antiterorismus =
rozvinutí teroru
proti našemu boji
Válka v Afghánistánu a za ní se táhnoucí protiteroristická opatření v každé zemi, značí další krok v
rozvinutí všeobecné války proti proletariátu.
 Hromadné bombardování nebo "chirurgicky přesné údery", masakry v ohromném měřítku nebo
"vedlejší škody",... Když zpustoší planetu ohněm a mečem, brání buržoazie s pomocí teroru mír
ve svém světě bídy.
 Zvláštní soudy, vojenská nařízení, "administrativní zadržení", neomezené vazby, procesy
s vyloučenim veřejnosti,... Oni si ostří své zbraně, aby odsoudili všechny proletáře podezřelé
z toho, že naruší veřejný pořádek, národní bezpečnost, rozbijí sociální smír, ekonomickou
diktaturu.
 Zvýšené množství mezinárodní výměny informací, mezinárodní zatykače,... Obíhají seznamy
se jmény skupin či jednotlivců, kteří mají být zneškodněni,... Dnes je v USA zaměřeno 5000 lidí.

Antiterorismus je využíván jako záminka k násilnému roztočení následující spirály: snížení
mezd, vyhazovy, hladovění, zbrojení,... Vzdušná i silniční přeprava,... poštovní služby, chemická
odvětví, pojišťovnictví,... jsou pod přívalem vyhazovů po stovkách tisících v USA, v Evropě,
v Asii,... Na druhou stranu se investuje a najímá do represivních sektorů (zbrojení, elektronický
dohled, policie,...).
Tváří v tvář proletářským bojům, které se "hrozí" rozvinout, se všechny státy navzájem podporují a sjednocují.

Antiterorismus znamená monopol na zbraně v rukou státu proti našemu boji!
Otevřeme své oči a poznejme, že válka v Afghánistánu, Jugoslávii, Iráku,... je válkou proti našemu vlastnímu
boji!
Otevřeme své oči a poznejme, že boje našich třídních bratrů v Alžírsku, Sýrii, Libanonu, Iránu, Indonésii,... jsou
našim vlastním bojem.
Podřídit se protiteroristickým kampaním, to znamená přijmout drastické snížení mezd, tam stejně jako tady,
a znamená to přispět k represi našich soudruhů, tam stejně jako tady.

Náš boj se odehrává tady a nyní proti tomu, co z nás činí otroky práce,
nedostatku, peněz a kapitálu.
NEPŘÍTEL JE V NAŠÍ VLASTNÍ ZEMI, JE TO NAŠE VLASTNÍ BURŽOAZIE!
Zatímco kapitál se prohlašuje za socialistický či liberální, válkychtivý či pacifistický, znečišťující či biologicky
odbouratelný, ze Severu či z Jihu,... Vždy to je diktatura peněz a míry zisku a od summitů po kontrasummity,
od referend po volby, uvádí na scénu buržoazii, která určí, jaký osud má pro nás v zásobě.

Organizujme se napříč hranicemi, mimo a proti summitům a kontrasummitům
a jakýmkoli jiným strukturám buržoazního státu!

Jedinou alternativou je CELOSVĚTOVÁ
REVOLUCE!
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