FEMINISTICKÁ
PLATFORMA
Chystáme se vypracovat feministický program, který bude
inspirován knihou “Feminismus pro 99%: Manifest” (právě vyšla
v nakladatelství Neklid) a našimi osobními zkušenostmi. Také
bychom rády organizovaly debaty/workshopy spojené s náborovými schůzemi.

Feminismus přináší radost. Možná to zní zvláštně,
ale mně určitě pomohl získat jiný pohled na svět.
Jediný požadavek na nové tváře je sdílení názoru, že konec
patriarchálního kapitalismu je možný.
VALÉRIE KIM
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DiEM25
Platforma členů DiEM25 v levici, která vznikla v lednu 2020 na ustavujícím sjezdu strany
Levice, si klade za cíl prosazovat myšlenky hnutí DiEM25 vyjádřené v jeho Manifestu a v
programových dokumentech hnutí, jako je a sociálně orientovaný Zelený nový úděl pro
Evropu. Platforma se chce podílet na hledání cest k postkapitalistickému směru vývoje,
působit směrem vytváření jednotné levicové politiky a propojování progresivních sil v ČR a v
Evropě.
Dnes je nás v Platformě 17 členů DiEM25. Jsme z různých míst České republiky - z Prahy,
Brna, Českých Budějovic, Opavy, Olomouce, Brna, Stříbra, Rýmařova, Ostravy a dalších měst.
Máme mezi sebou členy z různých DSC, individuální členy našeho hnutí i členy aktuálního
NC ČR.
V době, kdy se globalizuje 1% nejbohatších, finanční kapitál působí jednotně po celém světě
existující nadnárodní společnosti mají větší moc než národní státy musí být levice
mezinárodní, nemůže se uzavírat do ulity národního státu. V době kdy se a vlny
nacionalismu a xenofobie se přelévají po Evropě a vyúsťují v deintegrační tendence typu
Brexit vidíme cestu v demokratizaci Evropy, tj. v zajištění většího podílu občanů za
rozhodování o své budoucnosti. Proto chceme hledat cesty, jak zkušenosti z hnutí DiEM25
využít pro působení levice v České republice. Budeme prosazovat, aby se nová levicová
strana spolupracoval a s hnutím DiEM25 na prosazování změn směřujících k nezbytným
změnám.
Informace o hnutí DiEM25 v Evropě najdete na webu DiEM25 a na FB stránce DiEM25 ČR.
O Platformě členů DiEM25 v Levic se můžete dozvědět i na Fóru Levice.
Z posledních akcí DiEM25, které Levice podporuje vybíráme:
Společná akce
iniciovaná DiEM25 a Progressive International proti praktikám
nadnárodních korporací @MakeAmozonPay
Diskuse Jana Májíčka s odborníkem na Green New Deal pro Evropu Janem Kuželou
„Green New Deal pro Evropu jako reakce na klimatickou krizi“
Diskuse „Vize transformace, vize budoucnosti: Debata s levicovými ekonomy“, kde
DiEM25 zastupuje ekonom Jiří Šteg.
Doporučujeme také populární sérií pořadů DiEM TV, kde se můžete seznámit s předními
osobnostmi soudobé světové levice jako jsou Janis Varoufakis, Saskia Sasen, Slavoj Žižek,
Jodi Dean, Noam Chomský, Shosana Zubov , Srečko Horvat, Renata Avila, David Graeber,
Evgenij Morozov, a také prokrokovými umělci jako je Brian Eno, Roger Waters.
Členové Platformy vyzývají zájemce, kteří chtějí ovlivnit život v České republice a v Evropě,
aby se k nám přidali. Vstupte do hnutí DiEM25! Vstupte do strany Levice! A přidejte se k
Platformě členů DiEM25 v Levici!
Carpe DiEM25!
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ROZHOVOR S JANEM BÍLONOHOU, ŘEČENÝM BANÍKEM
Vy jste členem stavebního sociálního družstva AKORN, které je zároveň platformou strany
Levice, jak jste se tam dostal a odkud vlastně pramení ten váš společenský pud, který není
u dnešní dělnické třídy až tak běžný?
Já jsem byl původně horník v Ostravských dolech, odtud je i má přezdívka Baník, vždycky
jsme se zajímali mezi chlapy o společenské dění, to bylo naše hobby. Od dětství jsem měl
rád dějepis a v šestnácti mě chytla historie, spontánně ve mně probudila lásku k této zemi
a jejím lidem.
Patříte ke generaci, která se narodila ještě do socialistických poměrů. Jak byste to
zhodnotil? Narodil jsem se do doby, kdy jsme neměli starost o své sociální jistoty, ale když
jsme remcali na vedení, nebo politickou garnituru, mohlo to mít následky, dnes je tomu
naopak, dnešní mladí se už narodili do názorové svobody.
Spokojenou generací ale není nikdo, protože si jen málokdo uvědomuje cenu možností,
každá cena je totiž vyvážena vzájemným vztahem mezi sociálními svobodami a svobodou
slova.
Nevede ale taková bezradnost, k povrchnosti?
Povrchnost, tak to je přesně trefeno, na jedné straně se většina pracantů snaží předstírat, že
je vše dobré, nasadí si masku společenského ideálu, nepřiznají slabost, na druhé straně to
vede i k povrchnosti vzájemných společenských vztahů.
Začíná splývat rozpoznávání skutečných ideálů od domnělých.
Já jsem v podstatě konvenční, co se týče představ převládajících ve společnosti, mám už věk.
Zároveň se ale dokážu ztotožnit třeba s mladými idealisty, co si zakládají na tom, že jsou
nezávislí v myšlení, odívání, jdou proti masám.
Podobné výstřednosti mládí mé kolegy v různých zaměstnání bohužel zatím spíše odrazují.
Já to ale chápu, ostatně proto jsme podpořili akci na 17. listopad strany Levice minulého
roku.
A tenhle handicap se projevuje dodnes?
Ano, bohužel si zatím stále ještě nedokážu
úplně představit, že bych šel mezi chlapy
do hospody a polemizoval s nimi o tématech
strany Levice, nebo se začal chovat jako
mladí levicoví intelektuálové, kámoši by se
mnou rychle vyběhli. Mají vsugerováno příliš
pod kůží, automaticky, že Levice = komunismus.

To si můžeme dovolit jen v našem stavebním družstvu, protože to máme tady už dopředu
všichni srovnaný, víme o sobě a vzájemných názorech, proto jsme se dali dokupy, máme
nějakou svojí linii, ale těžko s tím budu prorážet mezi další.
Jak to?
To je projev hysterie. Já třeba osobně nevidím nic ohrožujícího na tom, že by levicovost
sílila, vždyť v současnosti se plně projevuje, že kapitalismus není to samé co demokracie,
lidé to vnímají a hledají směr v tomto marazmu, bohužel ale mají vštípeno, že vše od
sociální demokracie doleva se automaticky vrací k minulému režimu.
Proto mezi pracující třídou spíše vévodí Babiš, nebo Okamura, proto hledají recepty na
problematiku doby všude jinde, než tam, kde se skutečně nalézá.
Proč jste si zvolil vstup do platformy Levice?
Jsem registrovaný sympatizant, ale lhal bych, kdyby se vše netočilo kolem Michala Ulvra.
Věříme tomu jak to má vymyšlený, že to má nějaký smysl, ACORN ve světě, komunitní sdílení,
družstevnictví a politická angažovanost. ACORN ve světě se dostal do stádia, kdy má sice
miliony následovníků, vytváří malé světy ve světě, ale tyto komunity nejsou schopny se
postavit na vlastní politické nohy, realizují se ve velkých levicových stranách, které celou
scénu a i organizace jako je ACORN jen zneužívají, ale přitom podporují systém, snad má
pravdu a je lepší, že budeme ve vlastní straně, ve které se budou angažovat další podobné
platformy.
Ale nebojíte se, že nakonec stejně naletíte politickým rutinérům ovládajících manipulaci jak
své boty?
Nejlepší obranou proti tomu je, na nikoho se neupínat. Opatřit si fakta a věřit ve svůj úsudek.
Jak dlouho jste vlastně v AKORNu a co jste významného zažil?
Já jsem už 4 rokem, i když družstvo z toho existuje teprve druhým rokem. Začínali jsme
úplně odspodu, bydlel jsem v bourajícím se baráku na Zbraslavi, bourali jsme ho a zároveň
ho měli osquatovaný s podporou majitele. Tam jsme také našli vzácné obrazy židovské
malířky Gertrud Klauders, které jsem ohlásili jako nález.
Dostali jsme se z úplného dna, kdy jsme si ušetřili 5 tisíc na účet vstupními poplatky
zakladatelů, pak byla doba, že každý ze svého něco koupil, i my lidi, co jsme neměli kde
bydlet, já třeba jsem koupil lopatu, kolečko a hadici.
Postupně jsme našetřili na vercajk, dvě dodávky, lešení.
Dnes bydlím v Teplické provozovně družstva, jsem zatím v pohodě, dokonce jsem si opatřil
nové zuby.
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