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ne 29. září 1938 se začal pochod směrem ke 2. světové
válce. Oslavovali ho jako dílo míru.
Anglie a Francie vydaly pohraniční
oblasti Československa, tzv. Sudety, na pospas Německu. „Mnichovskou
dohodou“,
kterou
vyjednali ve „Führerbau“, tzv.
vůdcově domě. Místo aby vzaly za
slovo SSSR a spolu s ním a v
případě potřeby s použitím ozbrojené síly chránily Československo.
Účet za to přišel za několik měsíců

poválečné
reality.
Teď
se
„Německo“ opět rozprostírá od
Rýna po Odru. A plně uplatňuje svůj
vliv, aby vnutilo svou vůli jiným
národům. Dnes je to Řecko a
Španělsko, Francie není od toho
vzdálena, a v Polsku a České republice se roztahuje německý kapitál. A armáda. A kdyby ve Velké
Británii a jinde dostali za pravdu, že
„Německo“ dosáhne bez síly zbraní
toho, co se Hitlerovi nepovedlo –
totiž nadvládu nad kontinentem,

Ještě není pozdě
PROHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ AKČNÍ JEDNOTY

německou okupací zbytků českých
zemí a za necelý rok německým
vpádem do Polska, kvůli kterému
Francie
a
Anglie
vyhlásily
Německu válku. Z ní se potom
přepadením Sovětského svazu
stala válka světová. „Vůdcův dům“
dnes slouží jako sídlo Vysoké školy
hudební a divadelní, zevnitř i
zvenku vypadá téměř stejně jako
tehdy a je to skutečně vhodné
místo pro mezinárodní akci, na
které reprezentanti národů České
republiky, Polska a SRN i anektované NDR chtějí varovat před 3.
svetovou válkou. V den výročí „mnichovské dohody“.

Protože opět byl pánům Německa
přenechán nejen kus, ale hned celá
jiná země, Německá demokratická
republika,
která
vznikla
po
vítězství nad hitlerovským
Německem
a
která také znamenala
konec
velkoněmecké
říše. Pro Západ byla jako
tenkrát naděje na zničení
SSSR – tehdy na rozdíl od
roku 1989 ještě marná –
důležitější než zachování

znamenalo by to jenom, že se blíží
to, co nemůže být rozhodnuto bez
síly zbraní, ať už kdokoli bude stát
proti sobě v boji o nadvládu na této
planetě.

Ještě ale není pozdě. Není to
jenom otázka, na čí straně chceme
stát, když se blíží válka. Jedná se
o otázku, kde stojíme dnes. Na
straně našich pánů nebo na naší
vlastní straně, která je také stranou jiných národů.
Proto se tato mezinárodní akce
koná v den výročí „mnichovské dohody“, v sobotu 29. září, v onom bývalém „vůdcově domě“.
Jako
pokračování aktivity, která začala
pod názvem „Pohřeb nebo NEBESKÁ ČTYŘKA“ a která je úvodem
mezinárodní protiválečné akce pod
mottem „TŘÍDNÍ BOJ MÍSTO
SVĚTOVÉ VÁLKY“, která tak jako
loni tak i příští i přespříští rok povede ze SRN a anektované NDR do
České republiky a Polska.
Svou účastí na této akci dokažte,
na které straně se nacházíte. Ne
zítra, nebo pozítří. Ale dnes!
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29. září 2012,
Přijďte
v sobotu

M E Z I N Á RO D N Ì P ROT I V Á L E Č N O U

M A N I F E S TA C I

Č e s k á r e p u b l i k a , Po l s k á r e p u b l i k a ,
S pol kov á r epubli ka Německo, anekt ov aná N D R !

MEZINÁRODNÌ PROTIVÁLEČNOU

MANIFESTACI
2 9 . září 2 012 ,

v 17.00 hod. do bývalého "Führerbau" (vůdcova domu)

do
1933

dům A. Pringsheima a dceři Kathariny, ženy
Thomase Manna
nucené vyvlastnění a stržení domu nacistickou
stranou NSDAP zřízení „vůdcova domu“
1938 diktát „mnichovské dohody“ Hitlera, Chamberlaina
a Mussoliniho
1945 konfiskace armádou USA
Die Internationale Anti-Kriegs-Veranstaltung
„Klassenkampf
statt(země
Weltkrieg“protihitlerovské
wird durchgeführt von: koalice)
1948 předání
USA
Bavorsku
1957 Vysoká škola hudby
1964 přestavba nacistického kongresového sálu na sál
koncertní
1995 inscenace diktátu „mnichovské dohody“
„Mír vedoucí k válce“
2012 uspořádání Mezinárodní protiválečné akce,
Mnichov, Arcisstr. 12
HITLERS FRIEDENSTAUBE
1933

Česká republika, Polská republika, Spolková republika Německo,
anektovaná NDR !

MERKELS FRIEDENSTAUBE
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München: Sept. 2012

VLÁDNE VÁLKA ...

V

továrnách této země!
Chtějí nás rozvrátit nízkými platy a agenturním
zaměstnávaním, nucenou prací
našich dětí, prácí až do úmoru,
psychickým tlakem, chtějí nám
vzít naše práva a vyrazit nás
z boje, abysme se ani neopovážili otevřít zobák, když jde o holé
přežití.

Vládne válka ...

... proti národům Evropy a
světa! Z Berlína organizují diktát
bídy, devastace, ztráty suverenity celých států a jejich lidí.

Bremen: 8.Mai 2008

Z
pověření
německých
monopolů, které vykořisťují již
více lidí v zahraničí, než
v Německu. A nás chtějí degradovat na výběrčí úroků pro
Deutsche Bank a spol., když to
nejde jinak, tak s ocelovou
přilbou na lebce.

Hrozí třetí
světový požár ...

... když se pro jejich zisky necháme poslat do bitvy, když to
těmto žhářům konečně nezabráníme. Je nejvyšší čas!

Prohlašujeme:

Horníci ve Španělsku nebo
v Polsku, oceláři v Řecku,
dělníci automobilek Peugeot ve
Francii, Škody v České republice i tady, u BMW, jsou nám
stotisíckrát
blíže,
než
představenstvo Daimleru, Deutsche Bank nebo jejich berlínská
vláda.

TŘÍDNÍ BOJ
MÍSTO SVĚTOVÉ
VÁLKY
zní naše heslo. A samozřejmě:

PROLETÁŘI VŠECH
ZEMÍ, SPOJTE SE!
35 pověřenců a členů podnikových rad
firmy Mercedes Benz v Brémách.

V Evropě
hoří

A

nejenom v Evropě. Národy
Španělska, Řecka, Portugalska, východní Evropy atd. nemohou a nechtějí víc žít v bídě,
kterou jim vnucují především
německé banky a monopoly. Demonstrace milionů, stávky a jiné
boje jsou toho očividná a
nepřeslechnutelná znamení. Kapitalisté již nemohou vykořisťovat národy tak jak musí, aby dosáhli
maximálních zisků. Kopou si svůj
vlastní hrob, protože těm, které
chtějí vykořisťovat, denně odejímají
existenční základnu, práci a
chléb. Rozpory
jsou do nebe
volající. Je to
volání po loupení a ničení –
volání po válce
na
jedné
straně a milionnásobná touha
po důstojném
životě v míru na straně druhé.
Co brání národům, aby toto kapitalistické šílenství ukončili? Chybí
politické vedení, které by spojilo
každodenní boje dělníků, lidu do
rozhodujícího úderu.
Co bráni dělníkům u nás, aby
ukončili toto šílenství? Je to víra, že
tento systém se dá nějakým
způsobem ještě opravit. Je to
skutečnost, že dosud jsme „vcelku
dobře“ žili z loupení Deutsche Bank
a spol. jiných národů, a proto jsme
je přiliš šetřili, naše pány. A sami
sebe jsme nechali vytlačit do role
stávkokazů.
München: August 2012

...

I nám chybí vedení. Již
při elementárních otázkách.
Úlohy
odborů
začínají v boji proti tlaku
na mzdy a agenturní
práci. A jistě nekončí v boji
proti rušení stávek, za
okamžité zastavení placení dluhů a úroků jiných
národů bance Deutsche
Bank a spol. (ať naši vládnoucí na tom zkrachují.
Oni nebo my!).
Je zapotřebí ještě mnohem víc:
Jako dělníci této země je naší povinností stát v první řadě proti imperialismu a válce. Je to sice
v stanovech našich odborů, ale
neuplatňuje se to. V dějinách jsme
již jednou takovou šanci propásli.
Místo abysme jako semknutá
protiválečná strana poslali válečné
štváče a jejich fašistické pomocníky do pekla, nechal se proletariát rozštěpit a jedna jeho část se
nechala poslat do války proti jiným
národům, zatímco naši nejlepší
umírali v koncentračních táborech.
To přece nemůže být pravda,
že právě my, němečtí dělníci, jsme
se nic nepřiučili.
Je
třeba
konečně vzít si
naučení. Vládnoucí se velmi
dobře připravují,
aby
předešli
našim
akcím.
Jedná
se
o
přestavbu státu a
nouzový stav reMünchen: MAN Jan. 2012
publiky, kterým
se pokoušejí zbavit dělnickou třídu
a lid jejich práv a vyrazit je z boje,
aby je potřetí poslali do války proti
jiným národům. Musíme si konečně
vzít naučení, bez dalších průtahů.
Musíme
se
organizovat
a
upevňovat jednotnou frontu proti
imperialismu a válce. Přes závody,
přes města, přes hranice zemí. Pro
nás, Pracovní a koordinační výbor
proti nouzovému stavu republiky, je
tato úloha neodkladná a úplně
nahoře naší agendy.
Pracovní a koordinační výbor
První konferenci dělníků a odborářů proti
nouzovému stavu republiky

Z: PROHLÁŠENÍ

Mír je rudý
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anikající svět kapitalismu
se všemi svými prostředky
brání proti tomu, co je nevyhnutelné: že bude nahrazen světem
dělníků a národů.

ganizace a sdružení dělníků a
bojující mládeže, které se
rozhodly organizovat válku proti
barbarství. Nejenom v závodě,
ve škole, v učňovské dílně,
nýbrž v celé zemi. Nejenom ve
vlastní zemi, nýbrž přes hranice
spolu s takovými jako jsou oni.
Na čí straně stojíš ty?

Svět se svým obrovským bohatstvím, vytvořeným dělníky
lidstva, musí být vždy znovu

„Třídní boj místo světové
války“ je tedy poučení ze 100 let
bojů dělnictva proti světové

Z

Köln: Antikriegsaktion 2011

rozmlácený, zničený, aby se
ještě jednou přizpůsobil malým
zájmům velkých monopolů a
finančního kapitálu. Rozpory
mezi světem vykořisťovatelů a
budoucím světem jsou natolik
velké, že ani nejhlubší kapitalistické krize nedokážou dokonat
toto dílo zkázy. Jenom válka,
jenom světová válka může ještě
kapitalismus zachránit. A tak zapalují svět kde jen mohou.
Žháři mají jméno, adresu a
tvář. Známe je. Mezi nimi a
v první řadě jsou monopoly a
banky německého imperialismu,
které dvakrát během 100 let
rozpoutaly světovou válku. Dnes
bojují o nadvládu v Evropě. Velké
části východní Evropy si podmanily vojensky, politicky, ekonomicky. To jim nestačí. Nestačí jim to
tak, jak jim nestačila anexe 16
miliónů lidí v NDR. Jak jim
nestačilo Sársko, Rakousko,
země Čech a Moravy, když před
74 lety v mnichovské dohodě hodily Hitlerovi do klína „Sudety“.
My přece známe dějiny. Máme,
musíme to prožít ještě jednou?
Po třetí – Ne!
Boj proti jejich válce má jméno,
adresu a tvář. My je také známe.
Jsou to budovatelé jiného,
přicházejícího světa. Jsou to or-

válce, proti zločinům, které páni
této země spáchali již dvakrát.
Mezinárodní protiválečná akce
organizuje boj, ve kterém je
každý důležitý. V této mezinárodní jednotě a pro tuto mezinárodní jednotu bojujeme my
komunisté.

V akuální světové hospodářské
krize dosáhli protiklady mezi imperialistickými státy dosud nevídanou
ostrost. Sféry vlivu a odbytové trhy
musí
být
zajištěny,
národní
hospodářství se ruinují, státy jsou
zbaveny své suverenity a celé národy se stávají obětí loupení. Angela
Merkelová řekla v projevu na
bezpečnostní konferenci v Mnichově
v roce 2004: „Abysme mohli
ovlivňovat politiku jiných národů a
sloužit zájmům a hodnotám vlastního národa, musíme zohlednit
všechny prostředky, od laskavých
slov po řízené střely.“ A Daily Mail
píše: „Hitler ztroskotal s plánem dobytí Evropy vojenskými prostředky,
moderní Německo to dokáže obchodem a finanční disciplínou (...).“
Německý imperialismus je také
nepřítelem
Polska,
Řecka,
Španělska, Itálie a dalších zemí
Evropy. Proto také vedeme stejný
boj proti válce, vykořisťování a utiskování. A tento boj musíme vést,
když se chceme postavit na odpor
proti drancování a zbavování práv u
nás a také u jiných národů a států.
Vidíme na každém rohu, že
německý mocenský aparát se nejen

Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD

Mír národům
místo
krize a války

N

ěmecký fašismus, který vraždil a loupil, dokázal zničit a
obrátit v prach velké části Evropy.
Ale v čí prospěch? Stejně jak v buržoazní demokracii jsou to také ve fašismu finančně nejsilnější části
bank,
koncernů
a
pojišťovacích
společností,
které
přijímají
zásadná
rozhodnutí. Fašismus
je forma vlády, která
nevzniká najednou a
odděleně od vývojových zákonů kapitalistické společnosti, nýbrž
je vědomě instalována
částmi mocných. Žijeme ještě stále v kapitalismu.
Vzít si z toho naučení je dnes
zvlášť nutné, protože tón německé
vnitřní a vnější politiky se v posledních letech značně přiostřil. Po
takzvaném znovusjednocení vládnoucí
už
nemají
žádné
skrupule.Všechno vsadili na to, aby
ekonomického obra SRN opatřili politickou rolí ve světě, která mu podle
jejich názoru odpovídá. „Dvakrát
jsme Německo porazili, teď je tady
znovu,“ řekla v roce 1989 Margaret
Thatcherová.

München Aug./Sept.2012

...

Bremen 2012: Scharnhorst-Kaserne
Ein Hort der Reaktion gegen die Arbeiter

Bremen 2012: Anti-Kriegs-Aktion gegen
die Scharnhorst-Kaserne

vyzbrojuje, nýbrž i přezbrojuje – proti
nám a zemím světa! Zem, ve které
žijeme, nesporně směřuje k větším
válečným konfliktům a svými
přípravami šlape po demokratických
právach a životech milionů.
Jako socialistický svaz dětí a mládeže nemáme proto jinou možnost.
Podporujeme proto mezinárodní
protiválečnou akci Třídní boj místo
světové války.
Socialistická mládež Německa – Die Falken,
Dolní Bavorsko/Horní Falc

Z: PROHLÁŠENÍ

●

Jak dlouho ještě
se má v Evropě
mluvit německy

A

ž po založení Svobodné
německé mládeže (FDJ) v
exilu, nejdřív v roce 1936 v Paříži,
došlo k sjednocení protifašistické
demokratické mládeže do jedné
společné organizace. Bylo to příliš
pozdě a organizace byla omezena
jenom na mládež.
Rozštěpení
dělnického
hnutí
zabránilo
společnému boji proti mnichovskému diktátu a 2. světové válce.
Tuto vinu musely jiné národy zaplatit obrovskou krvavou daní a nesmírným
utrpením.
Oni
také
osvobodili svět od hitlerovského fašismu a války. Svobodná německá
mládež FDJ, vybudována v roce
1945 ve všech čtyrech okupačních
zónach, v roce 1951 v NSR zakázána, bojuje od anexe NDR jako
jedna organizace v dvou zemích
proti ještě většímu a agresivnějšímu imperialismu.
A tak vidíme v této německé
Evropě nebezpečí „nového mnichovského diktátu“ proti evropským
zemím, co má už teď za následek
rozvrácení / rozbiti národní suverenity. Jejich hospodářské vydrancování přípomíná důsledky anexe
NDR: „vzkvétající kraje“, masové
vystěhovalectví, zbídačení. To se
událo krok Essen: 60.Jahrestag der
Ermordung Phillipp Müller
za krokem, - 11. Mai 2012
od začátku
krize však v
měřítku
sedmimílových
bot.
„Najednou
sa v Evropě
m l u v í
n ě m e c k y, “
jásal politik CDU Volker Kauder.
Časopis „Internationale Politik“
označil už Merkelovou za „kancléřku
EU“. Německý imperialismus tak
opět pochoduje v období míru,
zatím ještě až na hranice války.
A opět jsme rozštěpení. Zastavme
ho tentokrát, předtím než to budou
muset udělat jiní! Rozštěpeni jsme
slabí, sjednoceni znamenáme moc!
Proto vás vyzýváme, abyste se
29. září zúčastnili v Mnichově na
Mezinárodni akci k zabránění 3.
světového požáru.
Svobodná německá mládež

(Freie Deutsche Jugend) (FDJ)

N

Válku válce

ěmecké
tanky
pro
Saúdskou
Arábii,
německé ponorky s možností
vybavení atomovými raketami
pro Izrael, moderní německé
„ruční zbraně“ pro celý svět,
němečtí instruktoři pro teritori-

STANOVISKA POZDRAVY SOLIDARITY
●

ální armády a bandy
žoldnérů v arabských,
afrických a ázijských zemích!

...

Hamburg: 2009

Kovárny vyzbrojování
německého
imperialismnu prožívají obrovský
rozmach. Němečtí politici
vytvářejí podmínky pro
realizaci svých geostrategických cílů, které vydávají za „německé zájmy“ v
konkurenci s geostrategickými
zájmy
imperialismu
USA.
Přitom využívají vlády dosazené kontrarevolucí v Polsku,
České republice, anektované
NDR a jiných někdejších socialistických
zemí
východní
Evropy. Již dnes zuří války a
ozbrojené konflikty po celém
světě. Světová válka je realita,
její další eskalace ze strany
vládnoucích je naprogramovaná.
Před 79 lety, 29. září 1938,
po připojení Rakousku k
Německé říši a po dohodě s
Hitlerem tzv. ochranné mocnosti
Velká Britanie, Francie, Itálie a
Německo v diktátu zvaném
„mnichovská dohoda“ odtrhly
části Československa a ČSR
daly
napospas
okupaci
německou armádou. Politické
podmínky pro tento diktát byly
připraveny s pomocí fašistické
Heinleinovy strany tzv. sudetských Němců. Před čím varoval
Sovětský
svaz a antifašisté
v
Německu a
sousedních
zemích: mnichovská dohoda
byla
k r o k e m
směrem k 2.
s v ě t o v é
válce, která byla oficiálně vyvolaná hraniční provokací /
přepadením vysílače v Gliwici.
Bilance: 80 milionů mrtvých ve
válce, zpustošení, hlad, bída,
nenávratná ztráta kulturních
hodnot ...
Kdo z mládeže, dělníků,
zaměstnanců, samovykořistovatelů chce zemřít za zájmy kapitálu v třetí světové válce?
Jenom široký odpor teď a dnes
může zastavit válečnou hysterii.
Proto
podporujeme
protiválečné akce „Třídní boj místo
světové války“.
Za další odzbrojení! Za svobodu národů od jařma kapitalismu a imperialistické politiky!
S naší protiválečnou akcí se
věrně hlásíme k politickému odkazu vůdce německého a mezinárodního dělnického hnutí
Ernsta Thälmanna.

M

nozí by mohli říct, že jsme
staromódní snílkové. Proč?
Protože nechceme akceptovat krizi,
válku a barbarství jako naši budoucnost?
Protože raději organizujeme třídní
boj, než se vzlykem „Je nás příliš
málo, to se nedá nic dělat“ nečinně
přihlíželi přípravám vládnoucích na
novou velkou válku?
Prože raději prozradíme pracující
a učící se mládeži jiných zemí
válečne plány „našich“ pánů proti jejich národům a proti našemu vlastnímu národu?
Protože se proti tomu bráníme,
aby německý Bundeswehr se
svýma lžema a agitátory mezitím již
systematicky přicházel za všemi studenty škol? Aby malé děti již ze školek přiváželi do kasáren, aby se hrali
na válku? Aby statisíce mladých lidí
v Organizaci technické pomoci, u
Červeného kříže atd. si ještě stále
mysleli, že jsou členové pomocních
organizací, kteří zachraňují lidské životy? Jejich vedení je přitom už
dávno prodalo pod komando Bundeswehru.
Protože máme zatraceně něco
proti tomu, aby německá policie v
Polsku pořádala hon na mládež a v
Saudské Arábii a jinde učila jak se
„demokraticky“ potírají povstání?
Aby byla pevnost Evropa pod
německým vedením tak zajištěna,
že na jejich hranicích umírají desítky
tisíců utečenců?
Protože nevěříme, že po 100.
výzvě Merkelové nebo klaunů s
mýdlovými bublinkami najednou
Deutsche Bank a spol. svolá tiskovou konferenci, na které se omluví
za své zločiny proti národům tohoto
světa a oznámí ukončení své
činnosti?
Protože raději porušíme domovní
svobodu válečných zbohatlíků jako
firmy Blohm&Voss, než bysme
přihlíželi jako oni denně porušují
světový mír?
Protože my dnes nevěříme „naší“
vládě, protože ze zkušenosti s „Mnichovskou dohodou“ víme, že vždy,
kdy se vládou německého kapitálu
prodáva nějaká dohoda jak záchrana míru, se příští válka přibližuje o
velký krok?

Revoluční svaz přátelství (RFB)

Prý proto jsme snílci? Tak dobře!
A ty sám? Chceš všechno snášet?
Když ne, začni bojovat spolu s námi
proti německým přípravám na válku!
Pojď s námi před školy, učiliště a
univerzity – a 29. září do Mnichova!

(Revolutionärer Freundschaftsbund e.V.)

Akční výbor mládeže – Nouzový stav republiky
(Jugendaktionsausschuß-Notstand der Republik)

Z: PROHLÁŠENÍ

●

Socialismus
nebo barbarství

H

lad kapitálu po ziscích pohání
expanzivní války a tažení za
nové porcování světa. Obě světové
války rozpoutal německý kapitál usilující o své místo mezi velmocemi. V
září 1938 se stalo obětí agresivního
Německa ale i zrady svých západních spojenců Československo.
Spojené království a Francie
předhodili Československo nacistické Velkoněmecké říši a doufali, že
se jeho expanze obrátí na východ
proti Sovětskému svazu. Jejich
přání se naplnila a Sovětský svaz
následně přinesl nejtěžší oběti porážce nacismu, ale mezitím se samy
staly terčem agrese Německa.
Téměř 70 let čekala německá buržoazie na oslabení lidské paměti,
aby se dnes odhodlala narušit politické tabu a zahájila etapu přípravy
na vojenské intervence v neomezeném rozsahu. V sobotu 30. 6. 2012
uvedl ministr obrany SRN Thomas
de Maizière
v rozhovoru pro
německý rozhlas, že německá armáda by v podstatě mohla vést vojenské operace kdekoliv ve světě.
Kritérium pro takové intervence by
mělo být založeno na tom, jak vysokou cenu bude mít nasazení armády
v termínech „finance a krev“. „Nyní
se použití armády stalo součástí
naší úlohy, která se stala vedoucí
mocností ve světě, vyplývá z toho i
povinnost plnit mezinárodní závazky, i když k tomu nejsme nuceni,“
uvedl ministr. Po 70 letech konsolidace a ekonomické i územní expanze německý kapitál, který se stal
hegemonem v Evropské unii, opět
deklaruje, že za rozšíření a zajištění
svého panství je připraven použít ve
větším rozsahu svou armádu. Co
neudrželo Hitlerovo Německo
zbraněmi, toho dosáhla poválečná
SRN politicky. Ze střední a východní
Evropy si německý kapitál udělal
své neokoloniální předpolí, kam vyvezl důsledky kapitalistické krize:
zlikvidoval celá konkurenční odvětví
zdejšího hospodářství, v mimořádné
míře vykořisťuje pracovní sílu v
České republice a pomocí svých
mamutích obchodních sítí zaplavuje
zdejší trh svými produkty, jejichž
značnou část představují výrobky

nižší kvality. Lidem tak obnovený kapitalismus přinesl to, co před rokem
1989 neznali - například jogurty, jež
neviděly mléko, cukrovinky plné
náhražek, margaríny, které jsme
poznali naposledy za německé okupace za 2. světové války, obuv 2. či

STANOVISKA POZDRAVY SOLIDARITY
●

...

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 "Mnichovské 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 plánování s vědomím že mezi "Mnichovskou dohodou" v roce 1938 a německým
přepadem Polska dne 1. 9. 1939 je přímá souvislost, Česká republika a Polská republika je dnes ekonomicky a politicky infiltrovaná německým imperialismem, 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 imperialismem. 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 internacionalismu.
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

Revolutionärer
Freundschaftsbund
Gerd Hommel
Vorsitzender

Tschechische Republik:

Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD

Klub českého pohraničí
(Klub des tschechischen Grenzlandes)

Helge Sommerrock
Exekutivkomitee des Zentralkomitees,
Delegationsleiter

Karel Janda
Vorsitzender des Nationalrats, Delegationsleiter
Zbyněk Cincibus
stellv. Vorsitzender des Nationalrats
Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička
Mitglied des Nationalrats

Arbeits- und Koordinationsausschuß
der ersten Arbeiter- und GewerkschafterKonferenz gegen den
Notstand der Republik
Ingo Franke
Delegationsleiter
Roman Münzer
Paul Packulat

Komunisticky* svaz mladeze - KSM
(Kommunistischer Jugendverband)
Ondrej Kazik
Mitglied des Zentralrats

Vojaci proti válce
(Soldaten gegen den Krieg)

Freie Deutsche Jugend
Julia Nanninga
Zentralrat, Delegationsleiter
German Lolajew

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

Jugendaktionsausschuß
Notstand der Republik

Polen:
Kommunistyczna Partia Polski
(Kommunistische Partei Polens)

Michael Wildmoser

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.

3. jakosti apod. – jedním slovem
veteš, na níž se v koloniích dá
vydělat.
Jestliže Mnichovská dohoda byla
prologem 2. světové války, čelíme
dnes hrozbě eskalace nových meziimperialistických konfliktů. Úpadek
ekonomické moci USA a zesilování
jiných mocností nutně vede k válkám, které hrozí
přerůst ve války
většího než omezeného regionálního
charakteru. Velmoci
neumírají v posteli a
tak stojíme na prahu
nových střetů impérií.
Bylo-li v roce 1938
osou, kolem níž se
otáčel pohyb světa,
Československo,
dnes je jí Sýrie. Její
lid dnes čelí podvratnému
vměšování
Kölner Dom - 2012
NATO
a
jeho
spojenců a zítra možná imperialistické agresi. Stejně jako v roce 1938
rukovali naši pradědové na obranu
vlasti proti hrozbě Velkoněmecké
říše a poté bojovali v domácím hnutí
odporu a v řadách partyzánských
oddílů i v naší zahraniční armádě za

svobodu, stejně tak i dnes my podporujeme syrský lid proti novodobým fašistickým interventům a
stavíme se proti hanebné účasti Armády České republiky na agresích
a okupacích NATO.
Porážku zbraním imperialistických
agresorů!
Válku imperialistické válce!
Komunistický svaz mládeže (KSM)
(Kommunistischer Jugendverband,
Tschechische Republik)

Společně vpřed

Č

ím déle leží za námi historické události, o to důležitější je
akcemi jako „Nebeská čtyřka“
připomínat, kto nese vinu za fašismus, válku a násilí nedůstojné
člověka. Každý se může přidat k
této akci dle svých možností. Já
jsem navrhla, aby se v květnu 2013
uspořádalo
v
místnostech
německého Bundestagu čtení „spálených knih“. Přednášet by neměli
jenom poslanci, nýbrž i umělci, doboví svědci a také občanky a
občané. Pro dějiny nejvyššího
německého parlamentu to bude
bezpochyby mimořádná akce.
Dr. Dagmar Enkelmann
(poslankyně Bundestagu, DIE LINKE)

...

STANOVISKA

...

Komunistická strana
Polska

Z

Prag - 2011

Klub českého pohraničí

K

Česká republika

lub českého pohraničí se zasazuje o mír, spolupráci s
pracujícími SRN a pracujícími všech
národů.
Proto podporujeme mezinárodní
protiválečnou akci „Třídní boj místo
světové války“.
Klub českého pohraničí - Česká republika
(Klub des tschechischen Grenzlands –
Tschechische Republik)
Tschechische Republik: Cinovec-2011

ásadní charakteristikou
současného kapitalismu
je imperialismus. V mezinárodních vztazích se projevuje diktátem velmocí, svou politickou
a vojenskou hegemonií nad
v y k o ř i s ť o v a n ý m i n á r o d y.
Konečná fáze imperialismu je
světová válka, ve které proti sobě
stojí navzájem si konkurující velmoci a její obětmi se stávají
vykořisťované národy. Současné
hospodářské a politické vztahy se
vyznačují sílícím expansionismem
bohatých zemí. Paralelně s ekonomickými procesy dochází k posílení
militarismu a nacionálního šovinismu. V posledních letech se dá
pozorovat celá řada brutálních agresivních opatření, v rámci kterých se
porušují základní lidská práva,
právo národů na sebeurčení a páchají válečné zločiny. A to všechno
se děje kvůli lehčím a rychlejším
ziskům. Komunistická strana Polska
vyjadřuje svůj odpor vůči politice imperialismu, politické agresi a
vykořisťování, pokračující militarizaci a proti oživání fašistických tendencí. Důrazně se sta víme proti

Polnische Republik: Poznań - 2011

NATO, které je zodpovědné za řadu
krvavých konfliktů a hanebných
agresí. Zasazujeme se za mírový
rozvoj národů a jejich rovnoprávnost
v mezinárodních vztazích. Pryč s
imperialismem! Pryč s válkou! Ať
žije mír! Ať žije svoboda! Ať žije socialismus!
Komunistická strana Polska
(Kommunistische Partei Polens)
Frankfurt/BRD:
Deutsche Bank
2012

Jeder Euro,
jeder Cent hilft!
Spendenkonto:
C. Waldenberger Frankfurter Sparkasse Konto-Nummer: 1253733021 BLZ 50050201
Kennwort: HIMMLISCHE VIER

Prag 2011

Vojácí proti válce
Česká republika

O

bčanské sdružení „Vojáci
proti válce“ podporuje akci
„Třídní
boj
místo
světové války“, aby
německému imperialismu jako části NATO
zabránilo
rozpoutat
třetí světovou válku.
Vojácí proti válce –
Česká republika
(Soldaten gegen den Krieg
Tschechische Republik)

M E Z I N Á RO D N Ì P ROT I V Á L E Č N O U

M A N I F E S TA C I

Č e s k á r e p u b l i k a , Po l s k á r e p u b l i k a , S p o l kov á r e p u b l i k a N ě m e cko,
a n e k t ov a n á N D R !

K obsahu akce
Co se dá vidět:

► malá prohlídka domu
► film „Oheň...“
► scénické ztvárnění (7 trpaslíků)
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► projevy z růných zemí
► a hudba

