ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
κυκλοφορεί και μοιράζεται από την αντιφασιστική συνέλευση autonome antifa

Οι φασίστες βγήκαν από τις τρύπες τους και διεκδικούν χώρο
στους δρόμους της Νέας Ιωνίας με επιθέσεις σε μετανάστες
εργάτες. Στις 13/4 δέκα φασίστες επιτέθηκαν με πέτρες και
νεράτζια σε σπίτι μεταναστών από το Πακιστάν. Στις 16/4
τραυματίσαν δύο Πακιστανούς εργάτες που περίμεναν να
πάνε στην δουλειά τους. Λίγες βδομάδες πιο πριν, Πακιστανός εργάτης είχε δεχτεί επίθεση κατά την διάρκεια της δουλειάς του. Το ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο αυτά τα περιστατικά.
Το ξέρουμε επίσης ότι αυτά τα φασιστάκια δεν κάνουν ό,τι κάνουν επειδή είναι κάτι περιθωριακοί τύποι. Αντιθέτως, νιώθουν την νομιμοποίηση των επιθέσεων τους όταν σε κάθε
γωνία, σε τούτη τη κοινωνία, ακούγονται ρατσιστικές μαλακίες
παντός είδους. Γιατί τέτοιες επιθέσεις αρέσουν στα αφεντικά
μας. Γιατί άμα είσαι εργάτης και πηγαίνοντας στην δουλειά
σου τρως καμιά φάπα, βλέπεις συνθήματα στους τοίχους που
σε βρίζουν ή έχεις τον κάθε τελειωμένο στο λεωφορείο να σε
κοιτάζει με μισό μάτι, τα όχι στο αφεντικό είναι πιο δύσκολο
να ειπωθούν. Γι’ αυτό οι επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες
στην Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρανομοποίησής τους.
Η παρανομοποίηση των μεταναστών δεν είναι μια κατάσταση
που έχει να κάνει μόνο με τα χαρτιά. Είναι μια κατάσταση
φτιαγμένη μέρα με την μέρα. Μέρα με την μέρα να κοιτάς
πίσω από την πλάτη σου μην στην πέσει κανένας καράφλας.
Μέρα με την μέρα με τους μπάτσους στην γωνία να ελέγχουν
τα χαρτιά σου, να κάνουν «σκούπες», να σε στοιβάζουν σε
αστυνομικά τμήματα ή στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέρα με
την μέρα στις χειρότερες σκατοδουλειές του ελληνικού καπιταλισμού. Απ’ το χωράφι του κάθε σκατόψυχου αγρότη μέχρι
τις σκληρές, μέχρι θανάτου, μικροδουλειές των αφεντικών στη
μητροπόλη.
Η παρανομοποίηση των μεταναστών εργατών είναι η κρατική
στρατηγική για την υποτίμηση ενός κομματιού της εργατικής
τάξης. Γι’ αυτό τα κάθε λογής καθίκια που έχουν λόγους να
εκμεταλλεύονται φτηνά μεγάλο κομμάτι της τάξης μας, τα
αφεντικά μας και οι λακέδες τους, θα συνεχίσουν να προσβλέπουν στην διατήρηση αυτής της στρατηγικής. Πόσο μάλλον
όταν η καπιταλιστική κρίση καλπάζει και άρα η στρατηγική
αυτή εντείνεται ακόμα περισσότερο. Είτε με «πρώτη φορά
αριστερά», είτε χωρίς.
Η παρανομοποίηση των μεταναστών εργατών είναι μία πτυχή
της υποτίμησης της εργατικής τάξης στην Ελλάδα. Η υποτίμηση μας είναι καθολική. Όσο αδιανόητο μπορεί να ήταν για
τους ντόπιους εργάτες, ότι η υποτίμηση των μεταναστών εργατών ήταν και κομμάτι της δικής τους υποτίμησης, τα τελευταία χρόνια δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Ταυτόχρονα με τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι μισθοί στην Ελλάδα κόβονται
με ρυθμούς πολυβόλου. Ταυτόχρονα με τις Μανωλάδες της
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επαρχίας, η «μαύρη» δουλειά γίνεται η κυρίαρχη συνθήκη εργασίας. Όσο περισσότερο είχε κυριαρχήσει η ψευδαίσθηση
ότι η εργατική τάξη δεν υπάρχει, τόσο θα αποδεικνύεται το
αντίθετο. Ότι είναι μία και τα συμφέροντά της ενιαία.
Εμείς που διαδηλώνουμε στην Ν. Ιωνία είμαστε αντιφασίστες
και αντιφασίστριες. Εννοούμε τον φασισμό ως την συνολική
στρατηγική υποτίμησης της εργατικής τάξης. Μιας υποτίμησης που δεν έχει όρια. Εκτός και αν αυτά τα όρια τα βάλουμε
εμείς. Εκτός και αν μας βρουν οργανωμένους απέναντι τους.
Εμείς που διαδηλώνουμε στην Ν. Ιωνία, είδαμε την τελευταία
δεκαετία την συνέπεια των πρακτικών των αφεντικών μας
στον χρόνο. Είδαμε τους ρατσιστές γείτονές μας να εμπλουτίζουνε τις μαλακίες που λέγανε και το ελληνικό κράτος να βρίσκει καινούριους τρόπους να οργανώνεται και να επιτίθεται.
Είδαμε την Χρυσή Αυγή να γίνεται πρώτο θέμα στον μηντιακό
λόγο. Είδαμε ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων να στήνονται
έτοιμοι για τα χειρότερα. Ταυτόχρονα με όλα αυτά είδαμε και
άλλους σαν εμάς, που είτε από διαίσθηση, είτε με εντελώς
υλικούς τρόπους είδανε τον εαυτό τους απέναντι στον ελληνικό φασισμό.
Η διαδήλωση που γίνεται στην Ν. Ιωνία είναι μια αυτόνομη
διαδήλωση. Δεν είναι μια διαδήλωση στο πλαίσιο της απάντησης σε μια επίθεση. Είναι κομμάτι των τρόπων μας να εμφανιζόμαστε και να διεκδικούμε χώρο. Έναν χώρο που είναι
διακύβευμα για τους αντιφασίστες αυτής της γειτονιάς. Γιατί
κάθε διεκδίκηση του δημόσιου χώρου από αντιφασίστες είναι
για τα φασιστάκια ένα βουνό που πρέπει να ξεπεράσουν.
Γιατί τέτοιες διαδηλώσεις κάνουν τους φασίστες να κρύβονται
στις τρύπες τους.
Η διαδήλωση που γίνεται στην Ν. Ιωνία είναι μια αυτόνομη
διαδήλωση οργανωμένη από ανθρώπους που αν τους συναντούσες έναν έναν στον δρόμο δεν θα διέφεραν από εσένα.
Ίσως να σου φαινόμασταν και λίγοι στο μάτι. Σίγουρα είμαστε
λίγοι στο μάτι ενός αφεντικού. Η δύναμη μας όμως δεν βρίσκεται στις ατομικές δεξιότητες του καθενός. Η δύναμη μας
υπάρχει επειδή υπάρχουμε ως συλλογικά υποκείμενα. Ως άνθρωποι που λόγω θέσης αναγνωρίζουμε τον μοναδικό τρόπο
να αντιπαρατεθούμε στις ορέξεις των αφεντικών μας οργανωμένα, με διάρκεια και συνέπεια.
Γι’αυτό η διαδήλωση που γίνεται στην Ν. Ιωνία είναι μια αυτόνομη διαδήλωση. Γιατί δεν βασιστήκαμε στους ειδικούς της
Αριστεράς για να μας πούνε που και πότε είναι ο τόπος και ο
χρόνος για να διαδηλώσουμε. Γιατί ως κομμάτι της εργατικής
τάξης αναγνωρίζουμε το κοινό μας μέλλον με τους μετανάστες
εργάτες. Γιατί το όριο του τι μπορούν να μας κάνουν τα αφεντικά μας καθορίζεται από εμάς και μόνο.

