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Add  tovább és  harcolj a   tőke ellen,  a   tőke háborúja ellen   a 
kommunizmusért  !  Az áldozatok mindig  mi  vagyunk,   nem ők; az áldozatok 
mindenhol a munkások, a kizsákmányoltak osztálya. Pofáznak, hogy a 
forradalmi defetizmus divatja múlt - ezt azok harsogják, akik  arról  ugatnak nap 
nap után, hogy mint osztály nem létezünk. Hetet beléjük,  mint   azon  az 
emlékezetes napon,  1914 nyarán a főhercegbe.  Támogassuk a dezertőröket 
miközben  manifesztáljuk  forradalmi harcunkat! Osztály Osztály  ellen !  
 
Add  tovább !   

 
Világ Proletárjai,  Egyesüljetek !   

 
DE TE FABULA NARRATUR 

 
 

A háború:” nagy költségvetésű terrorizmus” 
 

Felhívás: Nemzetközi szolidaritási napok a dezertőrökkel 
 
 
 
Továbbra is tombol az ukrajnai háború, annak minden negatív 
következményével a világ nagy részére nézve. Ugyanakkor folytatódik a 
dezertálás és a besorozás megtagadása is, ami, ha széles körben elterjedne, a 
háború végéhez vezethetne. Ezért teszik közzé a közép-európai régió 
anarchistái ezt a felhívást a dezertőrök aktív támogatásának megszervezésére. 
Bárhol is élünk, tegyünk minden egyes napot a nemzetközi munkásosztály 
szolidaritásának és a háborúval szembeni ellenállásnak a napjává! 
Szerveződjünk a munkahelyeken, az iskolákban és az utcákon, hogy erősítsük 
a dezertálók befolyását! Harcoljunk méltó körülményekért mindazok számára, 
akik megtagadják, hogy ágyútöltelékként szolgáljanak az imperialista 
háborúban! 
 
Legalább 200 000 ember menekül Oroszországból Putyin katonai mozgósítása 
elől, és további tízezrek menekülnek a mozgósítás elől Ukrajnában. Egyes 
hangok mégis azt állítják, hogy „a dezertőrök száma olyan elhanyagolható, 
hogy furcsa erről egyáltalán beszélni". Szembe kell szállnunk eme cinikus 
kísérletekkel, melyek „láthatatlanná akarják tenni” azokat az embereket, akik 
úgy döntenek, hogy nem szolgálnak a hadseregben, disszidálnak vagy politikai 
okokból kivándorolnak. Hallatnunk kell hangjukat és gyakorlati segítséget kell 
nyújtanunk nekik. 
 
A háborúellenes beszédek önmagukban nem rendelkeznek a háború 
megállításához szükséges felforgató erővel, ezért olyan feltételeket kell 
teremtenünk, amelyek megkönnyítik a dezertálást fontolgató emberek számára, 
hogy eljussanak az elmélkedéstől a cselekvésig. Nem arról van szó, hogy ki 
kell állni a frontvonalba a két hadsereg tankjai közé, és azt gondolni, hogy ez 
majd ráveszi a katonákat, hogy letegyék a fegyvert. Arról van szó, hogy 
nemzetközi szinten megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek biztosítják, 
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hogy a dezertőrök biztonságosan disszidálhassanak, és büntetőeljárás vagy 
társadalmi megbélyegzés veszélye nélkül élhessenek egy másik országban. 
 
Jelenleg az oroszországi és ukrajnai háború ellenzőinek szinte nincs hová 
menniük. „Saját" kormányaik csapdába ejtették őket az országhatárok között, 
miközben a szomszédos országok nem hajlandóak befogadni őket és 
tisztességes anyagi feltételeket biztosítani számukra. Amennyiben az emberek 
választási lehetőségei továbbra is arra korlátozódnak, hogy vagy kénytelenek a 
hadseregben szolgálni, vagy pedig üldöztetésnek néznek elébe, akkor aligha 
számíthatunk a dezertálások számának növekedésére. Nemcsak a civil 
menekültek, hanem a hadseregből dezertálók számára is meg kell nyitni a 
határokat a háborús vonal mindkét oldalán. Pontosan ez az, ami jelentősen 
gyengítheti a háború dinamikáját. 
 
Ez viszont soha nem valósulhat meg az adott kormányokkal való tárgyalások 
útján, - hisz ezek ugyanúgy a tőkés világ részei - sem pedig olyan 
szociáldemokrata felhívások hatására, hogy „tegyünk engedményeket a 
migrációs politika területén". Számunkra, proletárok számára egyetlen fegyver 
létezik: az osztályharc; az utcai mozgósítás, a gazdaság szabotálása, és a 
háború elleni közvetlen fellépés... Akkor, és csakis akkor kényszerül a 
megrémült uralkodó osztály arra, hogy engedjen, ami számunkra soha nem a 
harc végső célját jelenti, hanem csak egy pillanat, ahonnan újabb offenzívákat 
kell végrehajtani a nyomorra és háborúra berendezkedett  tőkés  világ ellen… 
 
A politikusok kijelentései, amelyekben bírálják az orosz hadsereg agresszióját, 
csupán a képmutatás kifejeződései; eközben ugyanis nem nyújtanak 
segítséget és megfelelő anyagi feltételeket azoknak az embereknek, akik nem 
hajlandók a hadseregben szolgálni. És különben is, miért is cselekednének 
másként a polgári rend eme méltó képviselői!? Következetesen ki kell állniuk 
Putyin agresszorai, valamint más országok államférfiaival szemben, akik saját 
politikájukkal lehetővé teszik, hogy a hadsereg megőrizze háborús potenciálját. 
Azoknak az országoknak a kormányai, ahol élünk azok, amelyek ténylegesen 
megnehezítik a dezertálást, és ezzel hozzájárulnak a háború folytatásához. 
 
Azoknak, akik életek megmentésén fáradoznak, azon kellene gondolkodniuk, 
hogyan lehetne gyengíteni a hadseregek harci képességét, hogyan lehetne a 
katonákat eltávolítani a frontvonalból, hogyan lehetne őket rávenni az 
engedetlenségre, hogyan lehetne őket arra motiválni, hogy használják a 
fegyverüket azok ellen, akik arra kényszerítik őket, hogy háborúba menjenek. 
Gondolkodjunk el ezen, és szervezzünk olyan közvetlen akciókat, amelyek 
ezeket a megfontolásokat konkrét eredményekké változtatják. 
 
NÉHÁNY ANARCHISTA A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBÓL (2022. NOVEMBER) 
 

Forrás: https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-
international-solidarity-with-
deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO
7BoD3th-liHYY 
 
 

https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-international-solidarity-with-deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO7BoD3th-liHYY
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-international-solidarity-with-deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO7BoD3th-liHYY
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-international-solidarity-with-deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO7BoD3th-liHYY
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-international-solidarity-with-deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO7BoD3th-liHYY
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Spread the word and fight against the capital, against the capital’s war, for 
communism!  The victims are always us, and not them; the victims are always 
the workers, the class of the exploited. They’r e keep talking their bullshit, that 
revolutionary defetism is outdated – the ones who say this are the same ones 
who keep on denying the existence of our class. Put seven bullets in them, just 
like what the archduke got on that faithful day in the summer of 1914 .  Lets 
support the deserters while at the same time we manifest our revolutionary 
fight ! Class against class! 
 
 Spread the word!  

 
Workers of the world, unite ! 

 
DE TE FABULA NARRATUR 

   

https://www.facebook.com/pages/De-Te-Fabula


 5 

 

 Appeal: Days of international solidarity with deserters 
The war in Ukraine continues with all the negative consequences for much of 
the world. However, acts of desertion and draft evasion also continue, which, if 
widespread, could lead to the end of the war. Anarchists from the Central 
European region are therefore publishing this call to organise active support 
for deserters. Wherever we live, let us make every other day a day of 
international  

working-class solidarity and resistance against the war. Let us organise in 
workplaces, schools and streets to strengthen the influence of desertions. 

 Let us fight for dignified conditions for all who refuse to serve as a cannon 
fodder in the inter-imperialist war. 

At least 200,000 people are fleeing Russia to escape Putin’s military 
mobilisation, and tens of thousands more are avoiding mobilisation in Ukraine. 
Yet some voices claim that “the number of deserters is so negligible that it is 
strange to even begin to talk about it.” These cynical attempts to “make 
invisible” people who choose not to serve in the army, to defect or to emigrate 
for political reasons, must be opposed. Their voices must be heard and 
practical help must be given. 
Anti-war speeches do not yet have the subversive power needed to stop the 
war, which is why it is necessary to create conditions that make it easier for 
other people considering a desertion to move from reflection to action. It is not 
a question of standing on the front line between the tanks of both armies and 
thinking that this will make the soldiers lay down their arms. It is about 
achieving the conditions at the international level that ensure that deserters 
can safely defect and live in another country without a risk of prosecution and 
social stigmatisation. 
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At present, opponents of the war in Russia and Ukraine have almost nowhere 
to go. They are trapped between national borders by their ‘own’ governments, 
while neighbouring countries refuse to accept them and provide them with 
decent material conditions. If people’s choices remain limited to the options of 
‘either being forced to serve in the army or face persecution’, we can hardly 
expect an increase in desertions. It is necessary to achieve the opening of 
borders not only for civilian refugees, but also for deserters from the armies on 
both sides of the war line. This is precisely what can significantly weaken the 
dynamics of war. 

But this will never be done by negotiation with the various governments which 
are only the local minions of the world capital state, nor will it be done by a 
social-democratic call to “make concessions in the area of migration policy”. 
Our only weapon for us, the proletarians, is the class struggle, it is the 
mobilization in the streets, it is the sabotage of the economy, and it is the 
direct action against permanent war… It is then, and only then, that the 
frightened ruling class is forced to let go, which will never constitute for us the 
goal of the struggle but only a moment from which new offensives must be 
carried out against the whole of this world of misery and war… 

After all, the proclamations of politicians criticising the aggression of the 
Russian army are an expression of hypocrisy whereas they refuse to share 
material conditions and resources with people who refuse to serve in the army. 
And besides, why and how would they act otherwise, these worthy 
representatives of the bourgeois order!? It is necessary to stand consistently 
against Putin’s aggressors, as well as against the statesmen of other countries 
who, through their own policies, allow the army to retain its war potential. It is 
the governments of the countries in which we live that effectively make it more 
difficult to desert, and thereby they contribute to the continuation of the war. 

Those who are concerned about saving lives should be thinking about how to 
weaken the fighting capacity of armies, how to get soldiers off the front lines, 
how to get them to disobey, how to motivate them to use their weapons against 
those who force them to go to war. Let us think about this and organise direct 
actions that will turn these considerations into concrete results. 

SOME ANARCHISTS FROM THE CENTRAL EUROPEAN REGION (NOVEMBER 
2022) 

Source: https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2022/09/12/appeal-days-of-
international-solidarity-with-
deserters/?fbclid=IwAR2YAsSuj67VdBR89DkixLXadQG050zdJcqGqrnYvE7zLO
7BoD3th-liHYY 
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