
Dne  29. zá!í 1938 se za"al po-
chod sm#rem ke 2. sv#tové

válce. Oslavovali ho jako dílo míru.
Anglie a Francie vydaly pohrani"ní
oblasti $eskoslovenska, tzv. Su-
dety, na pospas N#mecku. „Mni-
chovskou dohodou“, kterou
vyjednali ve „Führerbau“, tzv.
v%dcov# dom#. Místo aby vzaly za
slovo SSSR a spolu s ním a v
p!ípad# pot!eby s pou&itím ozbro-
jené síly chránily $eskoslovensko.
Ú"et za to p!i'el za n#kolik m#síc%

n#meckou okupací zbytk% "esk(ch
zemí  a za necel( rok n#meck(m
vpádem do Polska, kv%li kterému
Francie a Anglie vyhlásily
N#mecku válku. Z ní se potom
p!epadením Sov#tského svazu
stala válka sv#tová.  „V%dc%v d%m“
dnes slou&í jako sídlo Vysoké 'koly
hudební a divadelní, zevnit! i
zvenku vypadá tém#! stejn# jako
tehdy a je to skute"n# vhodné
místo pro mezinárodní akci, na
které reprezentanti národ% $eské
republiky, Polska a SRN i anekto-
vané NDR cht#jí varovat p!ed 3.
svetovou válkou. V den v(ro"í „mni-
chovské dohody“.

Proto&e op#t byl pán%m N#mecka
p!enechán nejen kus, ale hned celá
jiná zem#, N#mecká demokratická
republika, která vznikla po

vít#zství nad hitlerov-
sk(m N#meckem a
která také znamenala
konec velkon#mecké
!í'e. Pro Západ byla jako

tenkrát nad#je na zni"ení
SSSR – tehdy na rozdíl od
roku 1989 je't# marná –
d%le&it#j'í ne& zachování

povále"né reality. Te) se
„N#mecko“ op#t rozprostírá od
R(na po Odru. A pln# uplat*uje sv%j
vliv, aby vnutilo svou v%li jin(m
národ%m. Dnes je to +ecko a
,pan#lsko, Francie není od toho
vzdálena, a v Polsku a $eské repu-
blice se roztahuje n#meck( kapi-
tál. A armáda.  A kdyby ve Velké
Británii a jinde dostali za pravdu, &e
„N#mecko“ dosáhne bez síly zbraní
toho, co se Hitlerovi nepovedlo –
toti& nadvládu nad kontinentem,

znamenalo by to jenom, &e se blí&í
to, co nem%&e b(t rozhodnuto bez
síly zbraní, a- u& kdokoli bude stát
proti sob# v boji o nadvládu na této
planet#.

Je't# ale není pozd#. Není to
jenom otázka, na "í stran# chceme
stát, kdy& se blí&í válka. Jedná se
o otázku, kde stojíme dnes. Na
stran# na'ich pán% nebo na na'í
vlastní stran#, která je také stra-
nou jin(ch národ%.

Proto se tato mezinárodní akce
koná v den  v(ro"í „mnichovské do-
hody“, v sobotu 29. zá!í, v onom b(-
valém „v%dcov# dom#“.  Jako
pokra"ování aktivity, která za"ala
pod názvem „Poh!eb nebo NEBE-
SKÁ $TY+KA“ a která je úvodem
mezinárodní protivále"né akce pod
mottem „T+ÍDNÍ BOJ MÍSTO
SV.TOVÉ VÁLKY“, která tak jako
loni tak i p!í'tí i p!esp!í'tí rok po-
vede ze SRN a anektované NDR do
$eské republiky a Polska.

Svou ú"astí na této akci doka&te,
na které stran# se nacházíte. Ne
zítra, nebo pozít!í. Ale dnes! 

Je't# není pozd#
PROHLÁ!ENÍ MEZINÁRODNÍ AK"NÍ JEDNOTY
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Anejenom v Evrop!. Národy
"pan!lska, #ecka, Portu-

galska, v$chodní Evropy atd. ne-
mohou a necht!jí víc %ít v bíd!,
kterou jim vnucují p&edev'ím
n!mecké banky a monopoly. De-
monstrace milion(, stávky a jiné
boje jsou toho o)ividná a
nep&eslechnutelná znamení. Kapi-
talisté ji% nemohou vyko&is*ovat ná-
rody tak jak musí, aby dosáhli
maximálních zisk(. Kopou si sv(j
vlastní hrob, proto%e t!m, které
cht!jí vyko&is*ovat, denn! odejímají
existen)ní zá-
kladnu, práci a
chléb. Rozpory
jsou do nebe
volající. Je to
volání po lou-
pení a ni)ení –
volání po válce
na jedné
stran! a milion-
násobná touha
po d(stojném
%ivot! v míru na stran! druhé.

Co brání národ(m, aby toto kapi-
talistické 'ílenství ukon)ili? Chybí
politické vedení, které by spojilo
ka%dodenní boje d!lník(, lidu do
rozhodujícího úderu. 

Co bráni d!lník(m u nás, aby
ukon)ili toto 'ílenství? Je to víra, %e
tento systém se dá n!jak$m
zp(sobem je't! opravit. Je to
skute)nost, %e dosud jsme „vcelku
dob&e“ %ili z loupení Deutsche Bank
a spol. jin$ch národ(, a proto jsme
je p&ili' 'et&ili, na'e pány. A sami
sebe jsme nechali vytla)it do role
stávkokaz(.

I nám chybí vedení. Ji%
p&i elementárních otáz-
kách. Úlohy odbor(
za)ínají v boji proti tlaku
na mzdy a agenturní
práci. A jist! nekon)í v boji
proti ru'ení stávek, za
okam%ité zastavení pla-
cení dluh( a úrok( jin$ch
národ( bance Deutsche
Bank a spol. (a* na'i vlád-
noucí na tom zkrachují.
Oni nebo my!).

Je zapot&ebí je't! mnohem víc:
Jako d!lníci této zem! je na'í po-
vinností stát v první &ad! proti im-
perialismu a válce. Je to sice
v stanovech na'ich odbor(, ale
neuplat+uje se to. V d!jinách jsme
ji% jednou takovou 'anci propásli.
Místo abysme jako semknutá
protivále)ná strana poslali vále)né
'tvá)e a jejich fa'istické po-
mocníky do pekla, nechal se prole-
tariát roz't!pit a jedna jeho )ást se
nechala poslat do války proti jin$m
národ(m, zatímco na'i nejlep'í
umírali v koncentra)ních táborech.
To p&ece nem(%e b$t pravda, 
%e práv! my, n!me)tí d!lníci, jsme

se nic nep&iu)ili.

Je t&eba
kone)n! vzít si
nau)ení. Vlád-
noucí se velmi
dob&e p&ipravují,
aby p&ede'li
na'im akcím.
Jedná se o
p&estavbu státu a
nouzov$ stav re-
publiky, kter$m

se pokou'ejí zbavit d!lnickou t&ídu
a lid jejich práv a vyrazit je z boje,
aby je pot&etí poslali do války proti
jin$m národ(m. Musíme si kone)n!
vzít nau)ení, bez dal'ích pr(tah(.
Musíme se organizovat a
upev+ovat jednotnou frontu proti
imperialismu a válce. P&es závody,
p&es m!sta, p&es hranice zemí. Pro
nás, Pracovní a koordina)ní v$bor
proti nouzovému stavu republiky, je
tato úloha neodkladná a úpln!
naho&e na'í agendy.

Pracovní a koordina!ní v"bor 
První konferenci d#lník$ a odborá%$ proti 

nouzovému stavu republiky
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V továrnách této zem!!
Cht!jí nás rozvrátit níz-

k$mi platy a agenturním
zam!stnávaním, nucenou prací
na'ich d!tí, prácí a% do úmoru,
psychick$m tlakem, cht!jí nám
vzít na'e práva a vyrazit nás
z boje, abysme se ani neopová-
%ili otev&ít zobák, kdy% jde o holé
p&e%ití.

Vládne válka ...
... proti národ(m Evropy a

sv!ta! Z Berlína organizují diktát
bídy, devastace, ztráty suver-
enity cel$ch stát( a jejich lidí.

Z pov!&ení n!meck$ch
monopol(, které vyko&is*ují ji%
více lidí v zahrani)í, ne%
v N!mecku. A nás cht!jí degra-
dovat na v$b!r)í úrok( pro
Deutsche Bank a spol., kdy% to
nejde jinak, tak s ocelovou
p&ilbou na lebce.

Hrozí t"etí  
sv#tov$   po%ár ...
... kdy% se pro jejich zisky ne-

cháme poslat do bitvy, kdy% to
t!mto %há&(m kone)n! nezab-
ráníme. Je nejvy''í )as!

Prohla&ujeme:
Horníci ve "pan!lsku nebo

v Polsku, ocelá&i v #ecku,
d!lníci automobilek Peugeot ve
Francii, "kody v ,eské repu-
blice i tady, u BMW,  jsou nám
stotisíckrát blí%e, ne%
p&edstavenstvo Daimleru, Deut-
sche Bank nebo jejich berlínská
vláda.

T'ÍDNÍ BOJ 
MÍSTO SV(TOVÉ

VÁLKY

zní na'e heslo. A samoz&ejm!:

PROLETÁ!I V"ECH 
ZEMÍ, SPOJTE SE!

35 pov#%enc$ a !len$ podnikov"ch rad
firmy Mercedes Benz v Brémách.

München: Sept. 2012

München: August 2012

Bremen: 8.Mai 2008

VLÁDN E VÁLKA ...

V)Evrop# 
ho"í

München:  MAN Jan. 2012



N!meck" fa#ismus, kter" vra$-
dil a loupil, dokázal zni%it a

obrátit v prach velké %ásti Evropy.
Ale v %í prosp!ch? Stejn! jak v bur-
$oazní demokracii jsou to také ve fa-
#ismu finan%n! nejsiln!j#í %ásti
bank, koncern& a
p o j i # ' o v a c í c h
spole%ností, které
p(ijímají zásadná
rozhodnutí. Fa#ismus
je forma vlády, která
nevzniká najednou a
odd!len! od v"vojov-
"ch zákon& kapitalisti-
cké spole%nosti, n"br$
je v!dom! instalována
%ástmi mocn"ch. )i-
jeme je#t! stále v kapi-
talismu. 

Vzít si z toho nau%ení je dnes
zvlá#' nutné, proto$e tón n!mecké
vnit(ní a vn!j#í politiky se v posled-
ních letech zna%n! p(iost(il. Po
takzvaném znovusjednocení vlád-
noucí u$ nemají $ádné
skrupule.V#echno vsadili na to, aby
ekonomického obra SRN opat(ili po-
litickou rolí ve sv!t!, která mu podle
jejich názoru odpovídá. „Dvakrát
jsme N!mecko porazili, te* je tady
znovu,“ (ekla v roce 1989 Margaret
Thatcherová.

V akuální sv!tové hospodá(ské
krize dosáhli protiklady mezi impe-
rialistick"mi státy dosud nevídanou
ostrost. Sféry vlivu a odbytové trhy
musí b"t zaji#t!ny, národní
hospodá(ství se ruinují, státy jsou
zbaveny své suverenity a celé ná-
rody se stávají ob!tí loupení. Angela
Merkelová (ekla v projevu na
bezpe%nostní konferenci v Mnichov!
v roce 2004: „Abysme mohli
ovliv+ovat politiku jin"ch národ& a
slou$it zájm&m a hodnotám vlast-
ního národa, musíme zohlednit
v#echny prost(edky, od laskav"ch
slov po (ízené st(ely.“ A Daily Mail
pí#e: „Hitler ztroskotal s plánem do-
bytí Evropy vojensk"mi prost(edky,
moderní N!mecko to doká$e obcho-
dem a finan%ní disciplínou (...).“

N!meck" imperialismus je také
nep(ítelem Polska, ,ecka,
-pan!lska, Itálie a dal#ích zemí
Evropy. Proto také vedeme stejn"
boj proti válce, vyko(is'ování a utis-
kování. A tento boj musíme vést,
kdy$ se chceme postavit na odpor
proti drancování a zbavování práv u
nás a také u jin"ch národ& a stát&.
Vidíme na ka$dém rohu, $e
n!meck" mocensk" aparát se nejen 

vyzbrojuje, n"br$ i p(ezbrojuje – proti
nám a zemím sv!ta! Zem, ve které
$ijeme, nesporn! sm!(uje k v!t#ím
vále%n"m konflikt&m a sv"mi
p(ípravami #lape po demokratick"ch
právach a $ivotech milion&.

Jako socialistick" svaz d!tí a mlá-
de$e nemáme proto jinou mo$nost.
Podporujeme proto mezinárodní
protivále%nou akci T(ídní boj místo
sv!tové války.

Socialistická mláde! N"mecka – Die Falken,
Dolní Bavorsko/Horní Falc

Zanikající sv!t kapitalismu
se v#emi sv"mi prost(edky

brání proti tomu, co je nevyhnu-
telné: $e bude nahrazen sv!tem
d!lník& a národ&.

Sv!t se sv"m obrovsk"m bo-
hatstvím, vytvo(en"m d!lníky
lidstva, musí b"t v$dy znovu

rozmlácen", zni%en", aby se
je#t! jednou p(izp&sobil mal"m
zájm&m velk"ch monopol& a
finan%ního kapitálu. Rozpory
mezi sv!tem vyko(is'ovatel& a
budoucím sv!tem jsou natolik
velké, $e ani nejhlub#í kapitalisti-
cké krize nedoká$ou dokonat
toto dílo zkázy. Jenom válka,
jenom sv!tová válka m&$e je#t!
kapitalismus zachránit. A tak za-
palují sv!t kde jen mohou.

)há(i mají jméno, adresu a
tvá(. Známe je. Mezi nimi a
v první (ad! jsou monopoly a
banky n!meckého imperialismu,
které dvakrát b!hem 100 let
rozpoutaly sv!tovou válku. Dnes
bojují o nadvládu v Evrop!. Velké
%ásti v"chodní Evropy si podma-
nily vojensky, politicky, ekonomi-
cky. To jim nesta%í. Nesta%í jim to
tak, jak jim nesta%ila anexe 16
milión& lidí v NDR. Jak jim
nesta%ilo Sársko, Rakousko,
zem! .ech a Moravy, kdy$ p(ed
74 lety v mnichovské dohod! ho-
dily Hitlerovi do klína „Sudety“.
My p(ece známe d!jiny. Máme,
musíme to pro$ít je#t! jednou?
Po t(etí – Ne!

Boj proti jejich válce má jméno,
adresu a tvá(. My je také známe.
Jsou to budovatelé jiného,
p(icházejícího sv!ta. Jsou to or-

ganizace a sdru$ení d!lník& a
bojující mláde$e, které se
rozhodly organizovat válku proti
barbarství. Nejenom v závod!,
ve #kole, v u%+ovské díln!,
n"br$ v celé zemi. Nejenom ve
vlastní zemi, n"br$ p(es hranice
spolu s takov"mi jako jsou oni.
Na %í stran! stojí# ty?

„T(ídní boj místo sv!tové
války“ je tedy pou%ení ze 100 let
boj& d!lnictva proti sv!tové

válce, proti zlo%in&m, které páni
této zem! spáchali ji$ dvakrát.
Mezinárodní protivále%ná akce 
organizuje boj, ve kterém je
ka$d" d&le$it". V této meziná-
rodní jednot! a pro tuto meziná-
rodní jednotu bojujeme my
komunisté.

Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD

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

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

München Aug./Sept.2012
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Mír národ"m 
místo 

krize a války

Mír je rud#

Köln: Antikriegsaktion 2011 



A! po zalo!ení Svobodné
n"mecké mláde!e (FDJ) v

exilu, nejd#ív v roce 1936 v Pa#í!i,
do$lo k sjednocení protifa$istické
demokratické mláde!e do jedné
spole%né organizace. Bylo to p#íli$
pozd" a organizace byla omezena
jenom na mláde!.  Roz$t"pení
d"lnického hnutí zabránilo
spole%nému boji proti mnichovs-
kému diktátu a 2. sv"tové válce.

Tuto vinu musely jiné národy za-
platit obrovskou krvavou daní a nes-
mírn&m utrpením. Oni také
osvobodili sv"t od hitlerovského fa-
$ismu a války. Svobodná n"mecká
mláde! FDJ, vybudována v roce
1945 ve v$ech %tyrech okupa%ních
zónach, v roce 1951 v NSR zaká-
zána, bojuje od anexe NDR jako
jedna organizace v dvou zemích
proti je$t" v"t$ímu a agresiv-
n"j$ímu  imperialismu.

A tak vidíme v této n"mecké
Evrop" nebezpe%í „nového mni-
chovského diktátu“ proti evropsk&m
zemím, co má u! te' za následek
rozvrácení / rozbiti národní suver-
enity. Jejich hospodá#ské vydranco-
vání p#ípomíná d(sledky anexe
NDR: „vzkvétající kraje“, masové
vyst"hovalectví, zbída%ení. To se
událo krok
za krokem,
od za%átku
krize v$ak v
m " # í t k u
sedmimílov-
&ch bot.
„Najednou
sa v Evrop"
m l u v í
n"mecky,“
jásal politik CDU Volker Kauder.
)asopis „Internationale Politik“
ozna%il u! Merkelovou za „kanclé#ku
EU“. N"meck& imperialismus tak
op"t pochoduje v období míru,
zatím je$t" a! na hranice války.

A op"t jsme roz$t"pení. Zastavme
ho tentokrát, p#edtím ne! to budou
muset ud"lat jiní! Roz$t"peni jsme
slabí, sjednoceni znamenáme moc!

Proto vás vyz&váme, abyste se
29. zá#í zú%astnili v Mnichov" na
Mezinárodni akci k zabrán"ní 3.
sv"tového po!áru.

Svobodná n!mecká mláde"
(Freie Deutsche Jugend) (FDJ)

Mnozí by mohli #íct, !e jsme
staromódní snílkové. Pro%?

Proto!e nechceme akceptovat krizi,
válku a barbarství jako na$i bu-
doucnost?

Proto!e rad"ji organizujeme t#ídní
boj, ne! se vzlykem „Je nás p#íli$
málo, to se nedá nic d"lat“ ne%inn"
p#ihlí!eli p#ípravám vládnoucích na
novou velkou válku?

Pro!e rad"ji prozradíme pracující
a u%ící se mláde!i jin&ch zemí
vále%ne plány „na$ich“ pán( proti je-
jich národ(m a proti na$emu vlast-
nímu národu?

Proto!e se proti tomu bráníme,
aby n"meck& Bundeswehr se
sv&ma l!ema a agitátory mezitím ji!
systematicky p#icházel za v$emi stu-
denty $kol? Aby malé d"ti ji! ze $ko-
lek p#ivá!eli do kasáren, aby se hrali
na válku? Aby statisíce mlad&ch lidí
v Organizaci technické pomoci, u
)erveného k#í!e atd. si je$t" stále
mysleli, !e jsou %lenové pomocních
organizací, kte#í zachra*ují lidské !i-
voty? Jejich vedení je p#itom u!
dávno prodalo pod komando Bun-
deswehru.

Proto!e máme zatracen" n"co
proti tomu, aby n"mecká policie v
Polsku po#ádala hon na mláde! a v
Saudské Arábii a jinde u%ila jak se
„demokraticky“ potírají povstání?
Aby byla pevnost Evropa pod
n"meck&m vedením tak zaji$t"na,
!e na jejich hranicích umírají desítky
tisíc( ute%enc(?

Proto!e nev"#íme, !e po 100.
v&zv" Merkelové nebo klaun( s
m&dlov&mi bublinkami najednou
Deutsche Bank a spol. svolá tisko-
vou konferenci, na které se omluví
za své zlo%iny proti národ(m tohoto
sv"ta a oznámí ukon%ení své
%innosti?

Proto!e rad"ji poru$íme domovní
svobodu vále%n&ch zbohatlík( jako
firmy Blohm&Voss, ne! bysme
p#ihlí!eli jako oni denn" poru$ují
sv"tov& mír?

Proto!e my dnes nev"#íme „na$í“
vlád", proto!e ze zku$enosti s „Mni-
chovskou dohodou“ víme, !e v!dy,
kdy se vládou n"meckého kapitálu
prodáva n"jaká dohoda jak zách-
rana míru, se p#í$tí válka p#ibli!uje o
velk& krok?

Pr& proto jsme snílci? Tak dob#e!
A ty sám? Chce$ v$echno sná$et?
Kdy! ne, za%ni bojovat spolu s námi
proti n"meck&m p#ípravám na válku!
Poj' s námi p#ed $koly, u%ili$t" a
univerzity – a 29. zá#í do Mnichova!

Ak#ní v$bor mláde"e – Nouzov$ stav republiky
(Jugendaktionsausschuß-Notstand der Republik)

N"mecké tanky pro
Saúdskou Arábii,

n"mecké ponorky s mo!ností
vybavení atomov&mi raketami
pro Izrael, moderní n"mecké
„ru%ní zbran"“ pro cel& sv"t,
n"me%tí instrukto#i pro teritori-

ální armády a bandy
!oldnér( v arabsk&ch,
africk&ch a ázijsk&ch ze-
mích!

Kovárny vyzbrojování
n"meckého imperia-
lismnu pro!ívají obrovsk&
rozmach. N"me%tí politici
vytvá#ejí podmínky pro
realizaci sv&ch geostrate-
gick&ch cíl(, které vydá-
vají za „n"mecké zájmy“ v
konkurenci s geostrategick&mi
zájmy imperialismu USA.
P#itom vyu!ívají vlády dosa-
zené kontrarevolucí v Polsku,
)eské republice, anektované 
NDR a jin&ch n"kdej$ích socia-
listick&ch zemí v&chodní
Evropy. Ji! dnes zu#í války a
ozbrojené konflikty po celém
sv"t". Sv"tová válka je realita,
její dal$í eskalace ze strany
vládnoucích je naprogramo-
vaná.

P#ed 79 lety, 29. zá#í 1938,
po p#ipojení Rakousku k
N"mecké #í$i a po dohod" s
Hitlerem tzv. ochranné mocnosti
Velká Britanie, Francie, Itálie a
N"mecko v diktátu zvaném
„mnichovská dohoda“ odtrhly
%ásti )eskoslovenska a )SR
daly napospas okupaci
n"meckou armádou. Politické
podmínky pro tento diktát byly
p#ipraveny s pomocí fa$istické
Heinleinovy strany tzv. sudet-
sk&ch N"mc(. P#ed %ím varoval

S o v " t s k &
svaz a anti-
fa$isté v
N"mecku a
sousedních
zemích: mni-
chovská do-
hoda byla
k r o k e m
sm"rem k 2.
s v " t o v é

válce, která byla oficiáln" vyvo-
laná hrani%ní provokací /
p#epadením vysíla%e v Gliwici.
Bilance: 80 milion( mrtv&ch ve
válce, zpusto$ení, hlad, bída,
nenávratná ztráta kulturních
hodnot ...

Kdo z mláde!e, d"lník(,
zam"stnanc(, samovyko#isto-
vatel( chce zem#ít za zájmy ka-
pitálu v t#etí sv"tové válce?
Jenom $irok& odpor te' a dnes
m(!e zastavit vále%nou hysterii.
Proto podporujeme proti-
vále%né akce „T#ídní boj místo
sv"tové války“.
Za dal$í odzbrojení! Za svo-
bodu národ( od ja#ma kapita-
lismu a imperialistické politiky!

S na$í protivále%nou akcí se
v"rn" hlásíme k politickému od-
kazu v(dce n"meckého a mezi-
národního d"lnického hnutí
Ernsta Thälmanna.

Revolu#ní svaz p%átelství (RFB)
(Revolutionärer   Freundschaftsbund e.V.)

Hamburg: 2009

Essen: 60.Jahrestag der
Ermordung Phillipp Müller
- 11. Mai 2012

Jak dlouho je!t" 
se má v Evrop" 
mluvit n"mecky

Válku válce

Z:  PROHLÁ#ENÍ STANOVISKA POZDRAVY SOLIDARITY ...! !



Socialismus 
nebo barbarství

Hlad kapitálu po ziscích pohání
expanzivní války a ta!ení za

nové porcování sv"ta. Ob" sv"tové
války rozpoutal n"meck# kapitál usi-
lující o své místo mezi velmocemi. V
zá$í 1938 se stalo ob"tí agresivního
N"mecka ale i zrady sv#ch západ-
ních spojenc% &eskoslovensko.
Spojené království a Francie
p$edhodili &eskoslovensko nacisti-
cké Velkon"mecké $í'i a doufali, !e
se jeho expanze obrátí na v#chod
proti Sov"tskému svazu. Jejich
p$ání se naplnila a Sov"tsk# svaz
následn" p$inesl nejt"!'í ob"ti po-
rá!ce nacismu, ale mezitím se samy
staly ter(em agrese N"mecka.

Tém"$ 70 let (ekala n"mecká bur-
!oazie na oslabení lidské pam"ti,
aby se dnes odhodlala naru'it poli-
tické tabu a zahájila etapu p$ípravy
na vojenské intervence v neomeze-
ném rozsahu. V sobotu 30. 6. 2012
uvedl ministr obrany SRN Thomas
de Maizière  v rozhovoru pro
n"meck# rozhlas, !e n"mecká ar-
máda by v podstat" mohla vést vo-
jenské operace kdekoliv ve sv"t".
Kritérium pro takové intervence by
m"lo b#t zalo!eno na tom, jak vyso-
kou cenu bude mít nasazení armády
v termínech „finance a krev“. „Nyní
se pou!ití armády stalo sou(ástí
na'í úlohy, která se stala vedoucí
mocností ve sv"t", vypl#vá z toho i
povinnost plnit mezinárodní zá-
vazky, i kdy! k tomu nejsme nuceni,“
uvedl ministr. Po 70 letech konsoli-
dace a ekonomické i územní ex-
panze n"meck# kapitál, kter# se stal
hegemonem v Evropské unii, op"t
deklaruje, !e za roz'í$ení a zaji't"ní
svého panství je p$ipraven pou!ít ve
v"t'ím rozsahu svou armádu. Co
neudr!elo Hitlerovo N"mecko
zbran"mi, toho dosáhla povále(ná
SRN politicky. Ze st$ední a v#chodní
Evropy si n"meck# kapitál ud"lal
své neokoloniální p$edpolí, kam vy-
vezl d%sledky kapitalistické krize:
zlikvidoval celá konkuren(ní odv"tví
zdej'ího hospodá$ství, v mimo$ádné
mí$e vyko$is)uje pracovní sílu v
&eské republice a pomocí sv#ch
mamutích obchodních sítí zaplavuje
zdej'í trh sv#mi produkty, jejich!
zna(nou (ást p$edstavují v#robky

ni!'í kvality. Lidem tak obnoven# ka-
pitalismus p$inesl to, co p$ed rokem
1989 neznali - nap$íklad jogurty, je!
nevid"ly mléko, cukrovinky plné
náhra!ek, margaríny, které jsme
poznali naposledy za n"mecké oku-
pace za 2. sv"tové války, obuv 2. (i

3. jakosti apod. – jedním slovem
vete', na ní! se v koloniích dá
vyd"lat.

Jestli!e Mnichovská dohoda byla
prologem 2. sv"tové války, (elíme
dnes hrozb" eskalace nov#ch mezi-
imperialistick#ch konflikt%. Úpadek
ekonomické moci USA a zesilování
jin#ch mocností nutn" vede k vál-

kám, které hrozí
p$er%st ve války
v"t'ího ne! omeze-
ného regionálního
charakteru. Velmoci
neumírají v posteli a
tak stojíme na prahu
nov#ch st$et% impérií.
Bylo-li v roce 1938
osou, kolem ní! se
otá(el pohyb sv"ta,
&eskos lovensko ,
dnes je jí S#rie. Její
lid dnes (elí podvrat-
nému vm"'ování
NATO a jeho

spojenc% a zítra mo!ná imperialisti-
cké agresi. Stejn" jako v roce 1938
rukovali na'i prad"dové na obranu
vlasti proti hrozb" Velkon"mecké
$í'e a poté bojovali v domácím hnutí
odporu a v $adách partyzánsk#ch
oddíl% i v na'í zahrani(ní armád" za

svobodu, stejn" tak i dnes my pod-
porujeme syrsk# lid proti novodo-
b#m fa'istick#m intervent%m a
stavíme se proti hanebné ú(asti Ar-
mády &eské republiky na agresích
a okupacích NATO.

Porá!ku zbraním imperialistick#ch
agresor%!

Válku imperialistické válce!
Komunistick! svaz mláde"e (KSM)
(Kommunistischer Jugendverband, 

Tschechische  Republik)

Spole!n" vp#ed

!ím déle le!í za námi histori-
cké události, o to d%le!it"j'í je

akcemi jako „Nebeská (ty$ka“
p$ipomínat, kto nese vinu za fa'is-
mus, válku a násilí ned%stojné
(lov"ka. Ka!d# se m%!e p$idat k
této akci dle sv#ch mo!ností. Já
jsem navrhla, aby se v kv"tnu 2013
uspo$ádalo v místnostech
n"meckého Bundestagu (tení „spá-
len#ch knih“. P$edná'et by nem"li
jenom poslanci, n#br! i um"lci, do-
boví sv"dci a také ob(anky a
ob(ané. Pro d"jiny nejvy''ího
n"meckého parlamentu to bude
bezpochyby mimo$ádná akce.

Dr. Dagmar Enkelmann
(poslankyn# Bundestagu, DIE LINKE)

Prohlá$ení
Ú"astníci jednání v Mnichov# 28./29.1.2012 jej pova$ují za první z vícero

mezinárodních setkání v rámci akce "T%ídní boj místo sv#tové války", která
mají slou$it n#kolikaletému pokra"ování této akce.

První se bude konat koncem tohoto roku na v&ro"í "Mnichovské dohody"
v roce 1938 v budov#, ve které byla dohoda podepsána, b&valé "Führerbau",
v sou"asné vysoké 'kole hudby a divadla v Mnichov#. Na ní se mají podílet
zástupci z !eské republiky, Polské republiky a Spolkové republiky N#mecka.

O rok pozd#ji, v roce 2013, má projet k 75. v&ro"í neblaze proslulé "Mni-
chovské dohody" ak"ní konvoj "T%ídní boj  místo sv#tové války" z Mnichova
do Prahy. Pokud to bude mo$né, bude podporován ak"ní jednotou z !eské
republiky, Polska a Spolkové republiky N#mecko.

Na 75. v&ro"í za"átku druhé sv#tové války, tedy v roce 2014, má ak"ní
konvoj "T%ídní boj  místo sv#tové války" op#t s podporou ak"ní jednoty ze
t%í zemí zahájit svoji cestu v Gda(sku a pokra"ovat p%es Var'avu a dále
nap%í" Polskou republikou.

Ú"astníci setkání v Mnichov# 28./29.1.2012 podnikají toto víceleté pláno-
vání s v#domím $e mezi "Mnichovskou dohodou" v roce 1938 a n#meck&m
p%epadem Polska  dne 1. 9. 1939 je p%ímá souvislost, !eská republika a Pol-
ská republika je dnes ekonomicky a politicky infiltrovaná n#meck&m impe-
rialismem, a v návaznosti na probíhající sv#tovou hospodá%skou krizi se
zvy'uje riziko, $e imperialisté sm#%ují k nové sv#tové válce.

Cílem mezinárodní akce "T%ídní boj místo sv#tové války" je varovat lid
!eské republiky, Polska a dal'ích stát) ohro$en&ch n#meck&m imperialis-
mem. Mezinárodní akce bude varovat lid v SRN samém, aby se nenechal
znovu zatáhnout do války proti jin&m národ)m. Akce a její p%íprava slou$í
p%átelství národ) p%ímo a stojí ve velké tradici proletá%ského 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 "eského pohrani"í
(Klub des tschechischen Grenzlandes)
Karel Janda
Vorsitzender des Nationalrats, Delegationsleiter
Zbyn#k Cincibus
stellv. Vorsitzender des Nationalrats
Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasni$ka
Mitglied des Nationalrats
Komunisticky * 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

Prohlá'ení bylo po 29. lednu schváleno $ídícími orgány v'ech organizací, které vyslaly 
de legáty na konferenci a bylo vyhlá'eno za základnu dal'í (innosti.
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Klub !eského pohrani!í
"eská republika

Klub !eského pohrani!í se za-
sazuje o mír, spolupráci s

pracujícími SRN a pracujícími v"ech
národ#.

Proto podporujeme mezinárodní
protivále!nou akci „T$ídní boj místo
sv%tové války“.

Klub !eského pohrani!í - "eská republika
(Klub des tschechischen Grenzlands – 

Tschechische Republik)

Vojácí proti válce
"eská republika

Ob!anské sdru&ení „Vojáci
proti válce“ podporuje akci

„T$ídní boj místo
sv%tové války“, aby
n%meckému imperia-
lismu jako !ásti NATO
zabránilo rozpoutat
t$etí sv%tovou válku.

Vojácí proti válce – 
"eská republika

(Soldaten gegen den Krieg
Tschechische Republik)

Zásadní charakteristikou
sou!asného kapitalismu

je imperialismus. V mezinárod-
ních vztazích se projevuje dik-
tátem velmocí, svou politickou
a vojenskou hegemonií nad
vyko $ i s 'ovan(mi  národy.
Kone!ná fáze imperialismu je
sv%tová válka, ve které proti sob%
stojí navzájem si  konkurující vel-
moci a její ob%tmi se stávají
vyko$is'ované národy. Sou!asné
hospodá$ské a politické vztahy se
vyzna!ují sílícím expansionismem
bohat(ch zemí. Paraleln% s ekono-
mick(mi procesy dochází k posílení
militarismu a nacionálního "ovi-
nismu. V posledních letech se dá
pozorovat celá $ada brutálních agre-
sivních opat$ení, v rámci kter(ch se
poru"ují základní lidská práva,
právo národ# na sebeur!ení a pá-
chají vále!né zlo!iny. A to v"echno
se d%je kv#li leh!ím a rychlej"ím
zisk#m. Komunistická strana Polska
vyjad$uje sv#j odpor v#!i politice im-
perialismu, politické agresi a
vyko$is'ování, pokra!ující militari-
zaci a proti o&ivání fa"istick(ch ten-
dencí. D#razn% se sta víme proti 

NATO, které je zodpov%dné za $adu 
krvav(ch konflikt# a hanebn(ch
agresí. Zasazujeme se za mírov(
rozvoj národ# a jejich rovnoprávnost
v mezinárodních vztazích. Pry! s
imperialismem! Pry! s válkou! A'
&ije mír! A' &ije svoboda! A' &ije so-
cialismus! Komunistická strana Polska

(Kommunistische Partei Polens) 
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Die Internationale AntiKriegs - Veranstaltung  „Klassenkampf statt Weltkrieg“  wird durchgeführt von: 
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinationsausschuss
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