Συνέντευξη Redneck Revolt:
Οπλοκατοχή
&
Κοινωνικός
Αντιφασισμός στις Η.Π.Α.
Συνέντευξη

για

τη

Βαβυλωνία:

Yavor

Tarinski,

Κώστας

Σαββόπουλος
Μετάφραση: Κώστας Σαββόπουλος
Η συνέντευξη στα αγγλικά ΕΔΩ
Οι Redneck Revolt βρίσκονται μεταξύ των ομιλητών του φετινού
B-FEST. Δημιουργήθηκαν το 2016 με έντονη δράση στον
Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους αποτελείται από ένα δίκτυο
αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών ομάδων για την αυτοάμυνα των
τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α. και τα μέλη τους προέρχονται
από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών καταβολών.
Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση ενάντια σε όλα τα
καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας έμφαση σε θέματα
αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι
διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.
Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
Βαβυλωνία: Ποιοι είναι οι Redneck Revolt και από πού αντλούν
τις επιρροές τους;

Redneck Revolt: Οι Redneck Revolt ιδρύθηκαν το 2016 ως ένας
αντιρατσιστικός, αντιφασιστικός κοινοτικός σχηματισμός άμυνας.
Η ιστορία του όρου redneck είναι μακρά και περίπλοκη. Μία από
τις πρώτες καταγεγραμμένες χρήσεις του όρου προέρχεται από τη
δεκαετία του 1890 και αναφέρεται στους rednecks ως τους
«φτωχότερους κατοίκους των αγροτικών περιοχών… κατά συνέπεια,
οι άνδρες που δουλεύουν στον αγρό έχουν γενικά κόκκινο δέρμα,
καμμένο από τον ήλιο και αυτό ισχύει κυρίως για το πίσω μέρος
των λαιμών τους».
Το 1921, ο όρος έγινε συνώνυμος της ένοπλης εξέγερσης κατά του
κράτους, καθώς τα μέλη των Ενωμένων Ανθρακωρύχων της Αμερικής
έδεσαν κόκκινα μαντίλια γύρω από τους λαιμούς τους, κατά τη
διάρκεια της Μάχης του Blair Mountain, μιας πολυφυλετικής
εργατικής εξέγερσης που διήρκησε 2 εβδομάδες στα ορυχεία
άνθρακα της Δυτικής Βιρτζίνια.
Είμαστε επηρεασμένοι από το ήθος της άμεσης δράσης που
ενσαρκώνει ο John Brown, καθώς αυτός και δεκαοχτώ σύντροφοι,
συμπεριλαμβανομένων και πρώην σκλάβων, εισέβαλαν στο
ομοσπονδιακό οπλοστάσιο στο Harpers Ferry της Δυτικής
Βιρτζίνιας, στις 15 Οκτωβρίου του 1859, σε μία προσπάθεια να
καταλάβουν τα όπλα όπου θα χρησιμοποιούνταν σε μια μαζική
εξέγερση σκλάβων. Η έφοδος του Brown απέτυχε. Αλλά το θάρρος
και η απόλυτη αφοσίωσή τους στην ελευθερία όλων των ανθρώπων
χρησιμεύει ως παράδειγμα και μαρτυρία: άρνηση υποταγής στην
καταπίεση και στον φόβο και οργάνωση και δράση για την
απελευθέρωση όλων, με τον έντονα εξεγερσιακό ζήλο, κατά του
βάρβαρου θεσμού της δουλείας.
Εντοπίζουμε τη ριζοσπαστική, προσανατολισμένη στη δράση,
φυλετική αλληλεγγύη της ομάδας του Brown, στις ταξικά
συνειδητοποιημένες οργανωτικές προσπάθειες του Rainbow
Coalition, στα τέλη του 1960. Η ομάδα αυτή σχηματίστηκε στο
Σικάγο από μέλη του Κόμματος των Μαύρων Πάνθηρων, από τους
Young Patriots («χωριατόπαιδα», νεαροί λευκοί της εργατικής
τάξης) και από τους Young Lords, μια μαχητική συμμορία
Chicanos (νεαροί μεξικανοί) που μετατράπηκε σε πολιτικό

κίνημα. Αν και στοχοποιήθηκε από το FBI με μαζική καταστολή
και βία, ο συνασπισμός αυτός όρισε νέα εδάφη για την οργάνωση
της αντιρατσιστικής και κοινοτικής άμυνας.
Β.: Στηριζόμενοι στη 2η τροπολογία του Αμερικάνικου
Συντάγματος, υποστηρίζετε ότι η χρήση των όπλων είναι κάτι
καλό ή, στη χειρότερη περίπτωση, κάτι ουδέτερο (εξαρτάται από
το ποιος τα χρησιμοποιεί). Αυτό είναι κάτι στο οποίο
παραδοσιακά η Αριστερά, θεσμική ή ριζοσπαστική (δεν μιλάμε για
τους δημοκράτες ή για τους φιλελεύθερους, φυσικά) αντιτίθεται.
Μάλιστα, οι δυνάμεις που στηρίζουν τη 2η τροπολογία μαζί με
την NRA (National Rifle Association) στις ΗΠΑ τοποθετούνται
πολιτικά στο δεξιό και συντηρητικό, κυρίως, φάσμα. Πώς
προσεγγίζετε την έννοια της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας και
ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τους συντηρητικούς
σε αυτό το θέμα;
R.R.: Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζουν
ελεύθεροι και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, με κάθε
απαραίτητο μέσο. Μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών,
επιμένουμε στην άσκηση του δικαιώματός μας να κατέχουμε όπλα
και να οργανώνουμε τη συλλογική μας άμυνα, υπό τις εγγυήσεις
της 2ης τροπολογίας στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τονίζουμε, ωστόσο, ότι θέτουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να
υπερασπίζονται τη δική τους ελευθερία και αυτονομία πάνω από
τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η
Δεξιά τοποθετεί τον νόμο πάνω από τους ανθρώπους. Εμείς
αρνούμαστε αυτή την αντιστροφή μιας αφηρημένης εξουσίας
ενάντια στην ελευθερία της ζωής.
Αμφισβητούμε, επίσης, την ιδέα αυτή που λέει ότι οι «αριστεροί
ριζοσπάστες» αντιτίθενται στη χρήση όπλων. Ίσως θα ήταν
χρήσιμο να τοποθετηθεί αυτή η ιδέα μέσα σε ιστορίες λευκής
υπεροχής (white supremacy), συγκεκριμένα μετά την εποχή των
πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του ’70 και της ανόδου της
ένοπλης μαύρης αντίστασης, που εκφράστηκε από σχήματα όπως οι
Μαύροι Πάνθηρες. Ήταν αυτή ακριβώς η περίοδος, όπου μια λευκή,

φιλελεύθερη και αντιδραστική θέση, που βασίζεται σε μια
απολυταρχική επιμονή για τη μη βία, άρχισε να φτάνει στο
σημείο όπου ο άκαμπτος ειρηνισμός έγινε η καθοδηγητική αρχή
για την αριστερή κατήχηση στις Η.Π.Α..
Αυτή η φετιχοποίηση της μη βίας οδήγησε στη διαγραφή ιστοριών
ένοπλης αυτοδιάθεσης και αντίστασης, συμπεριλαμβανομένης της
εποχής των πολιτικών δικαιωμάτων του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Η αποσιώπηση αυτή που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί μέρος ενός
μοντέλου «whitewashing» από τους φιλελεύθερους, λευκούς
αστούς, οι οποίοι προτιμούν να διατηρήσουν τα κρατικά
μονοπώλια της εξουσίας και να αφοπλίζουν την εργατική τάξη και
τις μειονότητες, ορίζοντας τον ειρηνισμό ως το μοναδικό
«νόμιμο» μέσο διαφωνίας και, συνεπώς, εξαναγκάζοντας σε
συναίνεση οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά ή πιθανή τακτική
έναντι των κυβερνητικών και ακροδεξιών επιθέσεων.
Το βιβλίο Negroes with Guns, του Robert F. Williams,
σκιαγραφεί τις στρατηγικές της ένοπλης κοινοτικής άμυνας που
εφάρμοσαν οι Αφροαμερικανοί στη Βόρεια Καρολίνα, μεταξύ του
’50 και ’60, εν μέσω μαζικών επιθέσεων, εμπρησμών και
δολοφονιών από τους ακροδεξιούς. Ένας πιο πρόσφατος ιστορικός
απολογισμός της εποχής εκείνης, που γίνεται στο βιβλίο This
non violent stuff’ll get you killed του Charles E. Cobb Jr.,
απεικονίζει τους τρόπους με τους οποίους τα πυροβόλα όπλα, και
όσοι τα κουβαλούσαν, ενσωματώθηκαν προσεκτικά και συμμετείχαν
στους μαζικούς αγώνες για αυτοδιάθεση και κοινοτική ασφάλεια
σε όλον τον Αμερικάνικο Νότο. Με αυτόν τον τρόπο,
καταρρίπτεται ο διαδεδομένος φιλελεύθερος μύθος που λέει πως
οι αγώνες των πολιτικών δικαιωμάτων αποτέλεσαν μια απολύτως
ειρηνική διαδικασία. Αντιθέτως, η παραπάνω ανάλυση εξηγεί πως
η ποικιλία τακτικών είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, για την
οικοδόμηση βιώσιμων και νικηφόρων αγώνων για δικαιοσύνη και
ελευθερία.
Oι Redneck Revolt απορρίπτουν τον αποξενωτικό ατομικισμό, που
κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες, δεξιές ερμηνείες της 2ης

τροπολογίας. Η δεξιά αποδοχή των όπλων αποτελεί μία εμμονική
επιλογή απελπισίας και επί της ουσίας ένα φετίχ του υπερατομικισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι τα όπλα είναι ένα εργαλείο,
που θα πρέπει να διδάσκεται και να χρησιμοποιείται μέσα σε
ηθικές παραμέτρους, οι οποίες ορίζονται προσεκτικά από τις
κοινότητες ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.
Ο μεγάλος κίνδυνος των όπλων είναι ο εθισμός στη συγκεκριμένη
δύναμη που αυτά αντιπροσωπεύουν. Τα όπλα είναι ένα εργαλείο
καταστροφής. Η χρήση ή η διάδοσή τους θα πρέπει να είναι
συγκεκριμένη και περιορισμένη, ως μέρος ευρύτερων στρατηγικών
που αποσκοπούν στην παροχή ασφαλών χώρων, όπου οι άνθρωποι
μπορούν να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν τις κοινωνίες που
επιθυμούν, χωρίς φόβο. Ως Redneck Revolt, φέρουμε όπλα μόνο σε
προσεκτικά καθορισμένες καταστάσεις και κατόπιν αιτήματος
άλλων μελών των κοινοτήτων από τις οποίες προερχόμαστε. Δεν
είμαστε μια αυτόκλητη πολιτοφυλακή του «λαού». Αντιθέτως,
λογοδοτούμε στους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ζούμε. Οι
τακτικές μας και η ηθική μας διαμορφώνονται από τις κοινότητες
απέναντι στις οποίες είμαστε υπεύθυνοι.
Β.: Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Φλόριντα, η συζήτηση,
για το κατά πόσον τα όπλα πρέπει να απαγορευτούν ή όχι, έχει
αναζωπυρωθεί. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά και ποιοι
πιστεύετε πως είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη μακρά ιστορία
των μαζικών πυροβολισμών στις Η.Π.Α. (πέρα από τους χαλαρούς
νόμους για την αγορά και τη χρήση όπλων);
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν πιστεύουν ότι ο λαός πρέπει να
αφοπλιστεί. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα μέσα
για τη δική τους καλύτερη κοινοτική άμυνα, ειδικά όσο η
αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να σκοτώνει
ατιμώρητα και με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς -από το 2015 ως
τώρα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.300 άνθρωποι από την
αστυνομία. Οι δολοφονίες από αστυνομικούς ξεπερνούν κατά πολύ
τις ζωές που χάνονται σε μαζικούς πυροβολισμούς. Παρότι αυτά
τα είδη μαζικών πυροβολισμών αποτελούν ένα θέαμα φρίκης και
προκαλούν κοινωνικό πανικό, η εστίαση των μέσων ενημέρωσης σε

αυτούς αποσπά την προσοχή από τις μεγαλύτερες θεμελιώδεις
κρίσεις που προκαλεί ο καπιταλισμός, ο επιβαλλόμενος
μιλιταρισμός, η πατριαρχία, η λευκή υπεροχή και μια κοινωνία
που στοχεύει στον έλεγχο και στην πειθαρχία της νεολαίας μέσα
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανισοτήτων.
Οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν σύμπτωμα αυτών των ευρύτερων
ζητημάτων που αποσιωπούνται και παραμένουν αναμφισβήτητα μέσα
στον παραδοσιακό, πολιτικό λόγο. Οι άνθρωποι που είναι πιστοί
στο Κράτος αγνοούν επιμελώς ή αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν
αυτά τα βαθιά, κοινωνικά προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί
γοητεύονται από την ψευδή υπόσχεση των συμβολικών λύσεων μέσω
κυβερνητικών νόμων, όπως η απαγόρευση ενός συγκεκριμένου
είδους όπλου.
Τα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τα μικρά αποτελέσματα που
έχει ο έλεγχος των όπλων, είναι ευρέως διαθέσιμα για κάθε
περίεργο και επικριτικό αναγνώστη και ενθαρρύνουμε τους
ανθρώπους να σκέπτονται με πιο περίπλοκο τρόπο -ενάντια στις
απλουστευτικές αφηγήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης- για το
πώς αντιλαμβάνονται τις ανισορροπίες της εξουσίας μεταξύ του
Κράτους και του λαού του και την καταστροφική και ευμετάβλητη
πίεση, στην οποία υποβάλλεται ο κόσμος μέσα σε μια τόσο
δηλητηριώδη καπιταλιστική κοινωνία, καθώς αναμετριέται
καθημερινά με τα χρέη, την κακή υγεία, τη διατροφική
ανασφάλεια, τη μοναξιά και τον ατελείωτο πόλεμο. Δεν μας
ενδιαφέρει να συζητήσουμε νέους νόμους για τα όπλα,
γνωρίζοντας ότι σε μια καπιταλιστική και λευκή εξτρεμιστική
κοινωνία, οποιοσδήποτε νόμος είναι πιθανόν να εφαρμοστεί
κυρίως εναντίον των μειονοτήτων και των φτωχών.

Β.: Φαίνεται ότι ακολουθείτε μια διαφορετική προσέγγιση από
πολλές ριζοσπαστικές αριστερές, αναρχικές και αντιφασιστικές
οργανώσεις, σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την
κοινωνία. Ενώ συχνά τέτοιες ομάδες συγκροτούνται γύρω από μια
ιδεολογική καθαρότητα, θέτοντας έτσι τους εαυτούς τους και τις
πράξεις τους ενάντια στην κοινωνία, εσείς τείνετε να
παρεμβαίνετε με επιτυχία στο τοπικό σας σημασιακό πλαίσιο,
αγκαλιάζοντας και ανανεώνοντας τις κοινωνικές παραδόσεις με
μια χειραφετητική προοπτική. Στην περιγραφή του ‘τι είναι το
Redneck Revolt;’ γράφετε ότι «Σε αυτό το εγχείρημα, η πολιτική
ιδεολογία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από όσο η
ικανότητά μας να συμφωνούμε στις οργανωτικές μας αρχές και να
συνεργαζόμαστε». Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτή την προσέγγιση
που κάποιοι μπορούν να ορίσουν ως Κοινωνικό Αντιφασισμό;
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν ενδιαφέρονται για μια σεχταριστική
αντιπαράθεση. Γράφοντας το 1860, ο Αφροαμερικανός Frederick
Douglass, υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας, κατανόησε πως
η ιδεολογική και θεωρητική συζήτηση που απολαμβάνουν τόσοι
πολλοί στην Αριστερά «ικανοποιεί τις πνευματικές τους
προτιμήσεις, ευχαριστεί τη φαντασία τους, διεγείρει τις

ευαισθησίες τους με μία στιγμιαία αίσθηση αλλά δεν τους
μετακινεί από την άνετη θέση της αδράνειας». Λαμβάνουμε
υπ’όψιν τα πάντα αλλά επιλέγουμε τελικά τη δράση. Έχουμε την
υποχρέωση να κινηθούμε, να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε, να
εμπλακούμε με την περιοχή μας: τις γειτονιές μας, τις
κοινότητές μας, τα χωριά μας και τις πόλεις μας.
Εγκαταλείπουμε την «άνετη θέση της αδράνειας». Αφήνουμε την
καταραμένη αυτή θέση στους αναρχικούς της πολυθρόνας, στους
άπραγους κομμουνιστές και κυρίως στη νευρική παράλυση των
κρατιστών φιλελεύθερων.
Τίποτα ουσιώδες δεν παράγεται με τις αμέτρητες συζητήσεις και
με τη διστακτικότητα του να προσπαθήσουμε πράγματι
εποικοδομητικά, ώστε να πραγματώσουμε τις μικρές, κοινωνικές
αλλαγές που θέλουμε. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους
φασίστες και στους δρόμους και στα δικαστήρια και στα
κυβερνητικά κτίρια. Επιμένουμε όμως, επίσης, και στα δυναμικά
αποτελέσματα του να οικοδομούμε κοινότητες και να τις βοηθούμε
να αντισταθούν στον φόβο και την καταπίεση μέσω της αυτόνομης
δράσης. Το κίνημα των Redneck Revolt αποτελείται από ανθρώπους
από όλο το πολιτικό φάσμα, που είναι ενωμένοι γύρω από τους
αντιφασιστικούς και αντιρατσιστικούς μας στόχους και την
εστίασή μας στο κοινό τοπικό έδαφος που μοιραζόμαστε με τους
γείτονες. Η αλληλεγγύη σφυρηλατείται μέσω της κοινής δράσης.
Β.: Λόγω αυτής της κοινωνικής σας προσέγγισης, έχετε
συναντήσει και συνεργαστεί με ανθρώπους από διάφορα
περιβάλλοντα. Πώς αποδέχονται οι τοπικές κοινότητες τα
αντιρατσιστικά σας μηνύματα για κοινωνική απελευθέρωση;
Επηρεάζουν και οι ίδιες την ομάδα σας;
R.R.: Η ανταπόκριση στην «αποστολή» μας ποικίλλει αλλά οι
απλές και χωρίς περιστροφές διεκδικήσεις, σε συνδυασμό με την
πεποίθηση πως πρέπει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους εκεί όπου
βρίσκονται και να ακούσουμε τις αναλύσεις που ήδη φέρουν,
σημαίνει ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε ανοιχτές σχέσεις

πλούσιες σε διάλογο. Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε να
αλλάξουμε κανέναν -δεν έχουμε καμία κομματική πλατφόρμα, στην
οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι άνθρωποι. Αντί αυτού,
είμαστε σε θέση να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε τις κριτικές
που έχει ήδη ο κόσμος της εργασίας, για τη γη πάνω στην οποία
κατοικεί. Οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι ειδήμονες για την
ίδια τους τη ζωή και δεν χρειάζονται ξένους για να τους πουν
τι κάνουν λάθος με αυτές τις ζωές. Οι Redneck Revolt
επιδιώκουν να αφουγκραστούν τους αγώνες που οι άνθρωποι ήδη
διεξάγουν και να τους φέρουν σε συνομιλία με τους ευρύτερους
αγώνες κατά του ρατσισμού και του καπιταλισμού.
Β.: Ποια είναι η προοπτική που φέρει ο Κοινωνικός Αντιφασισμός
σε ένα μέλλον το οποίο φαίνεται να κατακλίζεται από μία
πολυδιάστατη ανασφάλεια, που περιλαμβάνει
οικονομικά, οικολογικά και άλλα ζητήματα;

φυλετικά,

R.R.: Η ερώτηση σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες της
στρατηγικής των Redneck Revolt αποτελεί ένα προκλητικό αλλά
αναπάντητο ερώτημα. Κάθε μέλος των Redneck Revolt έχει τα δικά
του/της όνειρα, τα οποία συνδέονται μαζί με το ανθεκτικό νήμα
της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής αφοσίωσης στην κοινή μας
επιβίωση και ελευθερία. Τα τοπικά σημασιακά πλαίσια και οι
ατομικές εμπειρίες, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο το εγχείρημά μας
εκδηλώνεται και μεταλλάσσεται. Προσπαθούμε, σίγουρα, να
κρατάμε όλους αυτούς τους κοινωνικούς, πολιτικούς και
περιβαλλοντικούς αγώνες ζωντανούς και να αναλύουμε τις
διασταυρώσεις και τις πολύπλοκες υφές που παράγουν. Αφήνοντας
πίσω την ανάγκη για ένα προγραμματικό σχέδιο και μία κεντρική
στρατηγική, δημιουργείται μία δυναμική και απρόβλεπτη ροή
μικρο-ενεργειών από τις κοινότητες και τις τοπικές
συσχετίσεις, η οποία αναπτύσσει πρακτικά μοντέλα και
επικεντρώνεται στις άμεσες ανάγκες.
Θέλουμε να αναπτύξουμε ισχυρές κοινωνικές δυνατότητες, τη
δημιουργία φιλικών σχέσεων, την ενίσχυση των συντρόφων μας,
την κατανόηση να λύνουμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, να

κρατάμε ο ένας τον άλλο υγιή και χορτάτο, να διατηρούμε την
ελευθερία μας και να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας.
Συνεργαζόμαστε με συναίνεση, προσπαθώντας να οικοδομήσουμε τον
κόσμο που όλοι επιθυμούμε, καταλαβαίνοντας πως οι κίνδυνοι
ενάντια στους οποίους παλεύουμε μετατοπίζονται συνεχώς και
είναι βαθιά συνυφασμένοι στον ιστό των ζωών που ζούμε. Δεν τα
έχουμε κατανοήσει όλα ακόμα. Η θεωρία βρίσκεται πάντα στην
υπηρεσία της πρακτικής δράσης. Όπως και πολλοί σύντροφοι, που
έχουν αφιερωθεί στην καταπολέμηση του φασισμού και της λευκής
υπεροχής, πειραματιζόμαστε, ‘παίζοντας’ μέσα στο κοινωνικό
πεδίο, αντιστεκόμενοι με κάθε απαραίτητο τρόπο ανά στιγμή.
Ποτέ δεν φαντάζόμαστε ότι έχουμε μια τέλεια μέθοδο ή ότι
κατανοούμε πλήρως την πολυπλοκότητα των ζητημάτων με τα οποία
ερχόμαστε αντιμέτωποι. Με ταπεινότητα, είμαστε πάντα ανοιχτοί
στην κριτική. Αυτή είναι μία παγκόσμια στιγμή για θάρρος και
ριζοσπαστική αγάπη. Η αβεβαιότητα αφθονεί. Ο κίνδυνος
βρίσκεται πάντα μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον
άλλο και ποθούμε από κοινού τον κόσμο της ελευθερίας που
ονειρευόμαστε. Αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε!
——————————————————
*Η παρούσα συνέντευξη δημοσιεύεται στο καινούργιο τεύχος της
Βαβυλωνίας #20.

