Jak materialista zjistí, že byl vlastně idealistou
V den svých osmnáctých narozenin, tj. v roce 2012 jsem přišel na OV KSČM v
Prostějově a podal jsem přihlášku do naší strany. Vstupoval jsem do KSČM plný
elánu, chuti pracovat pro stranu jako nositelku pokrokových idejí, které mě
oslovily, pro stranu, která by měla být vedoucím činitelem při změnách stávajícího
společenského zřízení, se kterým nesouhlasím. Byl jsem přesvědčen, že vstupuji do
strany komunistické. Chtěl jsem být nejen řadovým členem, ale i pomáhat při
politické činnosti strany. Podotýkám, že mi nikdy nešlo o žádné veřejné či placené
funkce, chtěl jsem se pouze politicky účastnit v životě strany. Z těchto ideálů
nerozvážného mladistvého mozku mě dokázali vedoucí činitelé strany během tří let
dokonale vyléčit. Jejich činy naznačují, že naše strana nepotřebuje "aktivní mladé
členy", jak je uváděno v nespočtu usnesení, ale pouze mladé členy, kteří budou
statisticky snižovat věk členské základny a přitom nebudou nijak pozměňovat chod
strany.
Naše strana se nachází v těžké situaci. Zůstala, navzdory běhu času,
zakonzervována v 90. letech minulého století. Tehdy se dostali do vrcholných
funkcí mnozí lidé, kteří by se tam, nebýt převratu, na základě svých „schopností“
nikdy neocitli. Z dob minulých převzala naše strana nejen členskou základnu, která
nikam nepřeběhla, ale na mnoha postech i ty nejhorší zlozvyky, kvůli kterým šli v
roce 1989 cinkat klíči i komunisté, řadoví členové tehdejší KSČ. Těmito zlozvyky
je byrokratičnost, přetvářka, podlézavost a lhaní si navzájem do očí.
Asi si pokládáte otázku, jak jsem k takovým vývodům došel. K jakým jiným
závěrům bych mohl dojít, když celé čtyři roky své působnosti poslouchám výroky
jako: "Ono to stejně nepůjde!. Dělá se to 20 let takhle, tak se to bude takhle dělat i
nadále!" či nejčastěji používané výroky nejvyššího představitele okresní organizace
"Kdo nic nedělá, nic nezkazí!" nebo "Musí to vypadat jako masová akce“.
Místo toho, aby se strana pokoušela pracovat s veřejností a oslovovat dělnickou
třídu a ostatní pracující, tak se připravují akce jen za účelem „čárky“ a pochválení
se v článku, jak jsme to krásně zvládli. Navzdory tomu, že je co zlepšovat, jsou
mnozí představitelé stranického aparátu přesvědčeni, že právě oni odvádějí
dokonalou práci a není nikoho tak dokonalého, aby je mohl nahradit. Ve stanovách
je napsáno, že strana "pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování,
samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie".
Kam se tedy skrývá ona "vnitrostranická demokracie" ve chvílích, když si řadový
člen troufne konstruktivně kritizovat činnost strany a následně je očerněn jako
rozbíječ jednoty strany, zatlačen do pozadí vnitrostranického dění a pomluven na
celém kraji jako nebezpečný element? Veškeré nápady a návrhy, vzešlé z různých
úst na našich schůzích, byly vedoucím činitelem okresní organizace naší strany,
pokaždé přítomným na našich schůzích, zničeny v zárodku.

Právě tyto praktiky vedou k zakonzervovanosti aparátu. Ta má nakonec takové
fatální následky, že členové, kteří se snaží vyvíjet činnost, jsou odsuzováni, a
vyzdvihováni jako vzor a nejvhodnější noví kandidáti pro volby jsou takoví
členové, kteří často ani nechodí na schůze, když přijdou, tak se nevyjadřují a v
závěru se na svých sociálních sítích prezentují fašizoidními názory, neslučujícími
se s programem strany. O jejich gramotnosti v oblasti politického vzdělání ani
nemluvě. Stranického vzdělání se neúčastní, jelikož jsou to dle jejich názoru
"přežité bláboly". Sám jsem prošel pro někoho dobrým modelem "Základních
organizací mladých". Musím seznat, že je to velice nešťastný model, jelikož nově
příchozí mladí členové jsou naprosto izolováni od zbytku členské základny. Tím je
zajištěna naprostá loajálnost těchto mladých členů k vedení, jelikož veškeré
informace jim jsou předávány pouze od vyšších stranických funkcionářů z jejich
pohledu.
Navzdory velmi špatné kádrové i politické situaci uvnitř strany ji neopouštím a
setrvávám v ní. Snažím se pomáhat tam, kde o moji práci a činnost stojí. Věřím
totiž, že strana, která je již téměř sto let nositelkou pokrokových komunistických
idejí, je složena nejen z dnes nejvíce viděných a ve funkcích zabarikádovaných
prospěchářů, kteří komunistickou myšlenku již dávno ztratili, ale i ze skutečných
komunistů. Nastávající sjezd bude velkým a důležitým milníkem v životě naší
strany. Ať sjezd dopadne jakkoliv, strana nezanikne. Sjezd bude důležitý v tom, že
udá směr, jestli naše strana bude pokračovat dále cestou volební strany, která se do
dnešního systému pohodlně integrovala, anebo se včas navrátí k původní revoluční
cestě k socialistické budoucnosti.
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