Prohlášení VII. sjezdu KSČM ke straně
Delegáti VII. sjezdu KSČM přijali své prohlášení ke straně, ve kterém potvrdili dlouhodobou programovou
orientaci a komunistickou identitu.
VII. sjezd KSČM prohlašuje, že:
1. Dlouhodobá programová orientace a komunistická identita vyjádřené v Programu KSČM a následných
dokumentech sjezdů se osvědčily a sjezd je potvrzuje.
2. Hlavní úsilí vnitřní politiky KSČM bude orientováno:
Na zkvalitnění ideové a politické připravenosti funkcionářského aktivu, stranických organizací a orgánů
tak, aby strana byla schopna včas a odborně hodnotit, přijímat reálná opatření v aktuální situaci ve
společnosti a souběžně vytyčovat dlouhodobější cíle.

Na akční sjednocování levice a formování širší platformy v úsilí za ochranu práv pracujících a sociálně
slabých vrstev a společný přechod od defenzivy k ofenzivě v podmínkách ČR i v mezinárodním kontextu.

Na takové pojetí své role, kdy strana inspiruje a organizuje občany k odpovědnosti za jejich osud a
otevírá se cílovým skupinám a občanské veřejnosti.



3. Za priority považujeme:
Posílit vnitřní schopnost strany k aktivizaci členské základny za účelem získávání příznivců a voličů se
záměrem být pro ně čitelní, důvěryhodní a inspirující.

Plnit střednědobý program KSČM jako reálnou alternativu k programům vlády, krajů a obcí. Ten
je východiskem pro volební programy v nejbližších a dalších volbách (volby do krajských zastupitelstev a
části Senátu PČR na podzim 2008, do Evropského parlamentu 2009, Poslanecké sněmovny PČR,
Senátu PČR a obecních zastupitelstev v r. 2010 a do krajských zastupitelstev a Senátu PČR v r. 2012).

Opoziční pozici KSČM v rámci současného politického systému. Za konkrétních podmínek realizovat
spoluúčast v exekutivě na regionální a místní úrovni, s postupným vymezením a získáním spojenců do
dalšího období.



4. Ke splnění těchto záměrů bude zapotřebí plnit následující úkoly:
(na všech stupních výstavby strany)
Sjednotit se na účinných organizačních a personálních opatřeních ke koncentraci sil na nejdůležitější
úkoly v uvedeném období. Za tím účelem provádět rozbor stranických řad z hlediska zapojení schopných
členů do aktivní činnosti.

Zvláštní pozornost soustředit tam, kde nepracují ZO KSČM, a na práci místních výborů KSČM ve všech
obcích s rozšířenou působností.

Zhodnotit stav, potřeby a možnosti kolektivního i individuálního vzdělávání členské základny a
funkcionářů strany i bezpartijních zástupců KSČM v zastupitelstvech a jejich orgánech a institucionálně je
zajistit v zájmu zvýšení ideové úrovně členů. K tomu vytvořit výchovně vzdělávací instituci.

Cílevědomě připravovat kandidáty pro volby do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu i pro krajské
a místní zastupitelské volby. Změnit filosofii jejich výběru, zaměřit se na mladší členy strany, více využít
odbornosti a zkušeností lidí středního věku, členů KSČM, sympatizantů a levicově smýšlejících občanů.

Na jednání stranických orgánů projednat, připravit a následně na celostranické konferencirozhodnout o
opatřeních, která povedou k politickému posílení krajského článku výstavby strany.

Pravidelně a aktivně pracovat s členy zastupitelských sborů za KSČM, jejich výborů a komisí, s členy
strany a sympatizanty v občanských sdruženích a iniciativách a na jejich pracovištích, ukládat a hodnotit
plnění konkrétních úkolů a celkové uplatňování vlivu KSČM.

Za prioritu považovat aktivní získávání nových mladých členů KSČM, sympatizantů a voličů. Do těchto
aktivit intenzivně zapojit mladé členy strany prostřednictvím komisí mládeže při stranických orgánech a členy
KSČM v levicových organizacích mládeže.

Rozvíjet mezinárodní spolupráci KSČM na regionální a místní úrovni s cílem podporovat pozice levice.



