Neřešený generační problém se mstí
V polistopadové éře se v Komunistické straně Čech a Moravy ustanovila
vedoucí skupina funkcionářů se svými asistenty a pomocníky. Prakticky
jen minimálně docházelo ke kádrovým obměnám a práce s mládeží byla
minimální. Byly sice ojedinělé pokusy, jako například podpora mladých
sympatizantů a členů KSČM v Karviné z iniciativy Eduarda
Matykiewicze. Za takovou snahu díky, jenže i tyto nadějné pokusy
postupně zapadly a strana jako celek se jich nechopila.
Mnohé jiné správné projekty, jako například Rudá univerzita, strádají
právě na následky nedostatečné práce s mládeží. Není již koho do
univerzity přihlašovat. Komise mládeže se stala okrajovou záležitostí s
formálním postavením a její každoroční celostátní setkání se omezením
kapacity mění na komorní schůzku bez jakéhokoliv hlubšího významu.
Satelitní mládežnické organizace komunistického směru se již
unavily nekonečnou snahou o spolupráci se stranou, která o spolupráci
nestojí.
Uběhlo více než čtvrtstoletí od listopadového převratu v roce 1989.
Komunistická strana je vedená ustálenou skupinou funkcionářů nejen na
úrovni UV, ale i v okresech. Ti, komu bylo v roce 1989 patnáct, jsou stále
označováni za mládež, i když se jedná o otce a matky rodin dnes již ve
střední generaci. Mládežníci to už nejsou a politiku se za to čtvrtstoletí
politiku většinou naučili vnímat pasivně. Jejich názorové pozice jsou
ovlivněny jak beznadějí kapitalistické společnosti, tak ztrátou naděje
v aktivní odpor, v našem případě ze strany KSČM. A tak už se jen,
pokud vůbec, naučili chodit k volbám a v mezidobí „nevyrušovat“.
Komunistické straně Čech a Moravy zcela schází politicky zdatní
pětatřicátníci, čtyřicátníci až padesátníci, kteří by mohli spojit zkušenost s
mladým náhledem. Tato generace v KSČM prostě vychována nebyla.
Výsledkem je opakované zklamání z této zmařené generace, je-li
vtažena do politiky. Většinou je nevýrazná a svou vlastní generací
neuznávaná. Část z ní to sice dotáhla na zastupitele i poslance za
KSČM. Její vystupování však lidem většinou splývá s tím, jak vnímají její
generační vrstevníky z ČSSD či jiných seskupení.
Komunistická strana se musí snažit najít mezi lidmi střední generace
nové aktivisty. A to nejen do zastupitelských pozic, ale zejména do
struktur určujících myšlenkový směr strany. Je to těžký úkol, protože po
čtvrtstoletí zanedbávání práce s mládeží je počet úspěšných politických

samouků mezi čtyřicátníky zoufale malý. A většina u nich už "má svou
hlavu".
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