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ΨΗΦΙΣΜΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου καλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν στην
παγκόσμια ημέρα δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού.
Ενώνουμε την φωνή με δεκάδες Σωματεία, Εργατικά Κέντρα,
πρωτοβουλίες και οργανώσεις πολιτών, καθώς και Δημοτικά Συμβούλια,
ενάντια στην απειλή του φασισμού και του ρατσισμού. Υπογράφουμε το
παρακάτω ψήφισμα και καλούμε όλες και όλους στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στο Άγαλμα του Βενιζέλου (Εγνατία με Αριστοτέλους) το
Σάββατο 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.
22 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΡΕΙΑΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ΜΜ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΜΟΝΟΙΑ 2ΜΜ, ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 4ΜΜ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 12.30 ΜΜ
Συμμετέχουμε στη διεθνή μέρα δράσης κατά της φασιστικής απειλής και του
ρατσισμού που καλούν κινήματα και συνδικάτα στην Ευρώπη στις 22 Μάρτη.
Ήδη σε Λονδίνο, Γλασκώβη, Βαρκελώνη, Κοπεγχάγη, Βαρσοβία, Βιέννη, Ν.
Υόρκη, Μελβούρνη καλούν σε μαζικές διαδηλώσεις. Θα προστεθούν άμεσα
πολλές άλλες πόλεις.
Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια την απειλή πισωγυρίσματος της Ευρώπης στις
πιο σκοτεινές μέρες του μεσοπολέμου όταν οι ναζί του Χίτλερ και οι φασίστες
του Μουσολίνι έστησαν τα Άουσβιτς και έσερναν τους λαούς στην
ανθρωποσφαγή του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε στο όνομα της «καθαρής
φυλής» εκατομμύρια έχασαν τις ζωές τους γιατί δεν ταίριαζαν στο πρότυπο
των ναζιστών της «Αρειας καθαρής φυλής», εβραίοι, κομμουνιστές,
σοσιαλιστές, ομοφυλόφιλοι, Ρομά, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η Χρυσή Αυγή και οι ομογάλακτοι της σε όλη τη Ευρώπη στήνουν τη «μαύρη
διεθνή» του φασισμού μπροστά στις επερχόμενες ευρωεκλογές και επιχειρούν
να προβάλουν το φόβο, το μίσος κατά των μεταναστών, το ρατσισμό . Είναι
ώρα να τους απομονώσουμε οριστικά, στέλνοντας στη φυλακή τους
εγκληματίες των ταγμάτων εφόδου που δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα και
τον Σαχζάτ Λουκμάν. Είναι εκείνοι που με τις ρατσιστικές επιθέσεις και τα
μαχαιρώματα επιχείρησαν να σπείρουν το τρόμο στις γειτονιές.
Οι κυβερνήσεις μετατρέπουν τους μετανάστες σε αποδιοπομπαίους τράγους για
να τους φορτώσουν τις δικιές τους ευθύνες για την αύξηση της φτώχειας, της
ανεργίας, της διάλυσης της δημόσιας παιδείας και υγείας. Οι εργάτες γης της
Ν. Μανωλάδας μαζί με όλους τους μετανάστες, τους κατατρεγμένους από τους
πολέμους, τη πείνα και τις δικτατορίες ζητούν ανθρώπινη μεταχείριση, χαρτιά
και όχι σφαίρες. Τα παιδιά των μεταναστών ζητούν ιθαγένεια. Οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες ζητάνε νομιμοποίηση και άσυλο και όχι στρατόπεδα
συγκέντρωσης και απελάσεις. Το εργατικό κίνημα τους στηρίζει και παλεύει
ενωμένο χωρίς διακρίσεις ντόπιων και μεταναστών για ένα καλύτερο κόσμο
που θα χωράμε όλοι ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία, εθνικότητα.
Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το ρατσισμό και τους νεοναζί,
χωρίς φτώχεια και εξαθλίωση, χωρίς τις Λαμπεντούζες και την FRONTEX που
στέλνει στο θάνατο χιλιάδες, χωρίς Μνημόνια για χάριν των αρπακτικών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που με τις πολιτικές λιτότητας στρώνουν τα
έδαφος στην ακροδεξιά.
Στην εκπαίδευση προχωράμε στις 21 Μάρτη μέσα στα σχολεία σε εκδηλώσεις στα
πλαίσια της μέρας δράσης κατά των ρατσιστικών διακρίσεων.
Θα έχουμε τη δικιά μας παρουσία στη διαδήλωση στις 22 Μάρτη.
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