
 
 
 

20. března 2003 byl zahájen útok Spojených stát ů amerických, Velké Británie 
a jejich spojenc ů proti Iráku. Navzdory ubezpe čování ze strany války chtivých 
kapitalistických elit a médií, že v této válce jde pouze o demokracii, lidská práva a 
boj proti zbraním hromadného ni čení, bylo od po čátku více než jasné, že se zde 
jedná p ředevším o válku pro ropu, mocenské zájmy a strategi cká území.  

I přes aktivní odpor milión ů lidí zapojených do protivále čného hnutí za čaly 
v Iráku umírat tisíce nevinných lidí. Následná okup ace této zem ě pak vyvolala 
hlubokou humanitární krizi. Veškeré sliby okupant ů o demokracii se navíc 
ukázaly zhola nepravdivé. Naprostá v ětšina oby čejných Irá čanů proto s okupací 
otev řeně nesouhlasí. Stále více je t ěch, co se p řidávají na stranu hnutí odporu, 
bojujícího proti okupant ům a jejich domácím pomaha čům.  

 

Komunistický svaz mládeže vyzývá k boji za tyto pož adavky : 

• Okamžité stažení okupa čních vojsk 
Spojených stát ů, Velké Británie a jejich 
spojenc ů z Iráku, Afghánistánu a dalších 
okupovaných zemí! Svobodu Palestin ě! 

• Solidaritu s iráckým hnutím odporu! 

• Konec tolerance státního terorismu! Konec 
tolerance zlo činů proti míru a lidskosti! 
Zrušení vojenských pakt ů a odzbrojení! 

• Neprodlené ukon čení všech zahrani čních 
vojenských misí, kterých se Česká republika 
účastní!  

• Ne útok ům imperialismu na další zem ě! Solidaritu s lidem Iránu, Sýrie, Kuby, 
Venezuely, KLDR! 

• Odmítnutí vše „antiteroristických“ zákon ů úto čících demokratická práva! 

 

Ať žije mezinárodní antiimperialistická solidarita! 

 
 
 
 
 

   
 

Politických v ězňů 9    111 21    Praha 1 
www.ksm.cz    ksm@ksm.cz  

721/985447    602/151711 

 
 
 

20. března 2003 byl zahájen útok Spojených stát ů amerických, Velké Británie a 
jejich spojenc ů proti Iráku. Navzdory ubezpe čování ze strany války chtivých 
kapitalistických elit a médií, že v této válce jde pouze o demokracii, lidská práva a 
boj proti zbraním hromadného ni čení, bylo od po čátku více než jasné, že se zde 
jedná p ředevším o válku pro ropu, mocenské zájmy a strategi cká území.  

I přes aktivní odpor milión ů lidí zapojených do protivále čného hnutí za čaly 
v Iráku umírat tisíce nevinných lidí. Následná okup ace této zem ě pak vyvolala 
hlubokou humanitární krizi. Veškeré sliby okupant ů o demokracii se navíc ukázaly 
zhola nepravdivé. Naprostá v ětšina oby čejných Irá čanů proto s okupací otev řeně 
nesouhlasí. Stále více je t ěch, co se p řidávají na stranu hnutí odporu, bojujícího 
proti okupant ům a jejich domácím pomaha čům.  

 

Komunistický svaz mládeže vyzývá k boji za tyto pož adavky : 

• Okamžité stažení okupa čních vojsk 
Spojených stát ů, Velké Británie a jejich 
spojenc ů z Iráku, Afghánistánu a dalších 
okupovaných zemí! Svobodu Palestin ě! 

• Solidaritu s iráckým hnutím odporu! 

• Konec tolerance státního terorismu! Konec 
tolerance zlo činů proti míru a lidskosti! 
Zrušení vojenských pakt ů a odzbrojení! 

• Neprodlené ukon čení všech zahrani čních 
vojenských misí, kterých se Česká republika 
účastní!  

• Ne útok ům imperialismu na další zem ě! Solidaritu s lidem Iránu, Sýrie, Kuby, 
Venezuely, KLDR! 

• Odmítnutí vše „antiteroristických“ zákon ů úto čících demokratická práva! 

 

Ať žije mezinárodní antiimperialistická solidarita! 

 
 
 
 
 

   
 

Politických v ězňů 9    111 21    Praha 1 
www.ksm.cz    ksm@ksm.cz  

721/985447    602/151711 


