
Ne NATO a novým 
výdajům na zbrojení
Summit NATO v Bruselu bude 
ve znamení velkých zmatků. 
Na jedné straně Donald Trump 
přijde s opakovaným poža-
davkem na zvýšení vo-
jenských výdajů dalších 
členských států NATO, 
jinak USA začnou 
ustupovat od svých 
závazků. Na stra-
ně druhé Ev-
ropská unie, 
zmítaná zmat-
ky kolem Brexitu, 
uprchlické krize 
a neschopností ře-
šit ekonomické problémy. 
Summit NATO tak bude jen 
pokračovat ve staré 
politice, která selhá-
vá.

VOJENSKÉ VÝDAJE
Summit NATO se schází ve 
stejnou dobu, kdy probíhá 
hlasování o důvěře nové vlá-
dě. Tato vláda je plně připrave-
na zvyšovat vojenské výdaje a 
plnit tzv. spojenecké závazky. 
Navazuje tak na politiku před-

chozí Sobotkovy vlády, která 
zvýšila výdaje na zbrojení z 
0,96% HDP na 1,04% HPD. 
První Babišova vláda pak roz-
počet navýšila na 1,11% HDP, 
což znamená více jak 58 
miliard 

j a k 
korun. Z toho více 
1,7 miliardy jde 
na náklady spojené 
se zahraničními 
vojenskými výdaji a 
mají dále růst, pro-
tože poslanecká 

sněmovna schvá-
lila posílení za-
hraničních misí 
do roku 2020. 
Faktem zůstá-
vá, že hlavní 

stranou války v 
současné vládě 
je ČSSD, která 
se zuby nehty 

snaží dokázat, že 
je pevným zastáncem 
tzv. prozápadní orien-

tace. Místo bezpečnosti však 
tato politika vedla k invazím do 
Afghánistánu, Iráku, Libye, Sý-
rie a řady zemí v Africe. To ved-
lo v posledních letech k útěku 
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milionů lidí z válečných zón a 
zničených států. Navíc to v ČR 
znamená méně peněz na platy 
a veřejné služby.

StrAšENí ruSKEm
V České republice převládá ru-
sofobie, která se snaží paraly-
zovat jakoukoli debatu o mezi-
národní politice tím, že z kritiků 
NATO dělá ruské agenty. To 
zabraňuje jakékoli smysluplné 
debatě o zahraniční politice. Je 
to právě politika rozmisťování 
vojenských jednotek u hranic 
Ruska, která posiluje tamní 
zastánce silových řešení, tzv. 
siloviky. Oni díky tomu mohou 
říkat „Podívejte se, chystá se 
útok, musíme se připravit a 
zbrojit.“ Místo hledání spojen-
ců na všeobecném odzbrojo-
vání tak NATO a jeho členské 
státy přispívají k roztáčení dal-
ších kol zbrojení. Sama Seve-
roatlantická aliance vydává na 
zbraně 51% všech výdajů na 
zbrojení na světě. 

PROTIVÁLEČNÉ HNUTÍ
Abychom zabránili pokračování 

válek vedených v zájmu 
zbrojařských korporací, 
potřebujeme silné pro-

tiválečné hnutí. Takové hnutí 
musí být založeno na principu 
mezinárodní solidarity a musí 
tvrdě a bez váhání kritizovat 
a protestovat proti všem for-
mám imperiální politiky, ať už 
přichází z USA, EU nebo Rus-
ka. NATO předvádí obrovskou 
míru pokrytectví, když nechalo 
svého člena Turecko napadnou 
Kurdy na severu Sýrie a prová-
dět tak etnické čištění. Na dru-
hé straně nesmíme podlehnout 
pocitu, že Putinův režim je zá-
rukou míru. V tom nám může 
nejlépe pomoci ruské protivá-
lečné hnutí, které doma čelí 
represím, za své údajné pro-
tivlastectví. Musíme stát spo-
lečně proti všem propagátorům 
války a vojenských intervencí, 
ať už jsou odkudkoli.

POŽADUJEME:
   zastavení zvyšování výdajů 
na zbrojení
   vystoupení z NATO
  transformaci Armády ČR na 
sbory civilní obrany
   navýšení české rozvojové po-
moci alespoň na 1% HDP a její 
důkladnou kontrolu

www.socsol.czSocialistická Solidarita
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