
Dobrý den, 

chceme informovat, že Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu
mládeže vydalo prohlášení k připravovanému provokativnímu průjezdu
ozbrojených vojsk USA přes území České republiky na přelomu března a
dubna. 

Prohlášení naleznete zde:
http://www.ksm.cz/dokumenty/prohlaseni-ksm-k-planovanemu-prujezdu-vojsk-usa-pres-cr.html

S pozdravem, 

za KSM Jan Kamenický 

TEXT PROHLÁŠENÍ: 

Dne 14. března, v předvečer 76. výročí nacistické okupace, byli občané
České republiky z médií informováni o provokativním plánu armády USA
projet s kolonou vojenských obrněných vozidel ze cvičení v Pobaltí přes
Českou republiku na domácí základnu v Německu ve Vilsecku. Již samotné
cvičení na hranici s Ruskem, následující po fašistickém převratu na
Ukrajině a vražedné válce proti lidovým republikám s podporou NATO a EU,
je hazardérskou provokací dále přibližující nebezpečí světového
konfliktu s nedozírnými následky. V plánech se hovoří o nácviku styku
vojsk s civilním obyvatelstvem. 

Podplukovník Childs, mluvčí amerického velitelství v Evropě říká [1] :
_"Umožní to zaangažovaným jednotkám otestovat zachování útvaru a
schopnosti vedení poskytující vysoce viditelnou demonstraci amerického
závazku spojencům NATO a demonstrující schopnost NATO přesunu vojenských
sil přes spojenecké hranice při těsné spolupráci."_ Přesun armády USA má
tedy zjistit možnost rychlého a hladkého přesunu vojsk zeměmi v případě
války. V jednom dechu se výslovně mluví o zaměření konvoje proti Ruské
federaci. 

V pondělí 16. března pak vláda ČR schválila tento provokační průjezd. Je
to projev její naprosté podřízenosti imperialistickým zájmům. Jedná se o
další vzdání se suverenity České republiky ve prospěch imperialismu.
Připomeňme, že ihned po zatažení České republiky do NATO došlo k
poskytnutí českého vzdušného prostoru pro bombardéry B-52 a další
letecké síly NATO, které vraždily v Jugoslávii. 

Komunistický svaz mládeže bojuje od samého začátku proti členství ČR v
NATO jako agresivním imperialistickém paktu, který má na svém kontě jen
v historii posledních 25 let mnoho krvavých válek. V současné době činí
členství ČR a její vládu komplici mohutné válečné eskalace, která má být
východiskem pro obnovení ziskovosti kapitálu. Dlouhodobě varujeme [2]
před touto eskalací, která stále více směřuje k světovému konfliktu, a v
které má krvácet především mládež Evropy. 

Ostře odsuzujeme tento provokační konvoj americké armády a servilitu



vlády ČR a vyzýváme mládež, pracující a všechny mírumilovné lidi v České
republice k odporu vůči válečným přípravám, proti plánovanému průjezdu
ozbrojených amerických jednotek přes naše území a k zapojení se do
protiválečných aktivit. 

První z protestních akcí proti přítomnosti vojsk USA je DEMONSTRACE V
SOBOTU 28. BŘEZNA 2015 V 15 HODIN PŘED VELVYSLANECTVÍM USA NA MALÉ
STRANĚ V PRAZE. Komunistický svaz mládeže tuto demonstraci podporuje a
vyzývá k účasti. 

_Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu mládeže_ 

_17. března 2015_ 
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[1]
http://www.stripes.com/news/dragoon-ride-will-send-us-troops-through-eastern-europe-in-show-of-
support-1.334021
[2]
http://www.ksm.cz/dokumenty/prohlaseni-11.-sjezdu-komunistickeho-svazu-mladeze.html


