
Deklaracja

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

• Biuro Akcji „Pogrzeb lub NIEBIAŃSKA CZWÓRKA” (Republika Federalna Niemiec)
• Klub Czeskiego Pogranicza (Republika Czeska)
• Komitet Akcji Młodzieżowej przeciwko Nędzy Republiki (Republika Federalna Niemiec)
• Komitet Robotniczy Konferencji Robotników i Związkowców przeciwko Nędzy Republiki 

(Republika Federalna Niemiec)
• Kommunistyczna Partia Polski
• Komunistyczny Związek Młodzieży (Republika Czeska)
• Rewolucyjny Sojusz Przyjaźni (dawna Niemiecka Republika Demokratyczna)
• Sojusz Robotniczy na rzecz Odbudowy Niemieckiej Partii Komunistycznej (Republika 

Federalna Niemiec)
• Wolna Młodzież Niemiecka
• Żołnierze przeciwko wojnie (Republika Czeska)


