Klíčové téma IX. sjezdu KSČM
Ti, kteří se zajímají o historii pokrokového hnutí mládeže v
Československu, jistě si připomněli nedávné 95. výročí vzniku Čs.
Komsomolu, kdy tehdy mladí účastníci ustavujícího sjezdu vyzvali své
starší soudružky a soudruhy, aby ustavili komunistickou stranu. K tomu
došlo v květnu 1921.
V loňském roce bylo také jedno mládežnické jubileum. 25 let od vzniku
Komunistického svazu mládeže (duben 1990). Od tohoto data uplynul
další rok. Položme si otázku. Jaká byla a je činnost současného KSM,
včetně další organizace, Svazu mladých komunistů Československa?
Ano, byl to nespočet akcí, které se konaly v duchu revolučních tradic
předválečného Komsomolu a dodejme i jistě svazů mládeže existujících
od roku 1945 do roku 1989. Konaly se však již v novém politickém
uspořádání, v období, které se donedávna nazývalo tržní hospodářství,
přesněji bychom mohli říci již kapitalistickém. Vyžádaly si nemalé úsilí,
organizační schopnosti. Proběhlo mnoho diskuzí o možnostech jak
organizovat a rozvíjet činnost oproti těm zmiňovaným létům činnosti
Svazu mládeže. Hodně úsilí bylo a je věnováno rozvíjení mezinárodní
spolupráce s pokrokovými, komunistickými a levicovými organizacemi
mládeže v Evropě i v jiných částech světa, např. spolupráci v rámci
Světové federace demokratické mládeže. To vše mladí museli a musí
dnes zvládat.
Vznikají další otázky. Jak získávají sympatizanty, jaká je spolupráce
obou komunistických mládežnických organizací. Jaké je jejich postavení
v rámci KSČM? A aby nebylo těch otázek dost. Je nutné se zmínit o
činnosti komisí mládeže v rámci KSČM. I ty odvedly mnoho pozitivní
práce. Ale stačí to vzhledem k současným vnitrostranickým úkolům a
dodejme i problémům?
Otázek je celá řada. Správný dotaz: Co navrhuješ? A jak se bude této
problematice věnovat i samotné jednání IX. sjezdu KSČM? Hlavní
odpověď: Spojit síly, netříštit se, s p o l e č n ě posoudit všechny
oblasti činnosti s přihlédnutím k současné době, zejména však
nastávající létům. Hlavně - n e u s t á l e a s o u s t a v n ě se
věnovat problematice mladé generace, v tomto případě komunistickému
a levicovému hnutí mládeže. Možné a jistě správné by bylo se již takto
připravit na jednání IX. sjezdu KSČM.
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