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Είμαστε Οι Πρώτες Σταγόνες Μιας Καταιγίδας Που Έρκεται… (Ηλεκτρονικό Άρθρο)

Είμαστε Οι Πρώτες Σταγόνες Μιας Καταιγίδας
Που Έρκεται… (Ηλεκτρονικό Άρθρο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτό το ηλεκτρονικό άρθρο δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021 από την ομάδα antifa λευkoşa,
καλώντας σε συμμετοχή στην πρώτη πορεία 'Ως Δαμέ'.

Περιεχόμενο
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΡΚΕΤΑΙ…
February 5, 2021
Είμαστε οι πρώτες σταγόνες μιας καταιγίδας που έρκεται…
Καλούμε τζιαι συμμετέχουμε στην πορεία «Ως δαμέ!» το Σάββατο 13/2.
Διαδηλώνουμε ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό στη διαχείριση της πανδημίας τζιαι της κρίσης:
ενάντια στα εκδικητικά πειθαρχικά μέτρα, την απαγόρευση διαδηλώσεων, τα διατάγματα, τα
προστίματα, τα curfew, τον εγκλεισμό, την εντεινόμενη αστυνόμευση, την ταύτιση της υγείας με τον
έλεγχο τζιαι την καταστολή.
Διαδηλώνουμε ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου στην πολυεθνική εργατική τάξη με αφορμή τον
covid-19: ενάντια στα κέντρα κράτησης, τις απελάσεις, τα pushbacks, τις ρατσιστικές πολιτικές
τζιαι διατάγματα τύπου Χλώρακας, τις απολύσεις, την εργασιακή επισφάλεια, τα πενιχρά (ή συχνά
ανύπαρκτα) επιδόματα, την κατάργηση ωραρίων μέσω της τηλε-εργασίας.
Διαδηλώνουμε ενάντια στην ισοπέδωση των κοινωνικών σχέσεων: ενάντια στην απομόνωση, τη
ρουφιανιά, την ενοχοποίηση των σχέσεων εκτός οικογένειας, τις κακοποιητικές συμπεριφορές που
εντείνονται λόγω εγκλεισμού, τον γενικευμένο φόβο.
Διαδηλώνουμε για την υγεία, την ελευθερία, την αλληλεγγύη. Διαδηλώνουμε για τα αδέρφια μας που
αγωνίζουνται μέσα στα κέντρα κράτησης μεταναστών. Διαδηλώνουμε για τις κοινότητες αγώνα που
μπορούν να σταθούν στο ύψος των τζιαιρών μας, ενάντια στην επέλαση του κρατικού αυταρχισμού
τζιαι της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Διαδηλώνουμε για τη συλλογική υπεράσπιση των ζωών
τζιαι των σωμάτων μας. Έχουμε ούλλους τους λόγους του κόσμου να είμαστε θυμωμένοι/ες, έχουμε
ούλλους τους λόγους του κόσμου να διαδηλώνουμε.
Η οργή μας εννα σπάσει τον φόβο – ραντεβού στο δρόμο / Ως δαμέ! Σάββατο 13/2.
#ωςδαμε13_2 #enough13_2
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Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, antifa λευkoşa (Ομάδα),
Ηλεκτρονικά Άρθρα, covid-19, Μεταναστευτικό, Εργασιακά, Πορείες 'Ως Δάμε', Δεκαετία 2020-2029,
2021, Απροσδιόριστη Τοποθεσία
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