
Většina lidí v roce 1989 vzhlížela k Západu jako 
symbolu svobody. Málokdo si však tenkrát 
uvědomoval, že zatímco jsme my vzhlíželi  

k Západu, západní elity se zhlédly v 
neomarxismu známém jako levicový 

liberalismus či nová levice. 
Pro staré marxisty byl nepřítelem kapitalismus, 

pro nové marxisty se stala nepřítelem celá 
západní civilizace. Dlouhým pochodem 

institucemi během 2. poloviny 20. století 
neomarxisté postupně obsadili rozhodující 

posty v politice, školství, umění, filmu, divadle 
a médiích a jali se demontovat vše, co drží 

západní společnost pohromadě pomocí  
kritické teorie (odmítnutí vlastní kultury  

a přijetí jiných kultur), feminismu a podpory 
homosexuálních sňatků (rozložení rodiny jako 

základní společenské jednotky), genderové 
ideologie (změna základní lidské identity), 

environmentalismu (omezování individuálních 
svobod za záchranu planety), multikulturalismu 

a masové migrace (demontáž národních 
států, které jsou překážkou internacionalismu 

a globalismu) a politické korektnosti, která 
nedovoluje o těchto tématech svobodně 

diskutovat. 
Co na tom, že západní společnost (přes všechny 

své chyby) dala světu nejvíce svobodnou, 
tolerantní a inovativní společnost. Opět jsme 

skončili u zjednodušeného kolektivního 
nálepkování „utlačovatel“ a „utlačovaný“ 

(migranti a menšiny). 

Copak jsme se ani po 41 letech 
komunistické diktatury nepoučili, že 
ochrana kolektivních práv privilegované 
menšiny nutně znamená porušování 
individuálních lidských práv, jež jsou 
jedinou garancí svobodné společnosti? 
Postupně přecházíme od diktatury proletariátu 
k diktatuře menšin. K tomuto účelu se buduje 
antidiskriminační byrokracie a láme dominantní 
postavení většiny nad menšinou: přicházejí 
cenzurní zásahy, lidé jsou vláčeni policií  
a prokuraturou za legitimní názory a konstatování 
faktů pod záminkou boje proti “předsudečné 
nenávisti”. 
Jiný názor je označen za fake news. Lidem jsou 
rušeny účty na sociálních sítích, bují novodobé 
udavačství, přicházejí vyhazovy z práce, normální 
lidské hodnoty jsou nálepkovány jako extremistické. 
Říct “máma a táta” je takřka ideovým zločinem. 
Výše zmíněné “ismy” jsou dnes náplní extrémní 
levicové politiky, které eufemisticky říkáme „liberální 
demokracie“, k níž se hlásí většina politických stran 
v Parlamentu ČR (a EU). Neomarxisté se poučili  
z chyb marxistů a místo násilného převratu zvolili 
několik desetiletí trvající převýchovu společnosti, 
což znesnadňuje identifikaci nového režimu jako 
režimu totalitního. 
30 let po Sametové revoluci jsme opsali 
kruh a jsme tam, kde jsme byli před  
rokem 1989. Změnily se jen kulisy.

Totalita
Oslava 30.výročí 

Sametové revoluce nebo 
nástupu neomarxismu?

Přichází ze Západu
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Vyfoťte si plakát a sdílejte jej s přáteli na sociálních sítích. Nechte plakát vylepit 
ve vašem městě, regionu. Více info na www.BezCenzury.org/plakaty


