Vážené soudružky, vážení soudruzi,
dostali jsme se do stavu, který si zřejmě nikdo z nás nepředstavoval ani v nejčernějších
scénářích. I přesto bych Vám ráda vysekla poklonu, neboť okresy a kraje (až na výjimky)
pracovaly s maximálním nasazením, které jim podmínky a omezené finanční prostředky
dovolily. Zažili jsme odpornou antikomunistickou kampaň a spousta z nás musela čelit
nechutným osobním útokům a výhrůžkám od lidí, kteří mají jinak plná ústa slušnosti a
tolerance. I tak jsme se na to nevykašlali.
Volby 2021 se zapíšou černým písmem do historie levice nejen v ČR, ale i celé střední
Evropě. Nabízí se známá otázka – co dělat? Jsou v podstatě jen dvě varianty: strčit hlavu do
písku, nebo se tristnímu výsledku postavit čelem. Kdo mě zná, asi nebude překvapen, že já
zvolila druhou cestu. Ostatně v tomto duchu jsem vystoupila hned v sobotu (videozáznam
zde: https://www.youtube.com/watch?v=ySZvwTzDi0U )
Pokud nemůže KSČM pracovat v Poslanecké sněmovně a bránit tam zájmy poctivých
pracujících, studentů a seniorů, potom musí znásobit svoje úsilí všude jinde. Komunisté se
musí opět postavit do čela bojů za sociální spravedlnost všude tam, kde se ji bude snažit
budoucí pravicová vláda podkopávat. Musí vždy bojovat proti privatizaci kdekoli se o to
zloději a tuneláři budou pokoušet. Nikdy nesmí dovolit, aby budoucí škrty a krize odnesli ti,
kteří už teď jsou rádi, když na konci měsíce vyjdou s výplatou.
Kde tedy budeme bojovat, když ne v parlamentu?
V odborech, ve spolcích a občanských sdruženích, na univerzitách i učilištích, na
protivládních demonstracích i v lokálních iniciativách. Nedáme pravici vydechnout!
Porážka v těchto volbách bude pro KSČM ledovou sprchou, která nám vlije novou energii a
zápal do žil. Poctivých a zapálených lidí máme ve straně dost, je čas, aby konečně dostali
prostor a ukázali, jak se to má dělat.
Soudruzi a soudružky,
intenzivně pracuji na dokumentu, který Vám během příštího týdne zašlu. Mimo týmu, s nímž
bych si představovala následující kritické období pracovat, Vám hodlám poskytnout naprosto
konkrétní otázky a odpovědi, které obvodní, městské, okresní a krajské výbory aktuálně trápí.
Těším se na to, že společně dáme KSČM šanci na nový začátek!
Vaše
Kateřina Konečná
Nový Jičín, 11.10.2021

