
NÁRODŮM SVĚTA:

VÝZVA

u příležitosti 75. výročí osvobození od hitlerovského fašismu

Dne 8. května před 75 lety ležel německý agresor v troskách svého poraženého a zničeného 
Německa. Mistr smrti a ničení byl v mnohaleté osvobozenecké válce protihitlerovské koalice 
odražen dělníky SSSR a národy. 
Toto vítězství ukončilo nejen hrůzy genocidy na národech Evropy, nýbrž také zahájilo 
osvobození od války, vykořisťování a utlačování, bez kterého by se vítězství antifašistického 
odboje nemohlo upevnit. Tím, že se dělnická třída a její národy osvobodili od jha kapitalismu 
a postavily proti němu svůj vlastní svět budováním socialistických států a lidových 
demokracií. Tím, že na celém světě pomáhali revolucím, ať v Číně, Vietnamu, na Kubě, nebo 
v NDR, ať v osvobození od jakéhokoliv kolonialismu v Africe, Asii a Latinské Americe, 
kterých osvobození by nebylo možné bez zemí s dělnickou a lidovou mocí, v první řadě 
diktatury proletariátu v Sovětském svazu. A tím změnily na desetiletí tvář světa ve prospěch 
národů. Ve kterém silný tábor socialismu a lidových demokracií chránil lidstvo od krveprolití 
třetí světové války.
Pouze svrhnutím imperialismu a kapitalismu na zeměkouli jsou dělníci a národy schopné 
sprovodit ze světa válku a fašismus.  

Mohutné vítězství před 75 lety bylo výsledkem nesmírného úsilí, aby se toto vítězství 
zachovalo, aby se zachovala moc dělnické třídy v socialismu proti poraženým imperialistům 
nacházejících se v defensivě a aby se zabránila a znemožnila restaurace války, vykořisťování 
a utlačování dělníků a národů. Bylo třeba bránit poměr sil proti imperialistickým agresorům a 
úhlavním nepřátelům socialismu a neohrozit protihitlerovskou koalici, obnovit hitlerovským 
fašismem zruinované hospodářství, zachovat a upevnit pokračování revoluce na třetině 
zeměkoule. Protože kontrarevoluce by dělnické třídě po obrovské bitvě a jejím vítězství proti 
fašismu nenechala vydechnout. A tak to i bylo. 

Neskutečně rostoucí třídní boj v zemích osvobozených od kapitalismu vedl k tomu, že 
buržoazie a její „nová“ odnož se dočasně ještě jednou dostaly k moci. Obrat ve vztahu sil 
mezi hrstí imperialistů na jedné straně a miliardy dělníků a rolníků na straně druhé vedl k 
tomu, že národy světa byly uvrženy do dosud nevídané bídy, do jediného pekla. Krátkodobé 
vítězství kontrarevoluce v tiché alianci s prohnilým imperialismem stáhlo národy na všech 
kontinentech do propasti. Upadající třída vykořistovatelů ruinuje a ničí planetu, hýří zdroji, 
vrhá miliardy lidí do nezaměstnanosti, vyhladovění a kulturního barbarství, nutí je k útěku, 
ruinuje fabriky vytvořené dělníky i ekonomii, která už není schopna uživit lidstvo a denně 
poskytuje důkaz, že národy můžou setřást bídu další revolucí, jež vybuduje socialismus.



Válečný zbohatlík v zemích kontrarevoluce, německý imperialismus, se všude na světě vrátil 
jako nepřítel národů. Počínaje anexí NDR uloupil fabriky a půdu, zničil výrobu a vědu zemí 
lidových demokracií, podrobil kdysi vítězné dělníky nádenícké a nucené práci. Jeho 
pozůstalost je neslýchaný společenský návrat do drancování a materiální i duchovní 
ožebračování. Opětovným budováním válečného hospodářství ve vlastní zemi a rozdělením 
Evropy vojensky okupoval Polsko, Českou republiku, Maďarsko, pobaltské státy, Řecko aj., 
aby z nich udělal nástupní prostor proti Rusku a národům bývalých sovětských republik. 

Vítězství v antifašistickém odboji a 75 let nás učí, že fašismus a válku lze svrhnout pouze jako
část revolučního boje o moc proletariátu. To je poučením z vítězství a ještě víc z prohry.
Ať Severní nebo Jižní Amerika, ať Asie, Afrika, nebo Evropa – před všemi dělnickými 
třídami stojí historická úloha na celé zeměkouli, a zvláště v Evropě: opět se semknout, 
abychom navždy zničili ve všech zemích nově vznikající fašismus a válku monopolní 
buržoazie. 

K vytvoření společné bojové fronty vás vyzývá Mezinárodní akční jednota „Revoluce místo 
války“, to je krédo 75. výročí osvobození od hitlerovského fašismu. Za to bojujeme také v 75.
roku: “Ať se KAŽDÝ ROK připomíná osvobození od hitlerovského fašismu“ – Revoluce 
místo války a fašismu.


