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—Prohlášení —

Ta písmena
jsou na stě-

ně. Velké otáz-
ky, slyšíme z 
v ládn í s t r any
CDU, je možné
„vyřešit jenom krví a železem“
(Alexander Gauland, CDU).
„Když vládnoucí mluví o míru,

obyčejný lid ví, že bude
válka.“ (Bertolt Brecht) A když
mluví o válce?

Na každém kroku,
na všech kontinen-
tech se starý svět
rozpadává a nastu-
puje nový. Projevuje
se jako utrpení, jako
zlo. Projevuje se
jako rostoucí bída.
Projevuje se jako
vzpoura, revolta a
zoufalství. Ale žádný
z  těch 5% lidstva,
jež existují, protože
vykoř isťu j í ,  okrá -
dají, utlačují a nási-
lím drží v šachu těch
95%, si nemůže být
jistých v  této době.
Co bude, musí se
ptát, když hněv a
zoufalství se budou
organizovat?  Když
přejdou od obrany
k útoku? Když ti, co
už nechtějí takhle
žít, získají vedení?
Když zatracenci té-
to země sáhnou po
jediném východisku,
jež jim zbývá. V
době, kdy bezpeč-
nost zítřejška, jídlo
na stole, uzdravení
z  choroby a špetka
lidskosti  nebudou
pro příští generaci
možné j inak než
svržením stávajícího
řádu. Tedy: mocí
dělníků.

Hniloba dosáhla
srdce. Nikoliv bra-

zilské fave-
ly a nikoliv
t o w n s h i p y
v Jižní Afri-      
c e ,  n ý b r ž

„civil izovaný
kontinent Ev-
ropa“ byl Mezinárodní
organizací práce ILO

označen za so-
ciální ohnisko
č. 1 ve svě tě .
M á  p r avd u .
V mnoha čá-
stech konti-
nentu  se ne-

daří i pouhé vykořisťování a
vyrůstá generace, která ná-
mezdní práci pozná jenom

z  doslechu. Jenom ve vý-
chodní Evropě vpád němec-
kého kapitálu po roce 1990

způsobil, že více
než 10 miliónů
lidí ztratilo práci
– více než celé
pracující obyvat-
elstvo Polska. 

Válka a mrtvoly
jako poslední na-
děje boháčů –
kdo by to ne-
věděl lépe než
páni této země a
ti jsou recidi-
visté, po letech
1914 a1939. Pro-
měnou SRN spolu
s  anektovanou
NDR na zemi
levných  pracov-
ních sil, s náden-
ictvím, prací na
dohodu, zmač-
kanými důchody
a reformou Hartz
IV se stali jedi-
nými vítězi velké
krize, krize, kte-
rá nechce skon-
čit a která skon-
čit vůbec nemů-
že. V  žádné z
p r ů m y s l o v ý c h
zemí, říká OECD,
tedy organizace
právě těchto prů-
myslových zemí,
není bohatství
rozděleno tak ne-
spravedlivě jako
v  SRN a anekto-
vané NDR. Vni-
třní i vnější za-
kazníci jsou zrui-
nováni, zvláště
v Evropě, v Řec-
ku, Portugalsku,
Španělsku, Itálii
atd. Zůstal je-
nom úvěr zpoza
hlavně. A teď?

Dlužníci, ruinováni Deutsche
Bank a spol. nejsou ve stavu

DO PRAHY!
Vzhůru do společného boje proti hrozbě

německé války!
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platit. Dostali se sice daleko: „Německá

rozpočtová discipl ina“ (nebo ve skuteč-

nosti: německy diktované loupežné balíky

proti evropským zemím) „dokončuje, co

wehrmacht před 70 lety nestihl“, napsal

americký „Weekly Standard“. Když ale

vykořisťování ve fabrikách nezabez-

pečuje život vykořisťovatelů, protože

schází zákazníci pro zboží; kde selhává

vymahatel lichvářů, protože v žádné zemi

už není nic, co by mohlo zajímat exeku-

tory; kde suroviny v rukách konkurenta

znamenají katastrofu, tam si sami zvoní

hranu – tam se kladou otázky, které,

pokud vůbec, je možné řešit jenom „krví

a železem“. „Žer nebo zemři“, „žer nebo

tě sežerou“, tento zvířecí postoj bude

posledním slovem

lidské „civi l izace“

kapital ismu. Tedy

válka imperial istů

mezi sebou a proti

národům. Válka pro-

t i  tobě nezačíná

pouze tam, kde se

cvičí v boji o domy

v dělnických čtvr-

tích, nýbrž j iž tam,

kde práce na do-

hodu  ods t raňu je

„svobodného děl-

níka“ a dělá z něho

dělníka ve válečné

kázn ic i .  Nakonec

práci na dohodu vy-

mysleli nacisté. 

Když Evropa hoří,

žhářem je Němec.

Anexí suverénního

státu NDR historicky

notoričtí němečtí žháři uskutečnil i  první

změnu vlastnictví po poslední válce.

Rozpoutali a organizovali válku proti Sva-

zové republice Jugoslávie. Jako hybná

zahraniční mocnost se podíleli na rozbití

Československa 1. ledna 1993. Porušil i

ústavu a mezinárodní právo, když vyslali

bundeswehr až do Hindúkušu. Nizo-

zemská armáda je pod německým vele-

ním. 1. tanková divize bundeswehru velí

jádru polské armády. Německé námoř-

nictvo má j iž několik týdnů hlavní slovo

v polském námořnictvu. Čeští důstojníci

až po generální štáb podléhají výcviku

bundeswehru. Německá policie již hlídko-

vala na letišti v Praze. A kde se stát cpe

kupředu, tam za ním triumfálně následuje

ksindl revanšistů a tak sudetoněmecký

landsmanšaft vyhlašuje, že jeden z

příštích sjezdů uspořádá v České repu-

blice.

Tak to vypadá, když Německo, jak j iž

před 20 lety řekl pan Schäuble, „by mohlo

být v pokušení provést stabil izaci vých-

odní Evropy samo a tradičním způso-

bem.“   Tomuto „pokušení“  „Německo“

dávno podlehlo a bůh ví, že nejenom

v Evropě. „Heil Schäuble, na smrt odsou-

zení tě zdraví“ vítal řecký l ist „Avgi“

německého vymáhače daní, f inančních

darů a úroků.

A le přece vládne mír? Ano, mír vedoucí

k válce. Je to mír z roku 1913, o kterém

jejich vlastní l idé říkají: „Mě ohromuje

poznání, jak se evropské poměry v roce

2013 podobají poměrům před 100 lety …

Démoni nezmizely, jenom spí.“ (Jean-

Claude Juncker, lucemburský premiér) Je

to mír jako v roce 1938, když „civi l izo-

vaní“ lupiči obětovali Československo hit-

lerovskému Německu a britský premiér

Chamberlain rok před 2. světovou válkou

se svými 80 mil ióny mrtvými mluvil o

„míru pro naši do-

bu“. Je to německý

mír, ve kterém „evro-

pští předsedové vlád

samostatně a za

plné národní suver-

en i ty  rozhoduj í  o

tom, jak provést

rozkazy paní Merke-

lové“ (Frankfur ter

Allgemeine Zeitung).

Německý mír, který

na příkaz Deutsche

Bank a spol .  v ze-

mích jako Portu-

galsko, Španělsko

nebo Irsko napáchal

v í c e  š k o d  n e ž

mnohé války. Způso-

bil,  že v Řecku se

stala bestsellerem

kniha s hladovými

kuchařskými recepty

z dob německé oku-

pace. Za této okupace zemřelo hladem

600.000 Řeků.

Mír, jejž oni tvoří, je poušť.

Jak dlouho se to bude ještě dařit, než

se z nevyhlášené války stane válka

vyhlášená? Nečekej j inou odpověď než

svou vlastní! Nejhorší rada je rada vůdců

odborů: zachovat klid – a když to už bude

tak daleko, pak! Ano a pak? Pak jste nás

udělali boje neschopnými, protože se již

dlouho válíte s mil i taristy v loži, které

Sommer a de Maizière právě přede-

hřívají.

„Společný dům Evropa“ není útočiště

míru, ale aréna v boji všech proti všem.

Kdo držel válku po desetiletí v šachu, kdo

v roce 1938 v podobě Sovětského svazu

jako garantující mocnost nabídl Čechům

a Slovákům nedotknutelnost – byli  to

dělníc i ,  k teř í  dosud nikde v Evropě

nejsou znovu u moci. Proti tradičnímu

způsobu německého vládnutí ve východní

Evropě, v Polsku, v České republice mají

národy jenom sebe. A nás v zemi váleč-

ných štváčů, když jsme poznali, že nemů-

PROHLÁŠENÍ z SRN a anektované NDR ...
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žeme být nikdy svobodní, pokud dopus-

tíme, aby jiní trpěli útlakem našimi pány. 

Zcela bez pochyb vystřídá nový svět

dělníků starý svět vykořisťovatelů. Ne-

bude to ale možné bez společného or-

ganizovaného boje přesahujícího hranice

jednoho státu proti hrozící válce. Proti

světové válce, kterou právě němečtí páni

dvakrát v obou posledních hospodář-

ských krizích znovu využil i  na záchranu

své vratké moci a na odvrácení svého

pádu. 

Vzhledem k tomu všemu jsme se

rozhodli jednat v tradici dělníků a mlá-

deže před námi. Ať už v divizích Rudé ar-

mády, tancích

Sherman a bom-

bardérech Lan-

cas ter pro t ih i t -

l e r o v s k é k o -

alice – vždy to

byli oni, kteří

porazi l i němec-

kou válku. „Tři

země,  jedna

v la j ka ,  j eden

nepřítel, jedno

vítězství!“ bylo

heslo německo-polsko-československého

sjezdu svobody 29. ledna 1933. 

Jako vzpomínku na to jsme v roce 2011

společně s českými a polskými bojovníky

uskutečnil i  průvod osvěty, probuzení, 

organizace přes

anektovanou NDR,

Českou republiku

a Polsko.

A v roce 2012 –

opět společně s

nimi – jsme na vý-

ročí Mnichovského

diktátu 1938 usku-

tečnil i  v bývalém

„Domě vůdce“ me-

zinárodní proti-

válečnou akci. V

roce 2013 pojede průvod „Třídní boj

místo světové války“ u pří ležitosti 75.

výročí Mnichovské dohody z Mnichova do

Prahy. Do hlavního města země, ve které

pracující od dob husitských válek v 15.

století přes okupaci hit lerovským

Německem až po vpád německého kapi-

tálu a německého státního aparátu po

roce 1990 bojovali vždy proti dvěma

pánům: vlastním a německým.

„Chceš-li mír, chystej válku.“  Páni po

staletí předzpěvovali l idu tuto melodii.

Bereme je za slovo. Hradní válka proti

vlastním pánům, nebo – podle jejich řeše-

ní – zánik krví a železem. 

„Třídní boj 
místo světové války!“

VYJÁDŘENÍ ZDRAVICE ...

●

●

... PROHLÁŠENÍ z SRN a anektované NDR

Aktionbüro: „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD

Agitproptruppe Roter Pfeffer und Mitglieder 
des Bertolt Brecht Jugendprojekts Bremen

Arbeits- und Koordinationsausschuß der Vierten Arbeiter- und 
Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik

Freie Deutsche Jugend
Jugendaktionsausschuß – Notstand der Republik

Revolutionärer Freundschaftsbund
Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, 

Bezirk Niederbayern/Oberpfalz

Prohlášení akční jednoty z
SRN a anektované NDR

PROTI VÁLCE 
DOVNITŘ A 
NAVENEK

Ž i jeme  ve  zlé době. Naše

pracovní místa jsou ohrožena, k

31.12.2014 jemůžeme ztratit. Z

dějin dělnického a odborářského

hnutí víme: kde není zabezpečen chléb dělníků, tedy naše

pracovní místa, tam není ani daleko od války. My, dělníci

všechno vyrábíme a nic nemáme. Žádné továrny, žádné

domy, nic v celé zemi. Ti, co nepracují, páni bank a

koncernů, mají všechno: továrny, domy, celou zemi. Pokud

vlastní továrny, potud jsou naše pracovní místa a naše ži-

voty ohroženy. Šest milionů dělníku vyhodili na ulici během

světové hospodářské krize 1929-1932, deset milionů

dělníků chcíplo v jejich světové válce,  jakož i 50 milionů

lidí z jiných zemí. Prohlašujeme: Kdo chce zůstat dělníkem,

musí bojovat proti válce. S bratry naší třídy musíme vést

společný boj za mír ve světě.

Žijeme v dobré době. Až se pustíme do boje za naši bu-

doucnost a zorganizujeme miliony za naše zájmy. Za svět

dělníků bez nezaměstnanosti, vykořisťování a války. S tímto

vědomím a vědomostmi o této nutnosti podporujeme akci

„Třídní boj místo světové války“. Tak jako dělníci závodu

Mercedes v Brémach, když prohlásili: „Protože kapitalismus

se hroutí, pořebujeme moc dělníků.“

IGM  Metall-Kolegové 
závodu Jungheinrich Norderstedt 
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NAD NÁMI, MILIÓNY
DĚLNÍKŮ, NEZVÍTĚZÍ

Kolegové, přátelé, odpůrci války,

Vaše akce proti válce je nutná. Máme

dojem, že už dnes se v továrnách

vede válka proti nám rostoucím pra-

covním nasazením, prácí na dohodu

a neustálým strachem před pro-

pouštěním. Kdybychom se proti to-

muto systému bránili, německý stát

proti nám nasadí bundeswehr.

Potvrdil to Spolkový ústavní soud.

Z historie víme: válka doma proti

dělníkům a lidu byla vždy výchozím

bodem pro válku navenek, proti jiným

národům. Tím důležitější je sjedno-

cení odborů, demokratů a odpůrců

války z několik zemí. Také proto ví-

táme Vaši mezinárodní akční jednotu

s účastníky z České republiky a Pol-

ska. My ale také víme: Vládnoucí

mohou svůj stát stále víc a víc

vyzbrojovat proti nám, nás, miliony

dělníků, ale neporazí, když budeme

společně, organizovaně a jednotně

bojovat za správnou věc.

Se solidárními pozdravy

vedení podnikových důvěrníků
závodu Siemens z provozu rozvodny ve

Frankfurtě

VYJÁDŘENÍ ZDRAVICE ...

●

●

V jednom reklamním válečném

šotu je vidět dvě velké dětské zkla-

mané oči před prázdným regálem

v  supermarketu: nemají banány!

Abychom mohli zabezpečit dovoz

banánů, musí bundeswehr chránit

svou válečnou mašinerií oblast

Afrického rohu. Bez válečného na-

sazení nejsou banány! Vyplývá

z reklamního šotu.

Německý militarizmus už

dávno nemá zábrany před

vstupem do škol, školek, uni-

verzit a závodů. A už vůbec

žádné před hranicemi jiných

států. Snaží se, aby děti, mlá-

dež, dělníci, celý lid byl

připraven, aby mu všichni byli

k dispozici jako vymahači

dluhů, jako „obránci“ velmocen-

ských německých zájmů, také když

jde o suroviny a odbyt. V případě

potřeby s ocelovou přilbou na

hlavě.

Namísto, aby se věnovali svým

vlastním povinnostem, se vůdci

našich odborů se solidarizují s

německým militarizmem, volají po

pracovních místech ve

zbrojařském průmyslu, které pro

jiné národy znamenají smrt a pro

kapitalisty profit. Místo, aby organi-

zovali boj proti ničení naší exis-

tence prací na dohodu, proti ničení

našeho zdraví neúměrným pracov-

ním nasazením, místo boje proti

hroznému vykořisťování na celém

světě německými koncerny a ban-

kami, slyšíme jenom bezzubé po-

žadavky a prázdné fráze o

„spravedlivém rozdělování “a „dob-

ré práci“.  

Vládnoucí už dávno udělali z bar-

barství všednost. Proti neza-

městnanosti miliónů mladých lidí -

jenom v Řecku 59%! – nepomůžou

žádné pokrytecké miliardové pro-

gramy. Práce na dohodu se nedá

„regulovat“. Vládnoucí staví otázku

takto: práce na dohodu, anebo

žádná práce. Práce pro válku nebo

žádná práce. Protože se bojí, pro-

tože se musí bát o svou bu-

doucnost, připravují svůj státní

aparát, svou armádu, své tajné

služby atd. už dávno na boj proti

nám.

Nám je jasné: Pro nás tento bar-

barský systém nemůže mít bu-

doucnost. A bez nás tento

barbarský systém žádnou bu-

doucnost nemá. V tom jsme

zajedno. „Válku válce“ je naše

heslo a proto se účastníme

mezinárodní protiválečné akce

„Třídní boj místo světové

války“.

„Protože kapitalizmus se

hroutí, potřebujeme moc

dělníků“ je naším dalším hes-

lem a proto vedeme boj  za

jiný společenský řád, jenž historie

už dávno zařadila na program dne.

Abychom mohli svým dětem se

vzpřímenou hlavou odpovědět na

otázku: Co jste dělali vy?

35 IG Metall-
důvěrníků a členů podnikové rady závodu

Mercedes Brémy

PŘÁTELSTVÍ 
MŮŽE EXISTOVAT 
JENOM MEZI 

NÁRODY

Téměř denně registrujeme

události, ze kterých vyplývá, že

svět se mění a že se musí

změnit. Lidé se bouří proti

poměrům ohrožujícím jejich exis-

tenci. Sociální nouze, hlad, bída,

útlak, násilí a válka jsou každo-

denní skutečností ve spo-

lečnostech neomezeného

vykořisťování pro zisk

několika jedinců. I když se

vládnoucí shodnou, když

se jedná o oloupení vlast-

ního i cizích národů,

přesto jsou konkurujícími

si lupiči, již si nemohou

vzájemně důvěřovat a

neustále se dostávají do

sporu. Aktuální příklad

vzájemného špehování

„spřátelených“ tajných slu-

žeb ukázal, že mezi

utlačovateli žádné přá-

telství existovat nemůže a že

válečné spory se přibližují více

než si to mnozí myslí. Přátelství

může existovat jenom mezi ná-

rody, jež jsou osvobozené od

vykořisťování a útlaku. Proto

podporujeme mezinárodní proti-

válečnou akci „Třídní boj místo

světové války“. Aby se ze vzpour

staly třídní boje a aby se konečně

skončila válka proti nám.                     

Členové vedení 
důvěrníků odborové 

organizace IG Metall 
manroland Offenbach

Foto: 
MAN-München

2012

Foto:

Aktion 

gegen den Krieg 

am Volk 

Nürnberg

Bremen
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PROTOŽE KAPITALIZMUS
SE HROUTÍ, POTŘEBUJEME 

MOC DĚLNÍKŮ



PROHLÁŠENÍ z POLSKÉ REPUBLIKY ...

● ●

Ať žije mír! 
Ať žije 

socialismus!
Od kontrarevoluce a pádu zemí lidové

demokracie začala nová ofenzíva impe-

rialismu. Snaží se nejenom získat zpět

svou pozici, omezenou dřívějšími hnu-

tími lidového osvobození, ale zároveň se

pokouší získat úplnou ekonomickou a

politickou vládu nad světem. Důležitou

součástí této expanze je spojenectví imperiali-

stických velmocí, t.j. Spojených států a Evropské

unie ovládané Německem. Po vzrůstajícím eko-

nomickém vykořisťování následuje roustoucí

válečné nebezpečí.

Imperialistické země zašly v poslední době tak

daleko, že došlo k celé řadě brutálních agresí a

provokací, které porušily meziná-

rodní právo, mezi jiným právo na

sebeurčení národů. Státy NATO a

rovněž Spojené státy radikálně

zvyšují své výdaje na zbrojení. To

je doprovázeno přestavbou struk-

tur, zvlášť pozoruhodný je vývoj

zásahových sil a sil rychlé reakce,

jakož i zesílení opatření zpravo-

dajských služeb a sabotážních sil.

Takové změny jasně nasvědčují

přípravám agresivních aktů

představujících ohrožení míru na

celém světě.

Proto je zapotřebí podniknout

všechno, co je možné, abychom

se vzepřeli imperialismu a rostou-

cím fašistickým tendencím, proto

podporuje Komunistická strana

Polska akci „Třídní boj místo

světové války“ a také se k němu

připojuje.

Průjezd akčního průvodu

„Třídní boj místo světové války“

Českou republikou a v roce 2014

Polskem má být v první řadě va-

rováním před velmocenskými

snahami Německa představují-

cími nebezpečí pro naši politickou

a ekonomickou suverenitu. Budeme varovat

před bagatelizací německého imperialismu a

upozorňovat na nutnost odporu společnosti proti

němu, aby se nikdy neopakovaly tra tragické

válečné zkušenosti.

Ať žije mír! Ať žije socialismus!
Kommunistyczna Partia Polski 
(Komunistická strana Polska)

Jeder Euro, 
jeder Cent hilft! 
Spendenkonto:

C. Waldenberger - 
Frankfurter Sparkasse - 

Konto-Nummer: 1253733021 - 
BLZ 50050201 

Kennwort: HIMMLISCHE VIER

Foto 2011: Oder
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Prohlášení
Účastníci jednání v Mnichově 28./29.1.2012 jej považují za první z vícero

mezinárodních setkání v rámci akce "Třídní boj místo světové války", která

mají sloužit několikaletému pokračování této akce.

První se bude konat koncem tohoto roku na výročí "Mnichovské dohody"

v roce 1938 v budově, ve které byla dohoda podepsána, bývalé "Führerbau",

v současné vysoké škole hudby a divadla v Mnichově. Na ní se mají podílet

zástupci z České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německa.

O rok později, v roce 2013, má projet k 75. výročí neblaze proslulé "Mni-

chovské dohody" akční konvoj "Třídní boj  místo světové války" z Mnichova

do Prahy. Pokud to bude možné, bude podporován akční jednotou z České

republiky, Polska a Spolkové republiky Německo.

Na 75. výročí začátku druhé světové války, tedy v roce 2014, má akční

konvoj "Třídní boj  místo světové války" opět s podporou akční jednoty ze

tří zemí zahájit svoji cestu v Gdaňsku a pokračovat přes Varšavu a dále

napříč Polskou republikou.

Účastníci setkání v Mnichově 28./29.1.2012 podnikají toto víceleté pláno-

vání s vědomím že mezi "Mnichovskou dohodou" v roce 1938 a německým

přepadem Polska  dne 1. 9. 1939 je přímá souvislost, Česká republika a Pol-

ská republika je dnes ekonomicky a politicky infiltrovaná německým impe-

rialismem, a v návaznosti na probíhající světovou hospodářskou krizi se

zvyšuje riziko, že imperialisté směřují k nové světové válce.

Cílem mezinárodní akce "Třídní boj místo světové války" je varovat lid

České republiky, Polska a dalších států ohrožených německým imperialis-

mem. Mezinárodní akce bude varovat lid v SRN samém, aby se nenechal

znovu zatáhnout do války proti jiným národům. Akce a její příprava slouží

přátelství národů přímo a stojí ve velké tradici proletářského internaciona-

lismu.
Mnichov 29. 1. 2012

BRD incl. annektierter DDR:
Aktionsbüro „Das Begräbnis  oder 

DIE HIMMLISCHEN VIER“
Heinz Klee
Leiter des Aktionsbüros, Delegationsleiter
Stefan Eggerdinger
Henrich Rosenfeld
Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD

Helge Sommerrock
Exekutivkomitee des Zentralkomitees,
Delegationsleiter
Arbeits- und Koordinationsausschuß 
der ersten Arbeiter- und Gewerkschafter-
Konferenz gegen den 
Notstand der Republik

Ingo Franke
Delegationsleiter
Roman Münzer
Paul Packulat
Freie Deutsche Jugend
Julia Nanninga
Zentralrat, Delegationsleiter
German Lolajew
Jugendaktionsausschuß 
Notstand der Republik

Michael Wildmoser     

Revolutionärer 
Freundschaftsbund

Gerd Hommel
Vorsitzender                                                                  

Tschechische Republik:

Klub českého pohraničí
(Klub des tschechischen Grenzlandes)

Karel Janda
Vorsitzender des Nationalrats, Delegationsleiter
Zbyněk Cincibus
stellv. Vorsitzender des Nationalrats
Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička
Mitglied des Nationalrats
Komunistický svaz mladeze  - KSM
(Kommunistischer Jugendverband)

Ondrej Kazik
Mitglied des Zentralrats
Vojaci proti válce
(Soldaten gegen den Krieg)

Generál Ing. Michal Gondek
Mitglied der Republikleitung der Bürgervereinigung
Soldaten gegen den Krieg

Polen:
Kommunistyczna Partia Polski
(Kommunistische Partei Polens)

Präsidium: Thomas Schmitz-Bender (Leitung), Heinz Klee

Prohlášení bylo po 29. lednu schváleno řídícími orgány všech organizací, které vyslaly 

de legáty na konferenci a bylo vyhlášeno za základnu další činnosti.



My, čeští účastníci mezinárodní kampaně Třídní

boj namísto světové války, se i v roce 2013 zapoju-

jeme do další z řady aktivit této kampaně.

Připomínáme si 75. výročí mnichovského diktátu,

který ostře zasáhl lid Československa a všechny po-

krokové síly naší vlasti. Připomínáme si zradu tzv.

západních spojenců, kteří předhodili Česko-

slovensko Hitlerově genocidnímu panství ve snaze

obrátit jeho agresivitu na východ proti Sovětskému

svazu. Mnichovský diktát přinesl podřízení lidu a

zdrojů Československa německé nacistické maši-

nérii a byl krokem k nastupující světové válce.

Připomínáme si ale také hrdinství, které se naplno

projevilo v těchto dnech, kdy Komunistická strana

Československa a ostatní pokrokové síly v ČSR vy-

zývaly k obraně vlasti, a kdy jedinou mocností, která

měla vůli pomoci  naší vlasti , byl Sovětský svaz.

Připomínáme si i zbabělost velké části vládnoucí

třídy Československa, která buď rozbití státu sama

připravovala, nebo pod

dojmem zrady Francie a

Velké Británie a strachu

z iniciativy lidu kapitulovala.

Vůle pracujících a ostatních

složek obyvatelstva k boji

se nakonec za daleko hor-

ších podmínek projevila

v aktivním odporu proti oku-

paci, připojování se k party-

zánskému hnutí, vstupem

do československých vojsk

v zahraničí i v otevřených

vystoupeních lidu na na-

cisty ovládaných územích.

Tento obrovský střet mezi reakcí představovanou

německým nacismem a národy světa byl v roce

1945 dovršen osvobozením a lidovým vítězstvím

nad nacismem. Obětí nacismu se stalo 360 000

občanů Československa. Největší oběť vyhnání

okupantů z naší vlasti přitom přinesl Sovětský svaz.

Na 140 000 bojovníků Rudé armády položilo při os-

vobozování Československa své životy a více než

411 000 jich bylo zraněno.

Naši předkové si ve vítězných dnech přísahali, že

již nikdy nepřipustí hrůzy války. Tehdy se porážka

německého nacismu zdála zárukou mírového

rozvoje bez vykořisťování národů a lidí. Tuto přísahu

přebíráme i my.

Dnes, 75 let od mnichovského diktátu a 68 let od

vítězství nad nacismem žijeme v jiném státě.

Československo již neexistuje, bylo obnoveno kapi-

talistické vykořisťování. Rozhodující  část výrobních

prostředků je vlastněna zahraničním, zejména

německým kapitálem. Výsledky lidské práce zde 

vytvořené odplývají do zahraničí, naše zemědělství

je dále likvidováno a podřízeno vyděračství

německých potravinářských řetězců, tištěné infor-

mace jsou nám podávány skoro výhradně

německým kapitálem vlastněnými médii. Tím, kdo

skutečně ovládá Evropskou unii, je německý velko-

kapitál. Všechny sféry naší ekonomiky jsou anekto-

vány německým kapitálem. Naše země byla

přeměněna v závislý protektorát a nikoli bez-

důvodně se o ní hovoří jako o „17. spolkové zemi“.

Armáda České republiky byla přeměněna na  po-

mocné sbory NATO nasazované do agresí a oku-

pací po celém světě. Tím se vlády České republiky

stávají komplicem zodpovědným za válečné zločiny

a jejich představitele je třeba hnát k trestní

zodpovědnosti.

K tomu všemu krize – neoddělitelný projev kapi-

talistické společnosti – zvyšuje konkurenci a rozpory

kapitalistů, kteří bojují o podíl na snižujících se zis-

cích. To vyvolává podob-

nou situaci jako před 75

lety s rostoucím

nebezpečím velkého

konfliktu, kde se naše

země stane  nástupním

prostorem pro cizí zájmy.

Kde se český lid a jeho

mládež může znovu stát

„potravou pro děla“. Kde

čeští pracující budou

zařazeni do vyzbrojování

v zájmu cizích kapitalistů.

Podobně jako v době po-

roby za Protektorátu

Čechy a Morava.

Že si je vládnoucí třída dobře vědoma, kam ná-

rody Evropy směřují, dokazují slova bývalého ve-

doucího představitele eurozóny Jean-Claude

Junkera: „Kdokoliv věří, že věčná otázka války a

míru v Evropě již neexistuje, se hluboce mýlí. Jak

ukázaly války v Bosně a Kosovu, váleční démoni

neodešli, pouze spí. Zaráží mě, když si uvědomím,

jak podobné jsou okolnosti v Evropě roku 2013 těm,

které byly před 100 lety. …V roce 1913 mnozí věřili,

že válka v Evropě nikdy nevypukne. Velké mocnosti

kontinentu byly ekonomicky natolik silně propojeny,

až byl rozšířen názor, že by si vojenský střet ne-

mohly dovolit.“ Jsme odhodláni tomuto nebezpečí

všemi dostupnými prostředky bránit." 

Třídní boj je bojem za vaši práci, 

bojem za živobytí pro vás a vaše děti!!!"

Klub českého pohraničí
(Klub des tschechischen Grenzlandes)

Komunistický svaz mládeže
(Kommunistischer Jugendverband)

Vojáci proti válce
(Soldaten gegen den Krieg)

... PROHLÁŠENÍ z ČESKÉ REPUBLIKY

● ●

Společné prohlášení
českých organizací k říjnové 

akci kampaně Třídní boj namísto světové války

●

●

●

●

●

●
●

München

Praha
Nürnberg

Ingolstadt
Regensburg

Cheb

Plzeň

CESTA 
přes SRN a 

Českou republiku

od 29. září do 8. října 2013
SRN: 29. září - Mnichov ● 30. září -  z Mnichova do Ingolstadtu

do Kelheimu a do Řezna ● 1. října - z Řezna do Norimberku ●

2. října - z Norimberku do Bayreuthu  a do České republiky ●  3.

října - Aš ●  4. října - z Chebu do Plzné ● 5. října - z Plzné do Be-

rouna a do Prahy ●  6. října - z Prahy do Lidic ●  7. října - Praha

●  8. října - Praha 

WELTKR I E G
LASSENKAMPFK

statt

MEZINÁRODNÍ PROTIVÁLEČNÁ AKCE "Třídní boj místo světové války" je uskutečněna těmito organizacemi:
SRN inkl. anektovaná NDR: Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinations-

ausschuss  der Vierten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik, Freie Deutsche Jugend, 35 IG Metall Vertrauensleute und Betriebsräte von Mercedes

Werk Bremen,  IG Metall Kollegen Jungheinrich Norderstedt, Mitglieder der IG Metall Vertrauenskörperleitung manroland Offenbach, IG Metall Kollegen Mercedes Benz, Werk Wörth -

GLC Germersheim, Jugendaktionsausschuss - Notstand der Republik, Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz, Agitproptruppe Roter Pfeffer

und Mitglieder des Bertolt Brecht Jugendprojekts Bremen, Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. (annektierte DDR) und weitere, Česká republika: Klub českého pohraničí (Klub des

tschechischen Grenzlandes), Komunistický svaz mládeže (Kommunistischer Jugendverband), Vojácí proti válce (Soldaten gegen den Krieg) usw., Polská republika: Kommunistyczna

Partia Polski (Kommunistische Partei Polens), usw.

Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“. Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstr. 14-16, 10178 Berlin, Tel.: 030-24009505

email: aktionsbuero@himmlischevier.de,   www.HimmlischeVier.de,   Stiftung Für die unliterarische Verwendung der Literatur.  www.unliterarisch.de
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