nia 29 wrześnie 1938 roku
rozpoczął się marsz ku II Wojnie
Światowej. Dzień ten świętowano jako
dzieło pokoju. Anglia i Francja oddały
Niemcom kawałek Czechosłowacji.
Nastąpiło to poprzez „Traktat Monachijski” wynegocjowany w tzw. „Budowli
Führera”. Zamiast trzymać Związek
Radziecki za słowo i wraz z nim, w razie
potrzeby także przy pomocy sił
zbrojnych, chronić Czechosłowację. Reperkusje tego wydarzenia pojawiły się
już w niecały rok później w postaci niemieckiego najazdu na Polskę, co z kolei

D

po Odrę i rzucają całą swoją wagę na
szalę, aby innym narodom narzucić
swoją wolę. Dziś są to Grecja i Hiszpania, również i Francji jest do tego niedaleko, a w Polsce i Republice Czeskiej
panoszy się kapitał niemiecki. A także
wojsko. I jeśli Wielka Brytania i inni mieliby rację, że „Niemcy” bez przemocy
zbrojnej osiągną to, czego nie udało się
jeszcze osiągnąć Hitlerowi, mianowicie
panowanie nad kontynentem, to może
to jedynie oznaczać, że zbliża się to,
czego nie da się rozstrzygnąć bez walki
zbrojnej, ktokolwiek nie stanąłby

Jeszcze nie jest za późno
DEKLARACJA MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI JEDNOŚCI
spowodowało wypowiedzenie wojny
Niemcom przez Francję i Anglię, która
to wojna stała się z kolei wojną
światową wraz z najazdem Niemiec na
Związek Radziecki. „Budowla Führera”,
która służy obecnie jako budynek
Wyższej Szkoły Muzyki i Teatru, wygląda
wewnątrz i na zewnątrz prawie dokładnie tak samo jak wtedy i jest
rzeczywiście najbardziej pasującym
miejscem
na
spotkanie
międzynarodowe przedstawicieli narodów Republiki Czeskiej, Polski i Republiki Federalnej Niemiec oraz zaanektowanej
Niemieckiej Republik Demokratycznej,
którzy w rocznicę „Traktatu Monachijskiego” pragną ostrzec przed trzecią
wojną światową.

Gdyż znowu władcom Niemiec oddano nie tylko kawałek, ale od razu całe
inne państwo – Niemiecką Republikę
Demokratyczną. A przecież powstało
ono ze zwycięstwa nad hitlerowskim
Niemcami! I oznaczało koniec wielkich
Niemiec. Jednak podobnie
jak i wtedy dla Zachodu
ważniejsza była, dawniej
niespełniona w przeciwieństwie do roku 1989,
nadzieja na zburzenie Związku Radzieckiego, niż utrzymanie
rzeczywistości
powojennej. Obecnie „Niemcy“ znowu sięgają od Renu

naprzeciwko siebie w walce o hegemonię na tej planecie.

Ale nie jest jeszcze za późno. To nie
tylko kwestia tego, po czyjej stronie
chcemy być, gdy zbliża się wojna. To
kwestia tego, gdzie dziś w ogóle
jesteśmy. Po stronie naszych każdorazowych władców, czy po naszej własnej
stronie, będącej również stroną innych
narodów.
Dlatego też to międzynarodowe spotkanie odbędzie się w rocznicę „Traktatu
Monachijskiego“, w sobotę 29 września
właśnie w tej byłej „Budowli Führera“. Z
jednej strony jako kontynuacja rozpoczętych przed wielu laty działań pod
tytułem „Pogrzeb lub NIEBIAŃSKA
CZWÓRKA“, z drugiej również jako inauguracja międzynarodowej akcji antywojennej, która podobnie jak już w
ubiegłym roku, tak i w przyszłym i
kolejnym roku prowadzić będzie z Republiki Federalnej Niemiec i zaanektowanej
Niemieckiej
Republik
Demokratycznej pod hasłem „WALKA
KLAS ZAMIAST WOJNY ŚWIATOWEJ“
do Republik Czeskiej i do Polski.
Wykażcie poprzez swoje uczestnictwo w tym spotkaniu, po której stronie jesteście. Nie jutro lub pojutrze. Ale
dzisiaj!
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29. września 2012SP
roku,
OTKANIE
Międzynarodowe

Antywojenne

Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec,
zaanektowana Niemiecka Republika Demokratyczna!

29 WRZEŚNIA 2012 ROKU

MIĘDZYNARODOWE

SPOTKANIE
godz. 17 w dawnej „budowli führera“

do roku
1933 dom mieszkalny A. Pringsheim i córki Kathariny, żony
Thomasa Manna
1933

ANTYWOJENNE

przymusowe wywłaszczenie i rozbiórka domu

przez NSDAPPolska,
utworzenie „budowli
führera“
Republika Czeska,
Republika
Federalna Niemiec,
1938 Dyktat Traktatu
Monachijskiego podpisanego
zaanektowana
Niemiecka
Republika Demokratyczna!
przez Hitlera, Chamberlaina, Daladier i Mussoliniego
1945 konfiskata
armię wird
Stanów
Zjednoczonych,
Die Internationale Anti-Kriegs-Veranstaltung
„Klassenkampf przez
statt Weltkrieg“
durchgeführt
von:

HITLERS FRIEDENSTAUBE

1948

przekazanie przez Stany Zjednoczone
(kraj koalicji antyhitlerowskiej) na rzecz Bawarii

1954

przebudowa sali kongresowej narodowych socjalistów
na salę koncertową

1957

Wyższa Szkoła Muzyczna

1995

rekonstrukcja dyktatu „Traktatu Monachijskiego“
„Pokój, który prowadzi do wojny“

2012

przybądźcie na
międzynarodowe spotkanie antywojenne,
Monachium, Arcisstr. 12

MERKELS FRIEDENSTAUBE

Z:
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München: Sept. 2012

TOCZY SIĘ
WOJNA…

W

zakładach pracy tego
kraju! To głodowe płace i
praca czasowa, praca przymusowa
naszych dzieci, praca do upadłego
i presja psychiczna mają nas
podzielić, pozbawić nas praw i
zdolności do walki, abyśmy nawet
nie ośmielili się już odezwać, gdy
chodzi już tylko i wyłącznie o
przetrwanie.

Bremen: 8.Mai 2008

Toczy się wojna…
przeciwko narodom Europy i
Świata! To z Berlina organizowany
jest dyktat nędzy, zniszczenia,
utraty suwerenności przez całe
państwa i ich ludność. Dzieje się to
na zlecenie niemieckich monopoli,
które w miarę upływu czasu
wyzyskuję już więcej ludzi zagranicą niż w samych Niemczech. A
nas chcą zdegradować do roli inkasentów odsetek dla Deutsche Bank
i spółki, jeśli nie da się już inaczej,
to ze stalowymi hełmami na
głowach.

Grozi nam
trzecia światowa pożoga…
… jeśli pozwolimy się wysłać na bój
dla ich profitów, jeśli wreszcie nie
okażemy się szybsi od podpalaczy.
A na to jest już najwyższy czas!

Oświadczamy:
Górnicy w Hiszpanii lub w Polsce,
hutnicy w Grecji, robotnicy w fabrykach samochodów Peugeot we
Francji, Skoda w Republice Czeskiej lub tutejsi, pracujący w BMW –
wszyscy oni są nam sto tysięcy razy
bliżsi niż zarząd Daimlera, Deutsche Bank lub też ich berliński rząd.

WALKA KLAS
ZAMIAST
WOJNY ŚWIATOWEJ
to nasze hasło. I oczywiście:
PROLETARIUSZE
W SZYSTKICH KRAJÓW
ŁĄCZCIE SIĘ!
35 przedstawicieli związków
zawodowych i członków rady zakładowej
Mercedes Benz w Bremie
(35 Vertrauensleute und Betriebsräte
von Mercedes Benz in Bremen)

EUROPA STOI W OGNIU

I

nie tylko Europa. Narody Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Europy
Wschodniej, itd. nie mogą i nie chcą już
dłużej żyć w tej nędzy, którą narzucają
im banki i monopole – w pierwszym
rzędzie te niemieckie. Masowe demonstracje, strajki i innego rodzaju
formy walki są ewidentnym i aż nadto
dobrze słyszalnym tego znakiem.
Kapitaliści nie są już w stanie
wyzyskiwać ludzi tak bardzo, jak
muszą to czynić w celu uzyskiwania dla
siebie zmaksymalizowanych profitów. Kopią sami
sobie
swój
własny
grób,
gdyż na co dzień
odbierają
tym,
których
chcą
wyzyskiwać, podstawy egzystencji, pracę i chleb.
Sprzeczności
wołają o pomstę do nieba. Z jednej
strony jest to wołanie o rozbój i zniszczenie, wołanie o wojnę, a z drugiej
strony dążenie milionów ludzi do godnego życia w pokoju.
Co powstrzymuje narody przed
położeniem kresu kapitalistycznemu
szaleństwu? Brak politycznego przywództwa,
które
skumulowałoby
codzienną walkę robotników i ludu, aby
poprowadzić decydujące natarcie.
Co powstrzymuje naszych robotników przed położeniem kresu temu
szaleństwu? To wiara, że system ten
jeszcze w jakiś sposób da się
naprawić. To fakt, że do tej pory
„całkiem nieźle” nam się żyło z rozboju
dokonywanego na innych narodach
przez Deutsche Bank i spółkę i z którego to powodu o wiele za bardzo
oszczędzaliśmy tych naszych panów. I
tym
samym
pozwalaliśmy
się
sprowadzać do roli łamistrajków.
Również nam brakuje przywództwa.
München: August
2012

Nawet w całkiem elementarnych kwestiach. Zadania
związków
zawodowych
zaczynają się od walki
przeciwko
obniżkom
wynagrodzeń i leasingowi
pracowniczemu. I nie
kończą się jeszcze zupełnie
na
walce
przeciwko
łamaniu strajków, przeciwko natychmiastowemu
powstrzymaniu płatności
długów i odsetek przez inne
narody na rzecz banku Deutsche Bank
i spółki (oby nasi władcy na tym zbankrutowali. Oni lub my!).
Potrzeba jeszcze dużo więcej: naszym obowiązkiem jako robotników tego
kraju jest stanąć w pierwszym rzędzie
przeciwko imperializmowi i wojnie. Jest
to wprawdzie zapisane w statutach
naszych związków zawodowych, jednak nie jest to realizowane. Już raz w
historii przegapiliśmy taką szansę. Zamiast jako zwarta partia antywojenna
pogonić do wszystkich diabłów
podżegaczy wojennych i ich faszystowskich popleczników, proletariat pozwolił się podzielić. Część
pozwoliła się wysłać na
wojnę przeciwko innym
narodom, podczas gdy
nasi najlepsi tracili życie w
obozach koncentracyjnych. To niemożliwe,
abyśmy właśnie my – robotnicy niemieccy – nie
wynieśli z tego żadnej
nauki.
München: MAN - 2012

Należy w końcu
wyciągnąć z tego wnioski na
przyszłość. Rządzący podjęli wszelkie
możliwe przygotowania ku temu, aby
uprzedzić nasze działania. To właśnie
przebudowa państwa, stan zagrożenia
Republiki stanowią działania, poprzez
które usiłują oni uczynić naród pozbawionym praw i bezbronnym, aby po raz
trzeci wysłać go na wojnę przeciwko
innym narodom. Musimy wyciągną w
końcu z tego naukę, nie możemy
pozwolić sobie na jakikolwiek dalszy
dzień zwłoki: musimy się zorganizować, umocnić front jedności przeciwko imperializmowi i wojnie. Ponad
zakładami pracy, ponad miastami i
ponad granicami państw. Dla nas jako
komitetu robotniczego i koordynacyjnego przeciwko stanowi zagrożenia
Republiki stanowi to niecierpiący zwłoki
i priorytetowy punkt naszego programu.
Komitet Roboczy i Koordynacyjny
Pierwszej Konferencji Robotników i Związkowców
przeciwko Stanowi Zagrożenia Republiki
(Arbeits- und Koordinationsausschuß
der ersten Arbeiter- und Gewerkschafterkonferenz
gegen den Notstand der Republik)
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POKÓJ
JEST CZERWONY

U

padający świat kapitalizmu broni się wszelkimi
dostępnymi środkami przeciwko
nieuniknionemu: zastąpieniu go
przez świat robotników i ludu.
Świat ze swoimi niezmierzonymi bogactwami stworzonymi
przez robotników ludzkości musi
ciągle od nowa być pokonywany,
niszczony, aby jeszcze raz
pasował do drobnych interesów
największych monopoli i kapitału
finansowego. Tak duża jest
sprzeczność pomiędzy światem
wyzyskiwaczy
i
przysz-łym
światem, iż nawet najgłębsze kryzysy kapitalistyczne nie są już
wystarczające do dokonania tego
dzieła
zniszczenia.
Jedynie
wojna, jedynie wojna światowa,
może raz jeszcze uratować kapitalizm. I tak podpalają ten świat na
wszystkich jego krańcach.
Podpalacze mają nazwiska,
adresy i twarze. Znamy ich.
Wśród nich na czele plasują się
monopoliści i banki niemieckiego
imperializmu, które dwukrotnie w
ciągu stu lat popełniły zbrodnię
wojny. Dziś walczą o panowanie
w Europie. Podporządkowały
sobie militarnie, politycznie i ekonomicznie znaczne części Europy
Wschodniej. Jest to jednak dla
nich niewystarczające. Nie wystarcza im to tak samo, jak nie
wystarczyło im zaanektowanie 16
milionów ludzi w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Nie wystarcza im dokładnie tak, jak nie
wystarczały im Kraj Saary, Austria, Kraje Czech i Moraw, gdy Hitlerowi przed 74 laty na mocy
Dyktatu Monachijskiego rzucono
na pożarcie „Kraj Sudetów“.
Pamiętamy przecież tą historię.
Czy
mamy,
czy
musimy
przeżywać to jeszcze raz? Po raz
trzeci – nie!
Walka przeciwko ich wojnie
ma nazwiska, adresy i twarze.
Również i one są nam znane. To
budowniczowie tego innego,
nadchodzącego świata. To organizacje i związki robotników i młodzieży walczącej, które postanowiły
zorganizować wojnę przeciwko

München Aug./Sept.2012

barbarzyństwu. Nie tylko w
zakładzie pracy, szkole czy
warsztacie szkolnym, ale w
całym kraju. Nie tylko we
własnym kraju, ale wraz z im podobnymi także ponad granicami.
Po czyjej stronie stoisz Ty?
„Walka klas zamiast wojny
światowej“ to nauka płynąca ze
stu lat walki robotniczej przeciwko wojnie światowej, przeciwko zbrodni, którą władający
tym krajem popełnili już dwukrotnie. Międzynarodowa akcja antywojenna organizuje do walki, w
której liczy się każdy. W tej
międzynarodowej jedności i na
rzecz tej międzynarodowej
jedności walczymy my komuniści.
Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD

POKÓJ NARODOM
ZAMIAST
KRYZYSU I WOJNY

F

aszystowskie Niemcy obróciły
olbrzymie obszary Europy w
gruz i popiół, mordowały i grabiły. Kto
jednak na tym skorzystał? Dokładnie
tak samo jak w demokracji burżuazyjnej, również w faszyzmie to
najmocniejsze ekonomicznie działy
banków, koncernów i firm ubezpieczeniowych są tymi, które podejmują
istotne decyzje. Faszyzm stanowi
formę systemu władzy, która nie pojawia się nagle i w izolacji od praw
rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego, lecz jest świadomie implementowana przez część możnych
tego świata. A w kapitalizmie żyjemy
przecież ciągle jeszcze.
Wyciągnięcie z tego odpowiedniej
nauki, jest obecnie tym bardziej
niezbędne, że w ostatnich latach ton niemieckiej polityki wewnętrznej i zagranicznej
wyraźnie się zaostrzył.
Po tak zwanym ponownym zjednoczeniu
Niemiec ludzie stojący u
władzy stracili wszelkie
hamulce.
Czynili
wszystko, by olbrzymowi ekonomicznemu –
Republice Federalnej
Niemiec zapewnić w
świecie rolę polityczną, która mu się
ich zdaniem należy. „Dwa razy
pokonaliśmy Niemcy i już są z
powrotem“, tak powiedziała Margaret
Thatcher w roku 1989.
W obecnym światowym kryzysie
ekonomicznym sprzeczności pomiędzy państwami imperialistycznymi nabrały dawno niewidzianej
ostrości. Sfery wpływów i rynki zbytu
muszą zostać zabezpieczone, gospodarki narodowe doprowadzane są
do ruiny, państwa pozbawiane są
swojej suwerenności, a całe narody
ograbiane. Angela Merkel po-

...

wiedziała w jednym ze swoich
przemówień podczas monachijskiej
konferencji w zakresie bezpieczeństwa w roku 2004: „Aby wpływać
na politykę innych narodów, by
służyć interesom i wartościom
własnego narodu, należy brać pod
uwagę
wszelkie
środki,
od
uprzejmych
słów,
po
rakiety
samosterujące.“ Zaś Daily Mail
napisał: „Hitlerowi nie udało zdobyć
się Europy środkami militarnymi,
nowocześni Niemcy doprowadzą do
tego poprzez handel i dyscyplinę
finansową (...).“
Niemiecki
imperializm
jest
również wrogiem ludności Polski,
Grecji, Hiszpanii, Włoch i innych krajów Europy. Dlatego też prowadzimy
tą samą walkę przeciwko wojnie, wyzyskowi i uciskowi. I musimy prowadzić tą walkę, jeśli chcemy
przeciwstawić się grabieży i pozbawieniu praw innych narodów i
państw. Na każdym kroku i w każdym
miejscu widzimy, że niemiecki aparat
władzy nie tylko się zbroi, ale także
jest przezbrajany – przeciwko nam i
krajom tego świata! W sposób ewidentny kraj, w którym mieszkamy,
zmierza w kierunku większych spo-

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

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

rów wojennych i depcze podczas
swoich przygotowań obutymi nogami
demokratyczne prawa i życie milionów ludzi.
Dlatego też jako socjalistyczne
stowarzyszenie dzieci i młodzieży nie
mamy wyboru.
Dlatego też popieramy międzynarodową akcję antywojenną „Walka
klas zamiast wojny światowej”.
Socjalistyczna Młodzież Niemiec – Sokoły,
Okręg Dolna Bawaria / Górny Palatynat
(Sozialistische Jugend DeutschlandsDie Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz)

Z:

DEKLARACJI ● STANOWISK ● PISM POPARCIA

JAK DŁUGO JESZCZE
W EUROPIE BĘDZIE SIĘ
MÓWIĆ PO NIEMIECKU

D

opiero wraz z utworzeniem stowarzyszenia Wolnej Młodzieży
Niemieckiej na emigracji, początkowo w
roku 1936 w Paryżu, doszło do zjednoczenia młodzieży antyfaszystowskodemokratycznej w jednej wspólnej
organizacji. Nastąpiło to zbyt późno i
było ograniczone jedynie do młodzieży,
natomiast podział ruchu robotniczego
uniemożliwił wspólną walkę przeciwko
dyktatowi monachijskiemu i drugiej
wojnie światowej.
Tą winę musiały odkupić inne narody olbrzymią daniną krwi oraz bezgranicznego cierpienia. One też były
tymi, które uwolniły świat od hitlerowskiego faszyzmu i wojny. Wolna
Młodzież Niemiecka (FDJ), tworzona
była w roku 1945 we wszystkich strefach okupacyjnych, w roku 1951 została
zabroniona w Republice Federalnej
Niemiec, od chwili anektowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej walczy
jako organizacja w dwóch krajach przeciwko niemieckiemu imperializmowi,
który coraz bardziej narasta i staje się
coraz bardziej agresywny.
I tak w tej niemieckiej Europie widzimy niebezpieczeństwo „nowego dyktatu monachijskiego“, skierowanego
przeciwko krajom europejskim, co już
obecnie skutkuje rozpadem / rozbiciem
ich narodowej suwerenności. Ich
rozgrabienie ekonomiczne przypomina
skutki anektowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej: „kwitnące krajobrazy“, masowa emigracja, zubożenie.
Odbyło się to drobnymi krokami, jednak
od czasu kryzysu można mówić o skali
butów siedmiomilowych.
"Teraz nagle w Europie mówi się po
niemiecku." raduje się głośno Volker
Kauder. Gazeta „Internationale Politik“
[Polityka Międzynarodowa] nazywa już
panią Merkel „Kanclerzem Unii EuropeEssen: 60.Jahrestag der
jskiej“. I tak
Ermordung Phillipp Müller
- 11. Mai 2012
niemiecki imperializm maszeruje
w
czasach pokoju ponownie
jeszcze ciągle
aż do granic
wojny.
I
znowu
jesteśmy podzieleni. Powstrzymajmy go tym razem,
zanim ponownie będą to musieli zrobić
inni! Będąc podzieleni jesteśmy słabi,
zjednoczeni stanowimy siłę!
Dlatego wzywamy Was do wzięcia
udziału w Międzynarodowym Spotkaniu
na rzecz uniknięcie trzeciego pożaru
światowego w dniu 29 września w Monachium.
Freie Deutsche Jugend (FDJ) Wolna Młodzież Niemiecka

WOJNA WOJNIE
Niemieckie czołgi do Arabii
Saudyjskiej, niemieckie łodzie podwodne z opcją uzbrojenia w rakiety
atomowe do Izraela, niemiecka nowoczesna „drobna broń“ na cały
świat, niemieccy instruktorzy dla

armii terytorialnych i band
najemników w krajach arabskich, afrykańskich, azjatyckich!

...

Hamburg: 2009

Kuźnie zbrojeniowe niemieckiego
imperializmu
cieszą się wysoką koniunkturą Niemieccy politycy
tworzą
warunki,
by
realizować swoje cele geostrategiczne określane mianem „niemieckich interesów” w konkurencji do geostrategicznych interesów imperializmu Stanów Zjednoczonych. Do
tego celu posługują się zainstalowanymi przez siły kontrrewolucyjne
władcami w Polsce, Republice
Czeskiej, zaanektowanej Niemieckiej Republice Demokratycznej i
innych byłych krajach socjalistycznych Europy Wschodniej. Już
dzisiaj szaleją wojny i konflikty
zbrojne na całym świecie. Wojna
światowa jest rzeczywistością, a jej
dalsza eskalacja zaprogramowana
przez panujących.
Przed 79 laty – 29 września
1938 roku, tak zwani protektorzy:
Wielka Brytania, Francja, Włochy,
po przyłączeniu Austrii do Rzeszy
Niemieckiej oddzieliły w zgodzie z
Rzeszą Niemiecką pod panowaniem Adolfa Hitlera poprzez dyktat
zwany „Traktatem Monachijskim“
części Czechosłowacji i zezwoliły
na zajęcie Czechosłowacji przez
niemiecki Wehrmacht. Polityczne
warunki dla tego dyktatu stworzyła
faszystowska partia Henleina – tak
zwanych Niemców Sudeckich. To,
przed czym ostrzegał Związek Radziecki i antyfaszyści w Niemczech
oraz krajach sąsiednich: dyktat monachijski był krokiem do drugiej
wojny światowej, którą oficjalnie
wywołała prowokacja graniczna /
napad na radiostację w Gliwicach.
Bilans:
80
milionów
śmiertelnych ofiar wojny, spustoszenie, głód, nędza, nieodwracalne
straty dóbr
kultury...
Kto spośród
m ł o d z i e ż y,
robotników,
pracowników
umysłowych,
osób samo
zatrudnionych
chce
umierać
w
trzeciej wojnie światowej na rzecz interesów
kapitału? Teraz i dzisiaj jedynie
zmasowany opór może powstrzymać histerię wojenną. Dlatego
popieramy akcję antywojenną
„Walka klas zamiast wojny
światowej“.
W imię rozbrojenia światowego!
W imię oswobodzenia narodów
spod jarzma kapitału i polityki imperialistycznej!
Uczestnicząc w akcji antywojennej wyrażamy naszą wierność
wobec spuścizny politycznej przywódcy niemieckiego i międzynarodowego ruchu robotniczego Ernsta
Thälmanna.
Rewolucyjny Związek Przyjaźni stowarzyszenie zarejestrowane (RVB)
(Revolutionärer Freundschaftsbund) (RFB)
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toś mógłby powiedzieć, że
jesteśmy staromodnymi marzycielami. Ale dlaczego? Ponieważ nie
chcemy uznać kryzysu, wojny i
barbarzyństwa za swoją przyszłość?
Ponieważ wolimy organizować
walkę klas, niż przeczekiwać przygotowania panujących do nowej wielkiej
wojny wydając z siebie jedynie westchnienie: "Cóż, jest nas zbyt mało, zatem
i tak przecież nie da się nic zrobić“?
Bo wolimy zdradzić młodzieży
pracującej i uczącej się z innych krajów
plany wojenne „naszych” władców przeciwko ich narodom i przeciwko naszemu
własnemu narodowi?
Ponieważ bronimy się przed tym, by
armia
federalna
(Bundeswehra)
docierała ze swoimi kłamstwami i swoim
werbunkiem w miarę upływu czasu
coraz bardziej systematycznie do
wszystkich uczniów? Przed tym, by
małe dzieci z przedszkola zabierane
były do koszar, aby tam bawić się w
wojnę? By setki tysięcy młodych ludzi
będących w Federalnej Agencji Pomocy
Technicznej, Organizacji Czerwonego
Krzyża, itp. ciągle jeszcze myślały, że są
członkami organizacji pomocowych,
które mogą ratować ludzkie życie. A
przecież ich władze już dawno oddały
ich pod dowództwo Bundeswehry.
Bo mamy cholernie dużo przeciwko
temu, by niemiecka policja urządzała w
Polsce nagonki na młodzież, a w Arabii
Saudyjskiej i w innych miejscach
nauczała „demokratycznego” zwalczania powstań? By pod niemieckim przywództwem europejska twierdza została
tak zabezpieczona, by pod jej granicami
zdychały dziesiątki tysięcy uchodźców?
Ponieważ nie wierzymy w to, że
dzięki setnemu apelowi do pani Merkel
lub napuszonych klaunów Deutsche
Bank i Spółka zorganizują nagle konferencję prasową, na której wyrażą
skruchę za zbrodnie popełnione na narodach tego świata i obwieszczą swoje
rozwiązanie?
Ponieważ wolimy naruszać spokój
domowy tych, którzy dorobili się na
działaniach
wojennych,
jak
Blohm&Voss, niż przyglądać się temu,
jak oni każdego dnia naruszają pokój
światowy.
Ponieważ nie wierzymy dziś już
obecnie „naszemu” rządowi, ponieważ
z doświadczeń z „Dyktatem Monachijskim“ wiemy, że zawsze wtedy, gdy
rząd niemieckiego kapitału prezentuje
jakiś układ jako ratunek dla pokoju, to
jasne jest, że kolejna wojna zbliżyła się
znowu o milowy krok?
I dlatego mamy być uznawani za
marzycieli? No dobrze! A Ty? Chcesz to
wszystko znosić? Jeśli nie, to podejmij
wraz z nami walkę przeciwko niemieckim przygotowaniom do wojny!
Wyjdź wraz z nami przed szkoły, warsztaty i uczelnie, a 29 września udaj się
wraz z nami do Monachium!
Komitet Akcji Młodzieżowej przeciwko
Nędzy Republiki (Republika Federalna Niemiec)
(JugenaktionsausschussNotstand der Republik)
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SOCJALIZM
LUB BARBARZYŃSTWO
apitalistyczna żądza zysku
napędza ekspansywne konflikty zbrojne i spór o nowy podział
świata. W dążeniu do zyskania
miejsca wśród światowych mocarstw
kapitał niemiecki rozpętał obydwie
wojny światowe. We wrześniu 1938
roku Czechosłowacja stała się ofiarą
niemieckiej agresji, ale także ofiarą
zdrady swoich zachodnich aliantów.
Zjednoczone Królestwo i Francja
złożyły Czechosłowację w ofierze narodowosocjalistycznej Wielkoniemieckiej Rzeszy w nadziei, że jej
ekspansja skieruje się na wschód
przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Ich życzenia spełniły się i wskutek
tego Związek Radziecki poniósł
najcięższe ofiary podczas zwalczania
nazizmu, jednak w międzyczasie
również i one same stały się celem
niemieckiej agresji.
Prawie 70 lat czekała niemiecka
burżuazja na to, by ludzka pamięć o
tych wydarzeniach wyblakła, aby
obecnie zdecydować o złamaniu politycznego tabu i przejść do etapu
przygotowań interwencji militarnej w
nieograniczonym zakresie. W sobotę,
30.6.2012, Minister Obrony Republiki
Federalnej Niemiec Thomas de Maizière wspomniał w rozmowie z jedną
z niemieckich stacji radiowych, że
armia niemiecka jest zasadniczo w
stanie prowadzić operacje militarne na
całym świecie. Interwencja taka musi
być uzasadniona tym, jak wysoka
byłaby cena takiej operacji w rozumieniu ofiary z pieniędzy i krwi. „Częścią
naszej roli w świecie jako mocarstwa
jest również możliwość przejmowania
odpowiedzialności w skali międzynarodowej. Możliwość, nie konieczność.“, oświadczył minister. Po 70
latach konsolidacji oraz ekspansji ekonomicznej i terytorialnej niemiecki
kapitał, który stał się hegemonem w
Unii Europejskiej, oświadcza ponownie, że jest gotów do poszerzania
i zabezpieczania swojego panowania,
do wykorzystania swojej armii w
szerszym zakresie. To, czego hitlerowskim Niemcom nie udało osiągnąć
przemocą zbrojną, to powojenna Republika Federalna Niemiec osiągnęła
na drodze politycznej. Niemiecki
kapitał przekształcił Europę środkową
i wschodnią w swoje przedmurze,
dokąd wyeksportował skutki kapitalistycznego kryzysu: usunął całą
znajdującą się tam konkurencję
gospodarczą, w szczególnie dużym
wymiarze wyzyskuje siłę roboczą w
Republice Czeskiej i przy pomocy
swojej potężnej sieci handlowej zalewa lokalny rynek swoim produktami,
które w przeważającej mierze
stanowią wyroby o niskiej jakości. Tak
odnowiony kapitalizm przyniósł ludziom to, czego przed rokiem 1989 nie
znali, np. jogurt, który nawet nie stał
koło mleka, słodycze pełne substancji
zastępczych, margarynę taką, jaką ostatnio posmakowaliśmy za czasów
niemieckiej okupacji podczas drugiej
wojny światowej, buty drugiego lub
trzeciego gatunku i tym podobne –
jednym słowem tandetę, przy pomocy
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DEKLAR ACJA
Uczestnicy spotkania z dni 28/29.1.2012 w Monachium odbierają je jako
pierwsze z serii wielu międzynarodowych spotkań w ramach akcji „Walka klas
zamiast wojny światowej”, które miałyby służyć trwającej wiele lat kontynuacji
akcji.
Na początek jeszcze w tym roku w rocznicę postanowienia „Dyktatu monachijskiego” z roku 1938 w tym samym budynku, w którym dyktat podpisano, w dawnym „budynku Führera”, a obecnie siedzibie Wyższej Szkoły Teatralnej i
Muzycznej w Monachium, miałaby odbyć się zorganizowana impreza, której
uczestnikami byliby reprezentanci Czech, Polski oraz Niemiec.
W kolejnym roku, tj. w roku 2013, w siedemdziesiątą piątą rocznicę haniebnego „Dyktatu monachijskiego” z Monachium do Pragi przemaszeruje pochód
akcji „Walka klas zamiast wojny światowej”. W miarę możliwości również tym
razem organizowany przez jedność akcji z Czech, Polski i Niemiec.
W siedemdziesiątą piątą rocznicę rozpoczęcia Drugiej Wojny Światowej, czyli
w roku 2014, pochód akcji „Walka klas zamiast wojny światowej” miałby
rozpocząć się w Gdańsku, poprzez Warszawę i dalej przez Polskę. I znów
organizacją zajęłaby się jedność akcji z trzech krajów.
Uczestnicy spotkania z dni 28/29.1.2012 w Monachium świadomie przystępują
do takiego wieloletniego planowania, ponieważ pomiędzy „Dyktatem monachijskim“ z roku 1938 a napaścią Niemiec na Polskę w dniu pierwszego września
1939 istnieje bezpośredni związek, Czechy i Polska dzisiaj znów na płaszczyźnie
ekonomicznej i politycznej poddawane są infiltracji ze strony imperializmu niemieckiego, w efekcie utrzymującego się kryzysu gospodarczego wzrasta
niebezpieczeństwo, że imperialiści dążyć będą do ponownej wojny.
Przed taką ewentualnością akcja „Walka klas zamiast wojny światowej” chce
i powinna ostrzegać narody Czech, Polski oraz wszystkie inne kraje zagrożone
widmem imperializmu niemieckiego. Ponadto zaangażowani w akcję chcą i powinni ostrzegać sam naród niemiecki przed ponowną zgodą na wysyłanie swoich
ludzi na wojnę przeciwko innym narodom. Tym samym akcja i jej przygotowanie
służą bezpośrednio zacieśnianiu przyjaźni narodów i pozostają w ramach długiej
tradycji międzynarodowości proletariackiej.
Monachium, dnia 29.1.2012
BRD incl. annektierter DDR:
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder
DIE HIMMLISCHEN VIER“
Heinz Klee
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Deklaracja została zaaprobowana po 29 stycznia przez organy kierownicze wszystkich
organizacji, które wydelegowały swoich przedstawicieli na konferencję oraz uznały ją za
podstawę dla swojej dalszej działalności.

której da się zarabiać pieniądze w koloniach.
Tak, jak Traktat Monachijski stał
się wstępem do drugiej wojny
światowej, tak i dzisiaj stoimy przed
grożącąeskalacją nowych międzyimperialistycznych konfliktów. Upadek
potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych i umacnianie się innych
potęg prowadzi w sposób nieunikniony do wojen, które grożą poszerzeniem swojego charakteru do
wymiaru znacząco wykraczającego
poza wymiar regionalny. Mocarstwa
światowe nie umierają w łóżku i tak
stajemy na progu nowych konfliktów
mocarstwowych. W 1938 roku osią,
wokół której kręcił się świat była
Czechosłowacja, obecnie jest to Syria.
Naród syryjski konfrontowany jest dzisiaj z destruktywnym wtrącaniem się
ze strony NATO i koalicjantów, a jutro
być może z imperialistyczną agresją.
Dokładnie tak, jak w roku 1938 nasi
pradziadowie wyruszyli do obrony
kraju przeciwko zagrożeniu ze strony
Wielkoniemieckiej Rzeszy, a później
walczyli w rodzimym ruchu oporu, w
szeregach grup partyzanckich i w naszej armii na wychodźstwie o wolność,
dokładnie tak samo wspieramy dzisiaj
naród syryjski w walce przeciwko

współczesnym faszystowskim interwenientom i występujemy przeciwko
haniebnemu udziałowi armii Republik
Czeskiej w agresji i okupacji ze strony
NATO.
Precz z bronią
imperialistcznych agresorów!
Wojna imperialistycznej wojnie!
Komunistyczny Związek Młodzieży,
Republika Czeska
(Kommunistischer Jugendverband – KSM)

RAZEM DO PRZODU
m bardziej oddalone w czasie są
wydarzenia historyczne, tym
ważniejszym jest, aby poprzez akcje
takie jak „Niebiańska czwórka”
przypominać o tym, kto ponosi winę
za faszyzm, wojnę i gardzącą ludźmi
władzę. Każda i każdy może się do
tego przyczyniać wedle swoich
możliwości. I tak na maj 2013 roku
zainicjowałem
odczyt
„Spalone
książki” w pomieszczeniach Niemieckiego Bundestagu. Referować mają
nie tylko posłowie, ale także artyści,
świadkowie tamtych wydarzeń, jak
również obywatelki i obywatele. Dla
historii najwyższego Niemieckiego
Parlamentu będzie to bez wątpienia
nadzwyczajna akcja.

I

Dr Dagmar Enkelmann (członek parlamentu,
DIE LINKE /Lewica/)

.. .

STANOWISK

...

KOMUNISTYCZNA PARTIA
POLSKI
stotna cechą współczesnego
kapitalizmu jest imperializm.
W stosunkach międzynarodowych przejawia się on dyktatem wielkich mocarstw, ich
polityczną i militarną dominacją
nad wyzyskiwanymi narodami.
Ostatecznym stadium imperializmu jest wojna światowa, w której
przeciwnikami są konkurujące impe-
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KLUB
CZESKIEGO POGRANICZA
REPUBLIKA CZESKA

K

lub Czeskiego Pogranicza
opowiada się za pokojem,
współpracą z ludem pracującym
Republiki Federalnej Niemiec i
ludem pracującym wszystkich
Tschechische Republik: Cinovec2011

rialistyczne kraje, a ofiarami narody
wyzyskiwane. Współczesne stosunki gospodarcze i polityczne cechuje wzmożony ekspansjonizm
bogatych państw. Równolegle do
procesów gospodarczych następuje
umacnianie militaryzmu i szowinizmu narodowego. W ostatnich latach obserwujemy serię brutalnych
agresji, w trakcie których łamane są
podstawowe prawa człowieka,
prawo narodów do samostanowienia i popełniane są zbrodnie wojenne. Wszystko w imię łatwych i

Polnische Republik: Poznań - 2011

szybkich zysków. Komunistyczna
Partia Polski wyraża zdecydowany
sprzeciw wobec polityki imperializmu, agresji ekonomicznej i wyzyskowi, postępującej militaryzacji i
odradzającym się tendencjom faszystowskim. Jednoznacznie przeciwstawiamy się NATO, które jest
odpowiedzialne za szereg krwawych konfliktów i haniebne agresje.
Opowiadamy się za pokojowym
rozwojem krajów i ich równouprawnieniem w stosunkach międzynarodowych. Precz z imperializmem! Przecz z Wojną! Niech żyje
pokój! Niech żyje socjalizm!
Komunistyczna Partia Polski
(Kommunistische Partei Polens)
Frankfurt/BRD:
Deutsche Bank - 2012

Jeder Euro,
jeder Cent hilft!
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narodowości.
Dlatego popieramy międzynarodową akcję antywojenną
„Walka klas zamiast wojny
światowej“.

ŻOŁNIERZE PRZECIWKO WOJNIE
REPUBLIKA CZESKA
towarzyszenie Obywatelskie „Żołnierze
przeciwko
wojnie”
wspiera akcję „Walka
klas zamiast wojny
światowej“, aby powstrzymać niemiecki
imperializm
przed
rozpoczęciem jako część paktu
NATO trzeciej wojny światowej.
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Żołnierze przeciwko wojnie –
Republika Czeska
(Soldaten gegen den Krieg)

Międzynarodowe

SPOTKANIE

Antywojenne

Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec,
zaanektowana Niemiecka Republika Demokratyczna!

Program spotkania
Co można zobaczyć:
► krótkie oprowadzanie po budowli
► film „Ogień...“
► inscenizacja (7 krasnoludków)

Co można usłyszeć:
► przemówienia z czterech krajów
► i muzykę
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Klub Czeskiego Pogranicza –
Republika Czeska
(Klub des tschechischen Grenzlandes)

