P R O H L Á Š E N Í

Velmoci, mezi nimi v první řadě Německo a USA, pro které je Evropa nástupním prostorem příští světové války, jsou si jisté, že velmoc revoluce srazily na kolena, ale neporazili. Od Berlína po Leningrad, od Paříže po
Varšavu, od Madridu po Prahu, od Athén po Doněck se zvedá rostoucí
odpor evropského proletariátu, teda velmoci, která může skoncovat s
hrůzami války.
Evropské národy nejsou beznadějně ztraceny, zůstanou-li věrny svým
vlastním dějinám, které zahrnují skutečnost, že ony jsou zárukou míru proti
válce; že jsou zárukou tím, že aplikují své vlastné dějiny na dnešní dobu a
že v nich budou pokračovat. To znamená, že zásluhy svých minulých
vítězství nad velmocemi se vzhledem na blížící se třetí světovou válku stanou normou jejich počínání. Tyto zásluhy jsou: Pařížská komuna jako první
důkaz toho, jak lze revolucí ukončit dokonce i světové války. A že víťězné
dělnické hnutí v Sovětském svazu osvobozením evropských národů od fašismu ukončilo vraždění, ukončilo genocidu německého fašismu. Toto
hnutí bylo hnací sílou budování vlastních lidově demokratických států, ať
už v Evropě socialismu, nebo v lidových demokraciích, nebo celosvětově
jak aktivní síla vedoucí revoluci k vítězství, ať už ve Vietnamu, Číně, severní Korei, nebo pomocou osvobozujících hnutí v Africe.
Boj proti válce, který je v Evropě denně citelný, si vyžaduje iniciaci oživení dějin evropské dělnické třídy a jejich národů.
Účastníci setkání 12./13. září 2015 v Mnichově proto považují za naprosto
nutné, využít 100. výročí Říjnové revoluce v roce 2017, aby přes hranice zemí
upevnili jednotu proti válce pokračováním „Třídního boje místo války“ cestou do Leningradu.
Mezinárodní akční jednota „Třídní boj místo světové války“ žádá
všechny odpůrce války, jenž jsou otevřeni velmoci zvané revoluce, aby se
připojili k této mezinárodní akční jednotě – vlastní spoluúčastí nebo jiným
způsobem podpory. Aby další válečné štvaní reakce, kapitalistických velmocí a jejich kontrarevolučních kumpánů v bývalých socialistických zemích Evropy již neměli šanci a aby se národům připravila půda pro
vystoupení z války.
Mnichov, 13. září 2015
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Die Erklärung wurde nach dem 13. September von den Leitungsorganen aller Organisationen,
die Delegierte zu der Konferenz entsandt hatten, gebilligt und zur Grundlage ihrer weiteren Tätigkeit erklärt.

