
O św i a d c z e n i e
Mocarstwa światowe, w tym przede wszystkim Niemcy, jak i Stany Zjed-
noczone, dla których Europa stanowi obszar koncentracji wojsk w przyszłej
wojnie światowej, mają pewność co do tego, że pokonali mocarstwo rewo-
lucji, ale go nie zwyciężyli. Od Berlina po Leningrad, od Paryża po
Warszawę, od Madrytu po Pragę, od Aten po Donieck ponownie umacnia
się protest, rodzący się opór europejskiego proletariatu, a więc tego mo-
carstwa, które może przynieść koniec okrucieństwom wojny.

Narody Europy nie są beznadziejnie stracone, jeżeli pozostaną wierne
swojej własnej historii, która implikuje: Iż są gwarantem pokoju przeciwko
wojnie; gwarantem są dzięki temu, iż stosują w dzisiejszych czasach swoje
historyczne doświadczenia i dbają o ich kontynuację. Kontynuacja
oznacza, iż w swoich obecnych działaniach kierują się zasługami swoich
dawnych zwycięstw nad mocarstwami światowymi przeciwko pojawiającej
się groźbie trzeciej wojny światowej. Do zasług tych należą: Komuna Pa-
ryska jako pierwszy dowód na to, iż można położyć kres zbrodniom prze-
ciwko ludowi. Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa jako sygnał
dla narodów świata i dowód na to, że nawet wojny światowe mogą zostać
zakończone poprzez rewolucję. A także na to, że zwycięski ruch robotniczy
w Związku Radzieckim położył kres mordom, ludobójstwu niemieckiego
faszyzmu poprzez wyzwolenie narodów Europy spod faszyzmu. Stanowiła
ona również siłę napędową do tworzenia demokratycznych państw lu-
dowych, czy to państw socjalistycznych w Europie, bądź też demokracji
ludowych lub też udzielając na całym świecie wsparcia w prowadzeniu re-
wolucji do zwycięstwa przeciwko wojnie, czy to w Wietnamie, Chinach,
Korei Północnej lub też poprzez ruchy wyzwoleńcze w Afryce.

Walka przeciwko wojnie, która w Europie odczuwalna jest na codzień,
wymaga inspiracji poprzez ożywienie historii europejskiej klasy robotniczej
i jej narodów.

Uczestnicy spotkania w dniach 12 - 13 września 2015 roku w Monachium
uważają zatem za absolutnie niezbędne, aby korzystając z faktu, iż w roku
2017 będzie miała miejsce 100 rocznica Rewolucji Październikowej, wykuć
jedność przeciwko wojnie ponad granicami państw poprzez kontynuację
akcji „Walka klas zamiast wojny światowej“ w roku 2017 aż po Leningrad.

Międzynarodowa akcja jedności „Walka klas zamiast wojny światowej“
wymaga od wszystkich przeciwników wojny, którzy są otwarci na mo-
carstwo rewolucji, aby przyłączyli się do tej międzynarodowej akcji
jedności – poprzez własne współdziałanie lub poprzez inne formy wspar-
cia. Aby nie dawać już dalszych szans podżeganiom wojennym sił reak-
cyjnych, mocarstw kapitalistycznych i ich kontrrewolucyjnych kompanów
w byłych państwach socjalistycznych Europy i przygotować dla narodów
wycofanie się z wojny.
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Die Erklärung wurde nach dem 13. September von den Leitungsorganen aller Organisationen, 
die Delegierte zu der Konferenz entsandt hatten, gebilligt und zur Grundlage ihrer weiteren Tätigkeit erklärt. 


