
 

 

Válka ke kapitalismu 

patří stejně, jako 

k mraku déšť  

Jean Jaures 

1. září 2014 
75. výročí 

Přepadení Polska 1. září 1939 - začátek druhé světové války.  

Více než 50 lilionů lidí zaplatilo za světovládné plány německého 

fašismu svými životy. Po osvobození v roce 1945, bylo přáním těch, co 

přežili: 

Nikdy znovu fašismus, už nikdy válku. 
 

V letošním roce jsme si také připoměli  

100. výročí začátku první světové války. 
Tu zaplatilo svým životem téměř 10 milionů lidí. 

 
       Máme rok 2014. Již měsíce se na Ukrajině stupňuje občanská 

válka. Politickými, hospodářskými a vojenskými prostředky tam 

prosazují USA, NATO a EU své geopolitické zájmy. Je to pro ně tak 

důležité, že se nestydí ani za otevřenou spolupráci s fašistickými 

silami Ukrajiny. 

         

       Bývalý kancléř Helmut Schmidt vyjádřil obavy z toho, aby se 

situace nevyostřila jako v roce 1914, ze dne na den. 

 

     V této napjaté době mají být od 11. do 28. září 2014 na Ukrajině, 

tedy zemi, která není v NATO manévry NATO pod názvem „Rapid 

Trident“ s účastí 16 států (přitom pět z nich nejsou jeho členy, ale 

dřívějšími sovětskými republikami). 1300 vojáků, cvičení zahrnuje 

všechny druhy zbraní.  

Příprava a velení manévrů je podřízeno EUCOM sídlícím ve 

Stuttgard-Vaihingenu. To je americká vojenská centrála pro Evropu.  

Pod svým velením má také jaderné zbraně umístěné v Evropě. Tyto 

zbraně mají být za 10 miliard dolarů modernizované.  



Požadujeme konec eskalace vojenského napětí na Ukrajině a následně mezi 

východem a západem, které by mohlo vést k oboustrannému nasazení jaderných 

zbraní. 

 

Ne manévrům NATO na Ukrajině. 

Okamžitý klid zbraní a jednání mezi všemi zúčastněnými.  

 Nepotřebujeme a také nechceme mít další výročí, které by už nemusel mít kdo 

vzpomínat.  

 
Nově zvolený president Ukrajiny Petro Porošenko 

 

Vraždění civilistů na rozkaz kyjevské vlády nebere konce.  

Došlo k nasazení armády proti vlastním občanům. 

 Bomby a rakety se nevyhýbají civilistům ani nemocnicím. 

  

 
 

Současnost k Fučíkově odkazu „Lidé bděte“, připomíná: 

Kapitalismu již z krize 2 x pomohla válka, pokaždé začala záminkou,  

která by sama o sobě nikdy světový konflikt nevyvolala. 

Současná krize je v jeho dějinách tou největší. 
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