Είμαστε ενάντια σε κάθε εθνικισμό - για την αντιφασιστική αλληλεγγύη!

Εδώ και πολλά χρόνια παλεύουμε για την αποζημίωση των θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων
στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε ακόμη το αίτημα των πολεμικών επανορθώσεων και της επιστροφής
του αναγκαστικού δανείου που η ναζιστική Γερμανία επέβαλε στο ελληνικό κράτος κατά τη
διάρκεια της Κατοχής. Αγωνιζόμαστε για αυτόν τον σκοπό μαζί με εσάς, τους φίλους από την
Ελλάδα και τη Γερμανία. Η Γερμανία πρέπει να αναγνωρίσει και να πληρώσει τα χρέη της στο λαό
της Ελλάδας! Αυτό είναι το αναπότρεπτο μάθημα που πήραμε εμείς από την ιστορία μας. Τα
εγκλήματα της Ναζιστικής Γερμανίας πρέπει να έχουν συνέπειες, δεν μπορούν να μείνουν χωρίς
απάντηση, διαφορετικά κινδυνεύουμε να επαναληφθούν.
Παρακολουθούμε ταυτόχρονα με μεγάλη ανησυχία το δυνάμωμα των δεξιών φασιστικών
κινημάτων και κομμάτων σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, ο
αντισημιτισμός και η ομοφοβία εξαπλώνονται παντού. Στην Πολωνία και στην Ουγγαρία ήδη
κυβερνάνε ακροδεξιά κόμματα, όπως και στην Αυστρία. Στη Γερμανία, το AFD έχει επιβάλει την
παρουσία ενός ακροδεξιού κόμματος του οποίου η συμπάθεια για τον εθνικοσοσιαλισμό/ναζισμό
γίνεται όλο και πιο εμφανής. Την Ελλάδα πάλι στοιχειώνει η "Χρυσή Αυγή", ένα κόμμα που θεωρεί
πως βαδίζει στα αχνάρια της παράδοσης του, τότε ναζιστικού κόμματος, NSDAP . Στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα μεγάλες συγκεντρώσεις για τη
«Μακεδονία», οργανωμένες μεταξύ άλλων από την ελληνική Δεξιά. Ακόμη και η νεοναζιστική/
νεοφασιστική Χρυσή Αυγή συμμετείχε. Μάλιστα δέχθηκαν επίθεσεις από τους φασίστες οι
καταλήψεις και τόποι συνάντησης των αριστερών κινημάτων στη Θεσσαλονίκη.
Θεωρούμε επιτακτικό τον αγώνα ενάντια στην οργανωμένη ακροδεξιά και τις εθνικιστικές
ιδεολογίες. Η επικέντρωση σε εθνικιστικά ζητήματα χρησιμεύει για να αποσπάσει την προσοχή από
τα πραγματικά προβλήματα. Προβλήματα που προκάλεσε μια πολιτική, η οποία τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει σε τραγική εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Οι
έλληνες, γερμανοί και ευρωπαίοι πολιτικοί και τα καπιταλιστικά συμφέροντα που κρύβονται (;)
πίσω τους είναι υπεύθυνοι γι 'αυτά.
Ήμασταν πάντα αλληλέγγυοι με τον λαό της Ελλάδας, ο οποίος είπε όχι στην περαιτέρω λεηλασία
και εξαθλίωση της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους
ανθρώπους που υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενάντια στη βίαιη λιτότητα. Ωστόσο, επικρίνουμε
το γεγονός ότι "αριστεροί" πολιτικοί συμμετείχαν σε αυτές τις εθνικιστικές διαδηλώσεις στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει ποτέ να υπάρξουν συμμαχίες ή
κοινά σημεία επαφής με εθνικιστικές ή φασιστικές οργανώσεις, ούτε για τακτικούς ούτε για άλλους
λόγους.
Δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε τις εθνικιστικές, μισαλλόδοξες και πολεμοκάπηλες ιδεολογίες να μας
χωρίσουν, πρέπει να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς που καταφεύγουν στην
Ευρώπη για να σωθούν από την καταστροφή και τη λεηλασία των χωρών τους και από τον εμφύλιο
πόλεμο.
Δεν πρέπει να αποδεχτούμε μια Ευρώπη που κλείνεται στον εαυτό της και ότι χιλιάδες άνθρωποι
πεθαίνουν στο ταξίδι τους προς αυτήν! Αυτό απαιτεί ο ανθρωπισμός και είναι και το μάθημα που
μας έχει διδάξει η ιστορία.
Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στον εθνικισμό και τον φασισμό, ανεξάρτητα από
ποια χώρα προερχόμαστε. Πρέπει να αγωνιζόμαστε μαζί για να αποζημιωθούν όλα τα θύματα των
ναζιστικών εγκλημάτων και να δοθούν οι επανορθώσεις στις χώρες που υπέφεραν από την κατοχή
της ναζιστικής Γερμανίας. Και αυτό είναι για μας πάλι ένα μάθημα της ιστορίας.
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