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Münchner Thesen 1951 

(Auszug)  
 
I. 
 
Der Erfahrungsschatz der Sudetendeutschen Arbeiterbewegung ist ein wertvoller Besitzstand des     
europäischen Sozialismus. Die Seliger-Gemeinde erblickt ihre Aufgabe darin, dieses Vermächtnis zu 
wahren und zu mehren. Sie wird versuchen, diese Verpflichtung zu erfüllen:  
 
1. durch den Ausbau des Seliger-Archivs in Stuttgart zu einer umfassenden Dokumentation der Leistung 
der sozialistischen und gewerkschaftlichen Kräfte unserer alten Heimat;  
2. durch Veröffentlichungen und Vorträge, die sich mit dem historischen und sozialen Schicksal unserer 
Volksgruppe und aller Vertriebenen befassen;  
3. durch sozialistische Schulungsarbeit unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-europäischen 
Grenzlandprobleme.  
 
II. 
 
Hauptaufgabe der Seliger-Gemeinde wird sein, das Gedankengut der gesamtösterreichischen und des 
sudetenländischen Sozialismus in den Dienst einer föderalistischen Neugestaltung Gesamteuropas zu 
stellen. Sie betrachtet das Selbstbestimmungsrecht der Völker als das einzig zulässige demokratische 
Ordnungsprinzip bei der Schaffung übernationaler Schicksalsgemeinschaften.  
 
III. 
 
Die Seliger-Gemeinde wird aber bei ihrem Wirken von der Überzeugung ausgehen, dass die 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts keine isolierte Aufgabe der Sudetendeutschen ist. Es ist 
das gute Recht der Ausgetriebenen und Unterdrückten, ihre freie Selbstbestimmung auf 
angestammten Heimatboden zu fordern. Gleichzeitig aber müssen in Europa die geistespolitischen und 
die moralischen Voraussetzungen für die Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes geschaffen 
werden.  
 
IV.  
 
 ... Daraus ergeben sich als besondere Arbeitsziele:  
Pflege der Sprache und der Geschichtskunde des europäischen Südostraumes,  
Pflege auch der persönlichen Beziehungen zu europäisch gesinnten Menschen dieses Raumes.  
 
VII.  
 
 Im Geiste Josef Seligers wird die Seliger-Gemeinde durch ihr ganzes Wirken unter Beweis stellen, dass 
Volksverbundenheit und sozialistische Gesinnungstreue die Grundwerte des Sozialismus 
sudetendeutscher Prägung waren und sind.  
 
Aus dieser Orientierung heraus bejaht sie die Schicksalsverbundenheit der vertriebenen Deutschen mit 
dem ganzen deutschen Volke. Sie bekennt sich in brüderlicher Verbundenheit zur deutschen 
Arbeiterbewegung, deren Kraft und Einfluss für die Zukunft der Freiheit von größter Bedeutung sein 
wird.  
 
München, am 4. Juni 1951  



Mnichovské teze 1951 

(úryvek)  
 
I. 
 
Zkušenosti sudetoněmeckého dělnického hnutí tvoří cenné bohatství evropského socialismu. Seligerova 
obec spatřuje svůj úkol v zachování a šíření tohoto odkazu. O splnění těchto závazků bude usilovat: 
 
1. rozšířením Seligerova archivu ve Stuttgartu v rozsáhlou dokumentaci počinů socialistických a 
odborových sil ve staré domovině; 
2. publikacemi a přednáškami zabývajícími se historickými a sociálními osudy naší etnické skupiny a 
všech vyhnanců; 
3. socialistickou osvětovou činností se zvláštním zohledněním německo-evropských problémů 
v pohraničních oblastech. 
 
II. 
 
Hlavním úkolem Seligerovy obce bude vložit myšlenkové bohatství celorakouského socialismu z dob 
monarchie a sudetského socialismu do služeb nového federalistického uspořádání Evropy. Za jediný 
přípustný demokratický organizační princip při vytváření nadnárodních společenství považuje právo 
národů na sebeurčení. 
 
III. 
 
Seligerova obec však bude při svém působí vycházet z přesvědčení, že uskutečnění práva na sebeurčení 
není izolovaným úkolem sudetských Němců. Je právem vyhnanců a utlačovaných požadovat svobodné 
sebeurčení na tradiční domovské půdě. Současně je však v Evropě nutné vytvořit ideové a morální 
předpoklady pro realizaci práva na sebeurčení. 
 
IV.  
 
 ... Z toho vyplývají zvláštní pracovní cíle: 
Péče o jazyk a dějepis evropského jihovýchodního prostoru, 
péče také o osobní vztahy s evropsky smýšlejícími lidmi tohoto prostoru. 
 
 
VII.  
 
V duchu Josefa Seligera prokáže Seligerova obec svým celkovým působením, že základními hodnotami 
sudetoněmeckého ražení byly a jsou svázanost s lidem a věrnost socialistickému smýšlení. 
 
Vycházejíce z tohoto směřování, uznává osudovou svázanost vyhnaných Němců s celým německým 
národem. Hlásí se v bratrské soudržnosti k německému dělnickému hnutí, jehož síla a vliv budou mít 
pro budoucnost svobody ten nejzásadnější význam. 
 
 
Mnichov, 4. června 1951  
 
 
 



Münchner Thesen 1951 
 
Mit der Gründung der Seliger-Gemeinde 1951 schufen sich die sudetendeutschen Sozialdemokra-
ten nach dem 2. Weltkrieg und der Vertreibung wieder eine eigene Gesinnungsgemeinschaft in 
Deutschland. Sie versteht sich bis heute als Nachfolgeorganisation der Deutschen Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik. 
 
Das Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach Heimatrecht und der Ablehnung des Chau-
vinismus wurde von der Seliger-Gemeinde durch den Ausbau einer umfassenden, durchgearbeite-
ten Europavorstellung aufgelöst, die sich explizit auf das Erbe der Nationalitätentheorie der ge-
samtösterreichischen Sozialdemokratie stützt.  
 
Neben der Satzung der Seliger-Gemeinde wurden die Gründungsthesen 1951 als Grundsatzpro-
gramm in diesem Sinne erarbeitet. 
 
 
 
Mnichovské teze 1951 
 
Založením Seligerova obec v roce 1951, vytvářejí dle vlastního přesvědčení sudetoněmečtí sociální 
demokraté v Německu po druhé světové válce a jejich odsunu, vlastní organizaci. Dodnes se vidí 
jako nástupnická organizace Německé sociálně demokratické dělnické strany v ČSR. 
 
Napětí vzniklé mezi požadavkem na domovské právo a odmítnutím šovinismu, vyřešila Seligerova 
obec vypracováním ucelené, propracované koncepce Evropy, která se výslovně opírá o odkaz 
národnostní teorie celé rakouské sociální demokracie. 
 
Společně se stanovami Seligerova obec, byly i zakládající teze z roku 1951 v tomto smyslu 
přepracovány a tvoří základ programu organizace. 
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