
antistalinistická ľavicaantistalinistická ľavica



kto smekto sme

Nie sme uzavretá, centralistická a hierarchická Nie sme uzavretá, centralistická a hierarchická 
organizácia.organizácia.  Sme otvorení voči hocikomu, kto zdieľa náš program a Sme otvorení voči hocikomu, kto zdieľa náš program a 
ktorý chce s nami spolupracovať. Ako a kde je vo vašej plnej slobode.ktorý chce s nami spolupracovať. Ako a kde je vo vašej plnej slobode.

Nie sme formalisti a centralizátori – nebudeme vám Nie sme formalisti a centralizátori – nebudeme vám 
prikazovať robiť niečo alebo písať niečo.prikazovať robiť niečo alebo písať niečo.  Súčasne si ale Súčasne si ale 
myslíme, že sa treba organizovať a koordinovať na jednom mieste a myslíme, že sa treba organizovať a koordinovať na jednom mieste a 
budeme od vás očakávať aktívny prístup.budeme od vás očakávať aktívny prístup.

Nechceme trieštiť, ale spájať.Nechceme trieštiť, ale spájať.  Nestojí za nami žiadna Nestojí za nami žiadna 
internacionála alebo iná organizácia, sme nezávislá skupina ľudí. Nechceme internacionála alebo iná organizácia, sme nezávislá skupina ľudí. Nechceme 
importovať na Slovensko sektárske hranice ľavice v iných krajinách. importovať na Slovensko sektárske hranice ľavice v iných krajinách. 
Nechápeme sa ako v konkurencii s ostatnými organizáciami, chceme Nechápeme sa ako v konkurencii s ostatnými organizáciami, chceme 
dosiahnuť zmenu, to je podstatné.dosiahnuť zmenu, to je podstatné.

Chceme byť otvorení pre iné ľavicové organizácie a Chceme byť otvorení pre iné ľavicové organizácie a 
vytvoriť priestor pre spoluprácu a slobodnú diskusiu.vytvoriť priestor pre spoluprácu a slobodnú diskusiu.  Ak Ak 
ste členom v inej organizácii, je nám to jedno. Ak budete zachovávať ste členom v inej organizácii, je nám to jedno. Ak budete zachovávať 
racionálnu, kľudnú diskusiu so vzájomným rešpektom, ste vítaný. Prispievať racionálnu, kľudnú diskusiu so vzájomným rešpektom, ste vítaný. Prispievať 
do blogu môže každý, kto nebude porušovať zásady racionálnej diskusie a do blogu môže každý, kto nebude porušovať zásady racionálnej diskusie a 
šíriť rasistické a iné reakčné pozície.šíriť rasistické a iné reakčné pozície.

Nechceme vytvárať nové sekty.Nechceme vytvárať nové sekty.  Budeme sa snažiť byť čo Budeme sa snažiť byť čo 
najbližšie k masám a k pracujúcim a nebudeme vytvárať vlastné sociálne najbližšie k masám a k pracujúcim a nebudeme vytvárať vlastné sociálne 
bubliny. bubliny. 

Nie sme dogmatici a nestojíme za planými heslami.Nie sme dogmatici a nestojíme za planými heslami.  
Hľadáme praktické riešenia pre spoločenské problémy a to aj keď porušujú Hľadáme praktické riešenia pre spoločenské problémy a to aj keď porušujú 
dogmatické hranice.dogmatické hranice.

Nie sme ďalšia aktivistická skupina, ktorá chce mocNie sme ďalšia aktivistická skupina, ktorá chce moc,, stať  stať 
tou “revolučnou organizáciou”, aby potom mohli byť členmi Ústredného tou “revolučnou organizáciou”, aby potom mohli byť členmi Ústredného 
výboru. Moc ako cieľ alebo prostriedok pre osobné výhody nás nezaujíma, výboru. Moc ako cieľ alebo prostriedok pre osobné výhody nás nezaujíma, 
je pre nás len prostriedkom k dosiahnutiu pozitívnych zmien pre spoločnosť. je pre nás len prostriedkom k dosiahnutiu pozitívnych zmien pre spoločnosť. 



čo chceme čo chceme 

Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému 
režimu.režimu.  Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne 
ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ 
pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii 
antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.  antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.  

Nechceme súčasný kapitalistický systémNechceme súčasný kapitalistický systém  plný vykorisťovania, plný vykorisťovania, 
chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v 
novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný 
socializmus – slobodný a demokratický.socializmus – slobodný a demokratický.

Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, 
rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. Nebudeme Nebudeme 
tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako 
ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov. ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov. 

Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: 
stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu. stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu. 



čo ponúkamečo ponúkame

Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému Stojíme v rezolútnej opozícii voči stalinizmu – minulému 
režimu.režimu.  Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne Neželáme si jeho návrat, ale súčasne chápeme, aké mal reálne 
ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ ekonomické výhody. Stalinizmus bol a je rovnaký smrteľný nepriateľ 
pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii pracujúcich ako fašizmus a kapitalizmus, preto sa hlásime k tradícii 
antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.  antistalinistických povstaní pracujúcich ako v Maďarsku, v Poľsku a v Číne.  

Nechceme súčasný kapitalistický systémNechceme súčasný kapitalistický systém  plný vykorisťovania, plný vykorisťovania, 
chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v chudoby, nezamestnanosti, neistoty a vojen. Chceme to, čo chceli ľudia v 
novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný novembri 89 – chceme čo najviac slobody a demokracie a skutočný 
socializmus – slobodný a demokratický.socializmus – slobodný a demokratický.

Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, Stojíme rovnako v rezolútnej opozícii voči fašizmu, 
rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. rasizmu a iným reakčným ideológiám a režimom. Nebudeme Nebudeme 
tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako tolerovať žiadne prejavy rasizmu alebo iných reakčných postojov, rovnako 
ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov. ako aj obhajobu reakčných a stalinistických režimov. 

Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: Tri šípy nášho loga stoja pre týchto troch nepriateľov pracujúcej triedy: 
stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu. stalinizmu, kapitalizmu a fašizmu. 



kontaktujte nás!kontaktujte nás!

Nájdete nás na:Nájdete nás na:

facebook.com/groups/antistaleftfacebook.com/groups/antistaleft
twitter.com/antistalefttwitter.com/antistaleft

antistablog.wordpress.comantistablog.wordpress.com

Články posielajte na:Články posielajte na:

antistaleft@gmail.comantistaleft@gmail.com
alebo priamo na antistablog.wordpress.comalebo priamo na antistablog.wordpress.com
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