Καταγγέλλουμε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια της 21ης Γενάρη στη Θεσσαλονίκη και της 4ης
Φλεβάρη στην Αθήνα και στο Ηράκλειο!
Όλοι στην αντιεθνικιστική συγκέντρωση στις 12 στα Λιοντάρια!
Οι ακροδεξιοί διοργανωτές, η ρητορική μίσους, τα εθνικιστικά συνθήματα, οι αναφορές στη «σωτηρία» από «τον στρατό
και τα σώματα ασφαλείας», η εμφάνιση της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας Χρυσής Αυγής ήταν τα βασικά
χαρακτηριστικά του συλλαλητηρίου της 21ης Γενάρη. Αυτά άνοιξαν τον δρόμο για την επέλαση των δολοφονικών ταγμάτων
εφόδου της Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστοειδών στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την άγρια επίθεση
στον Κοινωνικό Χώρο «Σχολείο», τον εμπρησμό της κατάληψης Libertatia και τις ανοιχτές απειλές σε αγωνιστές.
Καμία σχέση δεν έχει η καλλιέργεια του εθνικισμού με οποιαδήποτε αγωνιστική ή αντιιμπεριαλιστική «διάθεση». Αυτά
τα συλλαλητήρια είναι εχθρικά προς το λαϊκό εργατικό κίνημα και την αριστερά. Προσπαθούν να στρέψουν την οργή της
εργατικής τάξης και του λαού από τη φτώχεια και τα μνημόνια προς τον εθνικισμό, την δεξιά και την ακροδεξιά. Όποιος
συμμετέχει σε αυτά ή τα στηρίζει δίνει έδαφος στην καλλιέργεια του εθνικισμού, του σκοταδισμού και του φασισμού.
Τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού στη χώρα μας είναι αντίθετα τόσο με τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης
όσο και με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, που υπηρετεί πλήρως η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εδώ βρίσκεται η ουσία: παρά την υπερπροβολή της ονοματολογίας, το ζήτημα του «Μακεδονικού» αφορά
την προσπάθεια να λυθούν οι «εκκρεμότητες» για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, γιατί αυτό απαιτεί
και ο σχεδιασμός των ΗΠΑ και ο ανταγωνισμός οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής των ιμπεριαλιστικών κέντρων (ΗΠΑΡωσία-ΕΕ) και των γειτονικών κρατών (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία).
Σήμερα τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης –που υπηρετούν η κυβέρνηση και αντιπολίτευση- εναρμονίζονται
πλήρως με αυτά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, ενώ στηρίζονται από αυτούς για να συνεχίσουν το ξεζούμισμα των
εργαζόμενων και της νεολαίας με την μνημονιακή πολιτική. Οι δυνάμεις που σήμερα σηκώνουν τον εθνικιστικό κουρνιαχτό
και προσπαθούν να εμφανιστούν ως «πατριωτικές» είναι οι ίδιες που θυσιάζουν κάθε λαϊκό συμφέρον στο βωμό της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ. Τέτοιους «πατριωτισμούς» οι λαοί τους έχουν πληρώσει με πολέμους και καταστροφές.
Ο μόνος δρόμος που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η πάλη
του εργατικού και λαϊκού κινήματος για την ενότητα της εργατικής τάξης και των λαών της περιοχής ενάντια στις αστικές
τάξεις, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ όλων των
χωρών της περιοχής ή μη ένταξή τους, ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των εθνοτήτων, των λαών και των μειονοτήτων
της ιστορικά πολυεθνικής περιοχής της Μακεδονίας ενάντια στους επικίνδυνους εθνικισμούς που καλλιεργούν οι αστικές
τάξεις, με σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε λαού να αποφασίζει ο ίδιος το πώς θα ονομάζεται η χώρα του, και όχι να
αποφασίζουν γι’ αυτόν οι «νονοί» των Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς.
Άμεσο καθήκον μας είναι η οικοδόμηση εργατικού - λαϊκού κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό, τον
φασισμό και τον πόλεμο, ο αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση και την Τρόικα, ενάντια στην φασιστική απειλή και τον
ρατσισμό.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλους τους αγωνιστές και αγωνίστριες, όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς, να παλέψουν από
κοινού και ενωτικά στην παραπάνω κατεύθυνση, ώστε κανένας και καμία να μην πάει στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, ώστε
τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι κινήσεις να υψώσουν τείχος απέναντι στον εθνικισμό και τον φασισμό, ώστε να δυναμώσει
ο αντιιμπεριαλιστικός και ο αντικυβερνητικός αγώνας.
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