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Borotba: Solidaritetsbegäran mot naziterrorn
5 maj 2014

De nazistiska stormtrupperna i Odessa 2 maj 2014

Den 8 maj firas över hela världen som dagen då nazismen besegrades 1945, efter att ha
orsakat så mycket död och lidande för miljoner människor. Men nu ser vi hur nynazismen
reser sitt huvud igen. Extrema högergrupper och partier strävar efter makten i många länder.
Deras medlemmar utför riktiga terrordåd mot oliktänkande, invandrare, de ”annorlunda”,
vänsteraktivister och antifascister.
Vi måste stoppa fascismen från att ta över igen, det är vår plikt, innan det är för sent.
Den 2 maj 2014 utförde nynazister och högerextrema grupper en riktig massaker i den
ukrainska staden Odessa. Högerextrema paramilitärer brände och slog ihjäl 46 människor i
Fackföreningarnas hus. De avrättade skoningslöst de sårade samtidigt som de skanderade
”Ära åt nationen” och ”Ukraina är högre än allt”. Nynazisterna hade sammankallats av
myndigheterna för att eliminera oppositionella – antifascister, medlemmar av vänsterorganisationer och vanliga regimkritiska medborgare utan politisk tillhörighet.
Samma sak hände med Fackföreningarnas hus den 2 maj 1933, dagen då Adolf Hitlers stormtrupper tog över fackföreningsbyggnader över hela Tyskland och lät fängsla fackföreningsledare och aktivister i koncentrationsläger.
Den nya ukrainska regeringen, som så våldsamt tog makten i februari, inkluderar många
representanter från extremhögern och fascistiska partier. Det är faktiskt den mest högerextrema regering som funnits i något europeiskt land sedan andra världskriget. De nuvarande
ukrainska myndigheterna rättfärdigar öppet de nazister och ukrainska nazikollaboratörer som
deltog i folkmorden under andra världskriget. Och det är ingen förvåning att den nya regimen
omedelbart frisläppte alla ukrainska nynazister som satt dömda för rasistiska mord. Denna
oligarkstyrda högerextrema regering har låtit sätta in dödspatruller från öppet nazistiska
grupper som Högra sektorn för att kväsa folkets missnöje.
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Den senaste tragedin i Odessa – där bland andra vår partikamrat antifascisten Andrej
Brazjevskij brutalt mördades av fascisterna – är bara ett exempel på den pågående vågen av
nynazistisk terror i Ukraina. Genom att hyllas i regimtrogen media och stödjas av flera länders
regeringar, känner de högerextrema dödspatrullerna total immunitet att göra vad de vill.
Därför ber vi om alla antifascistiska krafter i världen att fördöma denna nynazism och tillminneshålla naziterrorns offer, genom att hålla demonstrationer utanför Ukrainas ambassader
i era länder den 8 maj.
Nynazismen i Ukraina och i hela världen måste stoppas.
Ner med alla former av nationalism och fascism.
Länge leve internationell solidaritet.
Aldrig mer nazism!
Det ukrainska socialistpartiet Borotba
Översättning Per Leander

