, kteří hodnoty mají? Nebo
od těch, kteří mají prázdné kapsy a tvrdit jim, že se musí uskrovnit? Mandát
dostali.
Kluby Fórum Jihlava, Žijeme Jihlavou a ČSSD nedodaly odpověď do uzávěrky.

Pohled historika
Politická levice začne chybět

Michal
Stehlík
Komunisté se poprvé nedostali
do Poslanecké sněmovny. Co na to
historik Michal Stehlík?
Popravdě jsem si tuto situaci podvědomě nedovedl představit, jakkoliv průzkumy i výhled naznačovaly
tuto možnost. Že po třech dekádách
přece jen skončí komunistická parlamentní realita, to mě nakonec mírně
překvapilo.
Stává se tato strana pro voliče
neatraktivní?
Její roli po roce 1989 přebral
postupně někdo jiný. Mohli bychom
analyzovat důvody její podpory.
Jistou část si i přes charakter minulého režimu nesla z před roku 1989,
ale další výrazná část voličů se mohla
rekrutovat z lidí zklamaných z vývoje, nedůvěřujících novým podmínkám ve společnosti.
A dlouho tu nebyl takový politický

subjekt, který by „kanalizoval“ tyto
pocity.
Postupně se ale objevily. Ať již
s populistickým důrazem na to, že se
někdo o lidi postará, nebo s vysloveně skeptickým pohledem na náš systém.
Komunisté přestali jako jediní
nabízet azyl pro nespokojeného voliče a zároveň nenabízeli alternativu,
která by nově přesvědčila.
Co pro českou veřejnost historický neúspěch komunistů znamená?
Konec jedné kapitoly. Jasný vzkaz,
že si v něčem již netáhneme odkaz
této minulosti.
Ale stejně tak vzkaz a důraz na to,
abychom s nějakým falešným uspokojením nehleděli jen na jakési historické vítězství, ale vnímali naši
politickou realitu teď a tady. Nebezpečí, které se zdůrazňovalo průběžně u KSČM, tkvělo v jakémsi riziku návratu diktatury. Je zjevné, že
riziko pro demokracii je zde pořád,
ale nevidím ho na této straně politického spektra. Mnohem více nás
ohrožuje extremismus, xenofobie a
snaha vymanit se z mezinárodních
západních struktur.
-pab-

