
 

 

Deklarace VII. sjezdu KSČM k mládeži 

 

Delegáti VII. sjezdu KSČM přijali deklaraci k mládeži zaměřenou na všechny demokraticky uvažující mladé 
lidi, kteří hledají alternativu k současnému společenskému uspořádání. 

  

KSČM prohlašuje, že je připravena využít zkušeností aktivistů levicových, společenských, odborářských i 
jiných seskupení a organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Ve své práci je 

otevřena všem jejich aktivním členům i předákům a v úzké spolupráci s nimi bude přispívat k postupnému 
myšlenkovému a akčnímu sjednocování širokého skutečně levicového potenciálu mezi mladými lidmi v ČR. Za 
tímto účelem pracuje Komise mládeže ÚV KSČM. 

  

Cílem Komise mládeže ÚV KSČM je, ve spolupráci s organizacemi a kluby mladých při KSČM v regionech, 
propojit KSČM jako jedinou skutečně levicovou parlamentní stranu v zemi, a všechny potenciální 
sympatizanty a voliče. Jsme si vědomi, že současná nejmladší generace je zdrženlivá vůči tradičním formám 

sdružování, ještě výrazněji pak vůči některým formám činnosti politických stran. Těmto mladým lidem nabízíme 
pomocnou ruku, alternativu, zastřešující opěrný bod, místo, kam se budou moci obracet se svými starostmi, ale i 
nápady, náměty a podněty Budeme se také s nimi radit jak dnešní globalizovanou sobeckou džungli 21. století 
změnit. 

  

Naší prioritou přitom není pouze ideové, organizační a zájmové sjednocování mladých lidí ale především 
lidskost a mezigenerační solidarita. Chceme být partnery všem potřebným, všem postiženým asociální 
nelidskou politikou vládnoucích stran nejen naší malé země ve středu Evropy. V úzké spolupráci s orgány a 

organizacemi KSČM budeme například pomáhat prostřednictvím tzv. dobrovolných komunitních center všude 
tam, kde k tomu budou alespoň základní podmínky, zájem a dobrá vůle. 

  

Za důležitou součást našich aktivit považujeme všestrannou podporu a účast na akcích protiválečného a 
mírového hnutí, na akcích odporu proti asociální politice současné pravicové vlády a podle svých 
schopností a možností také podíl na tvorbě legislativních norem, které by demokratickou cestou přispěly 
k odstraňování propastných rozdílů mezi jednotlivými společenskými vrstvami. 

  

Jak na to? Mezi mladými lidmi spolupracujícími s Komisí mládeže ÚV KSČM je celá řada odborníků. 

 Nabízíme jejich mladistvý elán a nadšení, jejich vůli přispět k tomu, aby se všem lidem stala 
dostupná nejzákladnější lidská práva a svobody - právo na zdravé životní prostředí, bezplatné 
vzdělání, bezplatnou zdravotní péči, dostupné bydlení, spravedlivou odměnu za vykonanou práci i 
možnost kulturních a sportovních aktivit. 

 Budeme prosazovat skutečnou demokracii - právo na spolurozhodování o svém osudu již od 

dětských let. 

 Požadujeme, aby společnost zajistila přístup ke kritickým informacím a na principu tolerance 
hodláme vykřičet do světa své jasné NE rostoucím tendencím nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie. 

  

 


