Tekst źródłowy N 10
Rządy Niemiec, Włoch i Japonii uważają za warunek wstępny trwałego pokoju, aby
każdy naród na świecie otrzymał przestrzeń, jaka mu się należy, postanowiły one przeto
pomagać sobie wzajemnie i współdziałać ze sobą w swoich dążeniach. Jeśli chodzi o Japonię,
odpowiednio w Wielkiej Azji Wschodniej, a jeśli chodzi o Niemcy i Włochy - w rejonach
europejskich Ich podstawowym celem w tym względzie jest ustanowienie i utrzymanie
nowego ładu, który przyczyni się do wzajemnej pomyślności i dobrobytu zainteresowanych
narodów
Ponadto trzy rządy pragną objęcia tą współpracą narodów w innych strefach świata,
które skłonne są rozwijać swe wysiłki w kierunku analogicznym do ich własnego, aby
urzeczywistnić swój ostateczny ceł - pokój światowy
Stosownie do powyższego Rządy Niemiec, Włoch i Japonii zgodziły się na to, co
następuje:
Art. l. Japonia uznaje i respektuje przywództwo Niemiec i Włoch w ustanowieniu
nowego ładu w Europie
Art. 2 Niemcy i Włochy uznają i respektują przywództwo Japonii w ustanawianiu
nowego ładu w Wielkiej Azji Wschodniej.
Art. 3. Niemcy, Włochy i Japonia zgadzają się współpracować ze sobą w swych
dążeniach opartych na ustalonych powyżej zasadach Zobowiązują się one następnie pomagać
sobie wszystkimi środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi.
1. Jaką nazwę nosi ten układ, kiedy został zawarty?
2. Jak należy rozumieć, w świetle tego dokumentu, sformułowanie „pokój
światowy”?
3. Na jakich zasadach miał się opierać?
Ad. 1. Jest to pakt berliński, inaczej zwany paktem trzech, podpisany w Berlinie 27
września 1940 r.
Ad. 2. Pokój światowy – określenie to jest eufemizmem, odnosi się do podziału świata
na strefy wpływów, jest kontynuacją podbojów rozpoczętych już wcześniej. „Ostateczny cel”
państw osi Berlin-Rzym-Tokio to pokój oznaczający ich dominację („przywództwo”)
polityczno-wojskową i gospodarczą na obszarach określonych w Art. 1-2. Zatem „pokój
światowy” możliwy jest dopiero po ustanowieniu „nowego ładu” w rezultacie wojen lub
politycznych szantażów, ładu będącego dyktatem państw osi.
Ad. 3. Zasady „pokoju światowego”:
1. Taka przestrzeń dla każdego narodu na świecie jaka mu się należy. Ale z wiedzy
pozaźródłowej wiadomo że pojęcie „lebensraum” (przestrzeń życiowa) odnosiło się do
państw osi i ich sojuszników, np. Węgier.
2. Dominacja Niemiec i Włoch w obszarze europejskim („rejonach europejskich”),
tzn. zapewne także w grę wchodziła północna Afryka. Z wiedzy pozaźródłowej można dodać,
iż Niemcy górowały znaczeniem nad Włochami, te zaś miały początkowo zastrzeżony obszar
swych wpływów w basenie Morza Śródziemnego.
3. Dominacja Japonii na obszarze „Wielkiej Azji Wschodniej”, czyli na Dalekim
Wschodzie. Określenie to można rozumieć terytorialnie bardzo szeroko (Indie, Indochiny,
Chiny, Indonezja, Filipiny, wyspy Pacyfiku, a nawet Australia i Nowa Zelandia).
4. Ścisła współpraca polityczna, militarna i gospodarcza pomiędzy państwami osi..

