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Stanovisko
Okresní rady Klubu českého pohraničí Domažlice k jednání parlamentní delegace vedené místopředsedou
Senátu ČR K. Outratou v Mnichově ve dnech 20. - 21. 11. 2005
Především vyslovujeme nesouhlas a protest, že jednání nebylo vedeno s rovnocenným partnerem, ale
s nevládní organizací – sudetoněmeckým landsmanšaftem (SL) a jejími nejvyššími představiteli.
SL libovolně a bez jakýchkoliv zábran napadá suverénní ČR, drze se vměšuje do vnitřních záležitostí
a uplatňuje vůči ní politiku diktátu, ultimát a hrozeb. Každý rok na srazu spolku odsunutých Němců se ozývají
stále stejné štvavé a nenávistné projevy mající eskalující charakter.
SL více jak půlstoletí vede agresívní kampaň za zrušení „Benešových dekretů“, které vycházely
z Postupimské dohody a měly tudíž prováděcí charakter, čímž útočí na samotné základy právního řádu ČR
a nejzákladnější postuláty české státnosti, uráží a kriminalizuje prezidenta E. Beneše.
SL neuznává, že odsun 12 milionů německých menšin z 8 zemí Evropy včetně ČSR, byl důsledkem
nejstrašnější války v dějinách lidstva, kterou Německo rozpoutalo a vedlo bez jakéhokoliv slitování, barbarsky,
vyhlazovacím a genocidním způsobem, byl proveden po bezpodmínečné kapitulaci na základě rozhodnutí
vítězných mocností v Postupimi ze dne 2. 8. 1945 s jediným cílem, aby z půdy Německa již nikdy v budoucnu
nemohl vyšlehnout plamen nové války.
Po vstupu ČR do EU, proti čemuž zástupci SL hlasovali, snaží se nyní tohoto fóra zneužívat
k nejrůznějším protičeským výpadům, což E. Stoiber vyjádřil jednoznačně výrokem: „Jestli si Češi myslí,
že nyní po vstupu do EU budou mít klid, tak se moc mýlí.“
Celá dosavadní činnost SL prokazatelně a evidentně směřuje k zpochybnění a k zneuznání
Postupimských a Pařížských dohod o reparacích, přesunout vinu za rozpoutání II. světové války na oběti
a samotnou ČR vehnat a zatlačit do pozice viníka, aby na tomto základě mohli pak zvrátit poválečné uspořádání
v Evropě.
Z těchto uvedených důvodů nemůžeme jednání parlamentní delegace Senátu ČR hodnotit jinak, než jako
souhlas, legalizování a povzbuzení revanšistické a destruktivní politiky SL vůči ČR, poškozující její národní
zájmy, která nemůže ani přispět k rozvíjení rovnoprávných a oboustranně prospěšných sousedských vztahů.
Domažlice dne 1. března 2006

