Usnesení Ústřední rady Komunistického svazu mládeže
ze zasedání v Přerově dne 22. listopadu 2008:
Ústřední rada Komunistického svazu mládeže (ÚR KSM) prohlašuje, že jedinou organizací,
která dostala mandát ÚR KSM k pokračování v činnosti občanského sdružení Komunistický svaz
mládeže rozpuštěného Ministerstvem vnitra ČR je občanské sdružení Svaz mladých komunistů
Československa (SMKČ) zaregistrované Ministerstvem vnitra ČR 29. 10. 2008 (IČO: 26580861).
Ústřední rada bere na vědomí závěry Ustavující sjezdu SMKČ a vyjadřuje svou plnou podporu
činnosti tohoto občanského sdružení. Respektuje rozpuštění o. s. KSM Ministerstvem vnitra ČR, aniž
by s ním souhlasila a aniž by upouštěla od boje za legalizaci tohoto o. s. V souvislosti se závěry
Ustavujícího sjezdu SMKČ chápe SMKČ jako důsledného bojovníka za legalizaci o.s. KSM.
Ústřední rada KSM se distancuje od ostatních občanských sdružení nesoucích název podobný
s SMKČ, zvláště od o.s. Svaz mladých komunistů, Komunistická mládež, Komunistické sdružení
mladých, Komunistický svaz mladých a Mladí komunisté, založených v období od září do října 2008
bez projednání v širším kolektivu členské základny KSM, stejně jako od neformálních sdružení
propagovaných pod podobnými názvy. Ústřední rada KSM vyslovuje zásadní nesouhlas se
zakládáním takových občanských sdružení i neformálních skupin, které vážně poškozují obraz KSM
v komunistickém hnutí i ve společnosti.
Ústřední rada KSM chápe jako krok poškozující zájmy KSM ustavení a propagaci občanského
sdružení Svaz mládeže. Ustavující konference Svazu mládeže proběhla bez vědomí členské základny
i volených orgánů KSM a jeho jednostranná propagace pak sváděla k domnění, že KSM přenáší své
aktivity na pole sdružení bez jasné komunistické identity, tedy že rezignuje na svůj boj o tuto identitu.
Zároveň ÚR KSM prohlašuje, že není její iniciativou založení a propagace Lidového hnutí proti EU.
KSM se nestaví na podporu EU, ale zakládání takových hnutí bez možnosti získání širší podpory
veřejnosti nepovažuje za vhodný krok v současné situaci.
V souvislosti s vážnými pochybeními v jednání předsedy KSM Milana Krajči po VIII. sjezdu
zbavuje ÚR KSM Milana Krajču funkce předsedy KSM a členství v ÚR KSM, a tím i mandátu dále
vystupovat jménem KSM bez pověření jeho volených orgánů. S ohledem na platnost rozpuštění o.s.
KSM neprovádí ÚR KSM volbu nového předsedy KSM a doplnění ÚR KSM.
ÚR KSM zvolila novou redakční radu časopisu Mladá pravda a dává jí mandát na změnu
vydavatele tohoto periodika z rozpuštěného o.s. KSM na o.s. SMKČ. Redakční rada je dále pověřena
dohledem nad centrálními internetovými stránkami KSM (www.ksm.cz).
Ve své činnosti se ÚR KSM až do legalizace o.s. KSM podřizuje ÚR o.s. SMKČ.
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