
Pojem “LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE” je líbivě 
znějící zástěrkou pro nadvládu neomarxistů 

nové levice nad celou společností.

Neomarxismus!

Než půjdete volit,

BezCenzury.org

Více info na www.BezCenzury.org/neomarxismus 

učte se rozeznávat, kdo vám svobodu bere – a kdo ji brání.

K NEOMARXISTICKÝM ZBRANÍM V BOJI  
PROTI TRADIČNÍM HODNOTÁM PATŘÍ: 

Podpora multikulturalismu a masové imigrace vedoucí k rozkladu 
národních států.

Zneužití feminismu, homosexuality a transgenderismu k politickým 
účelům - rozbití rodiny jako základní společenské jednotky a negace 
základní lidské identity.

Diskreditace historie a tradic, což má za následek ztrátu civilizační  
a kulturní kolektivní paměti.

Vnucování pocitu viny za minulost, zbavující národy kontinuity  
a měnící je v populaci bez identity neschopnou bránit svou  
specifičnost a svobodu.  

Zneužití islámské imigrace a následné islamizace k vytváření paralelních 
komunit a oslabení soudržnosti západní společnosti.  

Systematická indoktrinace v médiích a školství pod maskou tolerance  
a lásky k bližnímu. 

Rozklad společnosti na různé menšiny (podle genderových, sexuálních, 
náboženských, etnických, věkových kritérií), a zneužití jejich pomyslné 
diskriminace k morálnímu vydírání a perzekuci většiny.

Využití nikým nevolených ideologů politických neziskových organizací 
placených z peněz daňových poplatníků, kteří jsou terčem jejích útoků.

Neomarxismus buduje společnost nesvéprávných morálně a politicky 
zmatených jedinců závislých na státu a snadno ovladatelných 
nadnárodními organizacemi jako je EU a OSN.

Více než 50% českých zákonů pochází z pera 
nikým nevolených úředníků v Bruselu, kteří 
k nám “dovážejí” neomarxistickou ideologii 
v podobě multikulturalismu, genderismu, 
environmentalismu apod.

Ohání se „evropskými hodnotami“, ale myslí tím neustále 
rostoucí arsenál direktiv a regulací EU omezujících 

individuální a národní svobodu a ztěžujících svobodné 
podnikání. 

Ve jménu uměle vykonstruovaných práv pro privilegované 
menšiny postupně likviduje individuální svobody všech. 

Svou utopickou ideologii pokroku k dokonalé společnosti 
neprosazuje terorem, ale převýchovou začínající u malých 

dětí a dozrávající na univerzitách. 

Diktuje, jaké informace jsou správné a cenzuruje 
„informace škodlivé, dezinformace, hoaxy a fake-news.“  EU 

si po internetových gigantech vynutila mazání odlišných 
názorů, čímž omezuje přístup k informacím a negativně tak 

ovlivňuje výsledky voleb.

Omezování svobod přichází postupně, což znesnadňuje 
identifikaci jejího nastupujícího režimu jako totalitního. O 

to více je její plíživá a měkká totalita nebezpečnější než ty 
předchozí.

Pro staré marxisty byl nepřítelem kapitalismus, pro 
nové marxisty je nepřítelem celá západní civilizace, k 

jejíž destrukci jsou ochotni spojit se s jejími výslovnými 
nepřáteli. 

Místo toho si za nepřátele vybrali tradiční společenské 
struktury – národní stát a národ, rodinu, náboženství  

a dokonce i pohlavní identitu. 

Klasická demokracie je pro záměry neomarxistů 
nevyhovující, protože je odrazem rozdílného společenského 

postavení různých lidí, což brání vzniku rovnostářské 
společnosti, a proto zavádějí tzv. liberální demokracii, 

diktaturu menšin. 


