
Sto třicet let boje za pravdu

Tento rok tomu bude 130 let od 1. května roku 1886, kdy v americkém
Chicagu stávkovalo na tři sta tisíc dělníků za svá základní práva, tedy za
osmihodinový pracovní den bez ztráty na výši svých výdělků. Stávka
skončila  vpravdě  dramaticky.  Dne  3.  května  stříleli  do  stávkujících
dělníků policisté a pět z nich bylo zabito a mnoho zraněno. Následně
4. května  byla  provokatéry  hozena  puma do  řad  policie.  Následovaly
mohutné  represe  se  stovkami  zatčených.  Pět  ze  zatčených  bylo
odsouzeno  k  trestu  smrti.  Americká  justice  nikdy  neprokázala
odsouzeným  předákům  vinu.  Pohřeb  popravených  se  stal

mnohatisícovou demonstrací. Historie dala za pravdu slovům Kláry Zetkinové: »Oněch osm hodin
bylo považováno za splátku buržoazie na obrovský dluh, který dluží dělnické třídě.« V roce 1889 byl
pak na zakládajícím II. kongresu Internacionály v Paříži První máj označen za mezinárodní svátek
práce.

Píši a vzpomínám na ony události s vědomími odstupu oněch 130 let. Konečně vždyť i První máj
slaven v českých zemích, zejména v Praze roku 1890 a jehož atmosférou byl tolik okouzlen Jan
Neruda a  ztvárnil  jej  do svého neméně slavného fejetonu,  byl  zbarven krví  dělníků.  Třikrát  se
v rozmezí jednoho roku tehdy střílelo do dělníků. Nejdříve v červnu 1889 v kladenském a slánském
revíru,  několik  dní  před  Prvním májem 1890  pak  bylo  sedmnáct  horníků  zabito  v  Ostravsko-
karvinském revíru  v  Ostravě  a  22.  května  téhož  roku bylo  zastřeleno dvanáct  a  zraněno  třicet
horníků stříbrenského a plzeňského revíru. Buržoazie byla důsledná a je důsledná dodnes, fráze
o sociálním rozměru kapitalismu jsou naivní utopií.

Jaký je dnešní kapitalismus? Český průmysl táhne zejména odvětví automobilové výroby. I tam se
však vedou složité boje v kolektivním vyjednávání za mzdové i pracovní podmínky, zmíním jak
Škodu, tak třeba TPC. Čtyři největší banky minulý rok vydělaly opět přes 47 miliard na svém zisku.
Hospodářská krize z let 2008 až 2014 dostatečně stlačila cenu pracovní síly, tedy mzdy a vytvořila
předehru pro tzv. potřebu liberalizace dnešního pracovního práva.

Připomeňme si ještě OKD. Její dnešní majitel tvrdí, že nepomůže-li stát, hrozí bankrot a společnost
má hotovost pouze do poloviny května. Přitom majitelé dolů chtějí za jejich prodej několik miliard
Kč. Společnost AHG v pondělí na svých webových stránkách uvedla, že ministrům nabídla prodej
firmy  za  méně  než  čtyři  miliardy  korun.  Jakou  cenu  má  lidská  pracovní  síla,  a  energetická
soběstačnost státu?

I  po  130  letech  od  stávky  dělníků  v  Chicagu  platí,  že  pro  kapitalismus  jako
společenskoekonomický  systém  platí  soukromovlastnické  přivlastňování  zisků  a  veřejná
státem garantovaná privatizace ztrát soukromovlastnických společností. Kolik lidí a rodin je
dnes schopno důstojně vyjít ze mzdy či platu za klasickou osmihodinovou pracovní dobu? A tak
poslední  slova  vyřčená  před  justiční  vraždou  vytesaná  do  pomníků  25.  června  roku  1893
v americkém Chicagu jednoho z popravených, Augusta Spiese »Přijde doba, kdy bude naše mlčení
mnohem mocnější než hlasy, které jste dnes zardousili!« mají stále hluboký význam i pro dnešní
dobu.  Myslím  tím  dobu  konjunktury,  v  níž  se  velké  světové  mocnosti  a  vládnoucí  oligarchie
usilovně snaží opět znovu omezit základní lidská i pracovní práva, a také nebezpečí, že se svět sune
k velkému válečnému požáru.
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