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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οργανώσεων που πήραν μέρος στο Φεστιβάλ «ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
2018»
στην εκδήλωση με τίτλο «Οι αγώνες των λαών θα σιγήσουν τα πολυβόλα τους!»
Ο πόλεμος δεν αποτελεί απλά μια απειλή για τους λαούς της περιοχής μας, της ευρύτερης
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, αλλά καθημερινότητα για πολλούς από αυτούς.
Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, κατοχή, πολεμικοί ανταγωνισμοί και τυχοδιωκτισμοί κάνουν τις σειρήνες και
τα κανόνια του πολέμου να ηχούν κάθε μέρα και πιο δυνατά. Το ΝΑΤΟ, η παγκόσμια μηχανή σφαγής και
πολέμου, σπέρνει θάνατο σε όλη την περιοχή, διαμελίζει και αποσταθεροποιεί κράτη, συμμετέχει ενεργά
σε επεμβάσεις και σε κατοχή εδαφών, σκοτώνει βάναυσα αμάχους και πνίγει πρόσφυγες στα σύνορα των
χωρών. Από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς και τα «πορίσματα» της, οι λαοί δεν
έχουν να κερδίσουν τίποτα παρά μόνο περισσότερα βάσανα.
Η όξυνση της πολεμικής απειλής στην περιοχή μας πρώτα από όλα είναι αποτέλεσμα της
συνολικότερης όξυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ των ηγεμονικών καπιταλιστικών κρατών
και των ιμπεριαλιστικών συνασπισμών, που επιδιώκουν για λογαριασμό του κεφαλαίου να
ξεπεράσουν σε βάρος των λαών την καπιταλιστική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο η όξυνση του ανταγωνισμού
μεταξύ των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, ανάβει φιτίλι του πολέμου στην περιοχή μας.
Ταυτόχρονα, σε αυτή συμβάλλει ο αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός των αστικών τάξεων των χωρών της
περιοχής, οι οποίες μέσα από συμμαχίες με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα επιδιώκουν την αναβάθμιση του
ρόλου τους, ή την επιβίωση τους. Τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική
Μεσόγειο, η διέλευση των ενεργειακών αγωγών και οι εμπορικοί δρόμοι, η υπερεκμετάλλευση των
ντόπιων εργαζομένων και των προσφύγων με την εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας και διάλυσης
των εργασιακών σχέσεων, αλλά και θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, βρίσκονται σήμερα στο
επίκεντρο αυτής της διαπάλης συμφερόντων.
Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τον αντιδραστικό πόλεμο μεταξύ των αστικών
τάξεων, των ιμπεριαλιστών και των μαριονετών τους. Οι νέοι και οι νέες των χωρών μας δεν
έχουν λόγο να θυσιαστούν για να γίνουν κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών.
Εμείς, οργανώσεις που συμμετείχαμε στην εκδήλωση του φεστιβάλ Αναιρέσεων:
●

●

Δηλώνουμε ότι θα πρωτοστατήσουμε στην οργάνωση και την πάλη του εργατικού-λαϊκού και
νεολαιίστικου κινήματος στις χώρες μας και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και
των Βαλκανίων, για την Ειρήνη των λαών, για την αποτροπή του πολέμου, για την ήττα και το
σταμάτημα των πολεμικών προετοιμασιών, ενάντια στην αλληλοσφαγή των λαών, ενάντια σε
κάθε πολεμικό τυχοδιωκτισμό. Για την έξοδο των χωρών μας από τον ιμπεριαλιστικό
μηχανισμό του ΝΑΤΟ και τη μη ένταξη καμίας νέας χώρας όπως η Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Απέναντι σε κάθε ιμπεριαλιστική αιματοβαμμένη αλλαγή συνόρων ή/και επέμβαση, για
την ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Καταγγέλλουμε το Σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό.

●

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Παλαιστινίων ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, που
εκτυλίσσεται παρά την υπονόμευση των αστικών δυνάμεων της υποταγής. Αντιπαλεύουμε κάθε στήριξη
στο κράτος του Ισραήλ, από την ελληνική και οποιαδήποτε κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ,
αγωνιζόμαστε για την ανατροπή του επικίνδυνου άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Στεκόμαστε
στο πλάι των παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων και προσφύγων στις χώρες μας. Νίκη στην
παλαιστινιακή αντίσταση, λευτεριά στην Παλαιστίνη!
Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο συριακό και κουρδικό λαό, που χτυπιέται
βάναυσα από τους ιμπεριαλιστικούς ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές επεμβάσεις, όπως
αυτή του τούρκικου κράτους. Ο λαός της Συρίας και ο Κουρδικός λαός στη Μέση Ανατολή, με τον δικό
του αγώνα θα κατακτήσει την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία του, αντιπαλεύοντας κάθε
αντιδραστική δύναμη, είτε προέρχεται από τη χώρα του είτε από το εξωτερικό. Ο αγώνας απέναντι σε
έναν ιμπεριαλιστικό λύκο δεν μπορεί να διεξαχθεί σε συμμαχία με έναν άλλον. Έξω όλοι οι ιμπεριαλιστές
και οι ξένες δυνάμεις, ειρήνη στη Συρία! Ενάντια στον πόλεμο απέναντι στους Κούρδους στην Τουρκία
και την τούρκικη επιθετικότητα και κατοχή στην περιοχή!

Οι λαοί της περιοχής και η νεολαία μπορούν, με αγώνα για την ειρήνη, την συναδέλφωση των
λαών, την απελευθέρωση από τα δεσμά του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού, να σιγήσουν
τα πολυβόλα τους, να κάνουν την φωνή τους κραυγή απελευθέρωσης!
●
●
●

EMEP (Κόμμα Εργασίας) - Τουρκία
LEVICA (Αριστερά) – Δημοκρατία της Μακεδονίας
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση - Ελλάδα

Tweet

