
Włochaty, Ostatni
Poprzednim razem, kiedy pozwolono faszyzmowi zawładnąć nad zindustrializowanym państwem doszło do hitlerowskiego holocaustu / Sześć milionów Żydów, dwa i pół miliona Polaków, pięćset dwadzieścia tysięcy Cyganów, czterysta siedemdziesiąt tysięcy rosyjskich więźniów, sto tysięcy "niższych" ludzi zostało zamordowanych przez nazistów / Dodatkowo zamordowano kilkadziesiąt tysięcy socjalistów, komunistów, gejów, niepełnosprawnych i chorych psychicznie / Naziści rozpoczęli tę rzeź mówiąc początkowo jedynie o repatriacji Żydów / Dzisiaj Le Pen, Tyndal, Tejkowski, Żyrynowski starają się pójść tą samą drogą / Do czego to doprowadziło najlepiej chyba wyrażają słowa głównego szefa ss-mańskiej policji Hitlera / "Zniszczyłem największe żydowskie getta w tych okolicach ... / Do końca roku nasz problem z Żydami zostanie rozwiązany we wszystkich krajach okupowanych przez nas / Tylko poszczególne jednostki żydowskie, którym udało się prześlizgnąć przez sito pozostaną / Wtedy weźmiemy się za rozwiązanie problemów mieszanych małżeństw, gdzie jedna osoba jest Żydem lub pół-Żydem / Znajdziemy rozwiązanie i zastosujemy je / Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie dotyczące kobiet i dzieci / Uważam, że ten problem zasłużył na wyraźną i zdecydowaną odpowiedź /Myślę, że nie wystarczy po prostu zlikwidowanie wszystkich mężczyzn - przecież ich dzieci dorosną i zemszczą się na naszych synach i wnukach Ta rasa musi zniknąć z powierzchni ziemi" / Teraz porównajmy sobie tę straszną wypowiedź do dzisiejszej Polski / Trzeba by wytępić wszystkich, którzy nie są w stanie udowodnić że ich przodkowie, nie wiem jak daleko sięgając wstecz nie byli Żydami / Powiem więcej / Nie byli innej narodowości niż polska / Każdy człowiek, który żyje w związku małżeńskim z nie-Polakiem, lub tylko z nim mieszka zostałby zamordowany łącznie z dziećmi które powstałyby z tego związku / Całe społeczeństwo więc, zostało zredukowane do poziomu zwierząt hodowlanych / "Nie ma życia prywatnego" stwierdził nazistowski przywódca / "Lud i pojedyńcze jednostki w każdym narodzie są jak dzieci / Politycy muszą nad wszystkim czuwać" / Naziści decydowali kto miał się urodzić, a kto nie, kto mógł się pobrać, a kto nie / Dziesiątki tysięcy ludzi zostało wysterylizowanych i wykastrowanych / Hasło nazistowskie dla kobiet było proste: "Dzieci, kuchnia i kościół" / Jakiekolwiek niezależne lub inne organizacje, które nie mieściły się w surowej centralizacji państwa były zakazane - nieważne, czy młodzieżowe kółka gimnastyczne, czy harcerstwo / Wszystkie pomysły czy poglądy, które nie mieściły się w doktrynie, lub różniły się choć odrobinę były natychmiast tłumione / Niezależnie od tego, czy były to poglądy socjalistyczne ale też i naukowe a także religijne / Lecz faszyzm nie jest tylko atakiem na mniejszości, jest to również zagrożenie dla większości społeczeństwa - klasy robotniczej, czy jak kto woli ludzi pracy najemnej / We Włoszech faszyści Mussoliniego doszli do władzy w 1922 roku aby zakończyć insurekcję klasy robotniczej / W Niemczech także głównym celem faszystów było zlikwidowanie ruchu robotniczego, albo przynajmniej stłamszanie oporu z ich strony / W ciągu dwóch lat po zwycięstwie Hitlera zarobki zostały zmniejszone o 40%, przywódcy robotników aresztowani, torturowani, mordowani, a ich mienie osobiste skonfiskowane / Jest to terror na najszerszą skalę / Ale faszyzm jest jeszcze czymś więcej / Różni się od innych form dyktatury specyficzną metodą osiągania różnych celów / Faszyzm najczęściej rozpoczyna swoją "działalność" gdy rządzący czują się zmuszeni do zniszczenia organizacji robotniczych czy społecznych / Nie można jednak tego uczynić korzystając z metod stosowanych w stanie wojennym / W Wielkiej Brytanii np. 200 000 żołnierzy i 100 000 policjantów nie starczyłoby na pokonanie czy choćby rozproszenie oporu robotników / Dlatego faszyzm polega na ruchu mas społecznych / Faszystowskie organizacje zostały stworzone z klasy średniej / A jak powiedział pewien rewolucjonista / "Funkcja istnienia faszyzmu polega na zmiażdżeniu klasy robotniczej i stłamszeniu politycznej wolności kiedy kapitaliści znajdują się w sytuacjach gdy nie są w stanie rządzić za pomocą całej machiny demokratycznej" / Dzisiaj groteskowe obrazy martwych lub umierających ludzi z Oświęcimia pozostają w pamięci większości, więc nie jest czymś zaskakującym, że jest postrzegany jako forma szaleństwa, która pochłania całe państwa / Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że jest on również rezultatem nieudanego kapitalizmu / Faszyzm nigdy nie "wkradał się" do społeczeństwa / Odnosił sukces tylko wtedy, gdy szturmem wkraczał podczas głębokiego kryzysu / Ruch faszystowski może dojść do władzy pod warunkiem, że wielcy szefowie czy biznesmeni czy inni wpadną w rozpacz na tyle, żeby wejść z nimi we współpracę / Drugim warunkiem jest konieczność przekonania tych ludzi, że faszyści pomogą im wyjść z kryzysu / Aby tego dokonać muszą tworzyć organizację na tyle silną aby móc terroryzować osłabioną i podzieloną klasę robotniczą / Nie ma wątpliwości, że większość szefów czy bossów podjęłoby taką decyzję w razie konieczności / W końcu dokładnie tak stało się w latach trzydziestych / Hitler doszedł do władzy dopiero wtedy, gdy główni industrialiści i bankierzy zdecydowali się go popierać / Wybrano faszyzm, ponieważ kapitalizm nie zdążył się jeszcze "wywlec" z pierwszej wojny światowej a już był oblegany przez rewolucje i represje / Trzy potężne imperia zostały zniszczone / W Rosji do władzy doszli robotnicy / To samo stało się w Niemczech w 1919 i 1923 roku / Na Węgrzech republika robotnicza została obalona przez Francuzów / We Włoszech wszystkie fabryki były okupowane przez uzbrojonych robotników / Cały świat przeżywał kryzys / Przemysłowców, bankowców nawiedziło widmo rewolucji / Wiedzieli, że nie można było polegać na wojsku, bo nawet, gdyby było odporne na otaczający zewsząd konflikt klasowy, to i tak było za mało żołnierzy aby stłumić każdą fabrykę czy ulicę / Bandyci Hitlera mimo wszystko do 1933 roku zgromadzili wystarczająco duże siły, aby zlikwidować klasę robotniczą / Mogli się chwalić 400 000 oddziałem szturmowym gotowym do walki w każdej chwili Jak oni to zrobili? / Runięcie giełdy na Wall Street w 1929 roku dało największy niż ekonomiczny historii Europy / Klasa średnia nagle odkryła, że świat wokół niej rozpada się / Nie tylko oni cierpieli / Klasa robotnicza była jeszcze bardziej dotknięta / Ale robotnicy mieli związki zawodowe oraz głęboko zakorzenioną tradycję przeciwstawiania się bogatym szefom / Mimo że byli dotknięci głęboką depresją mieli przynajmniej możliwość przeciwdziałania przez zbiorową walkę i organizację / Klasy średnie były w innej sytuacji / Nie mieli tradycji zbiorowej solidarności / Nie mieli możliwości walki z wielkimi szefami / Gdyby klasa robotnicza była w ofensywie i pokazała możliwość budowania czegoś całkiem nowego, wtedy większość klasy średniej poszłaby za nimi / Ale sytuacja w Niemczech była inna / Robotnicy walczyli defensywnie Ich partie nie zdołały nikogo zainspirować / Powstała próżnia, puste miejsce w tym zdesperowanym środowisku / Demagodzy tacy jak Hitler czy Stalin starali się ją wypełnić gromadząc jednocześnie możliwie największe liczby zrozpaczonych ludzi klas średnich / Byli w stanie dać proste odpowiedzi i rozwiązania w ówczesnym zwariowanym świecie / Twierdzili, że żydowscy międzynarodowi finansjerzy i żydowscy komuniści konspirują, aby zniszczyć społeczeństwo, robotnicy są chorzy a wszystkie związki zawodowe marksistowskie / Faszystowscy liderzy zaczęli zajmować się problemami narodowymi, tak by ich zwolennicy poczuli, że mają jakiś wpływ na to co się wówczas działo / Zaczęli twierdzić, że popierają "małego człowieka" czyli tych, którzy zajmowali się małymi interesami: sklepikarzami, lekarzami, prawnikami, żołnierzami, czyli "porządnymi ludźmi", dla których nadeszły ciężkie czasy / Kiedy naziści formowali grupy kombatanckie z "ludzkiego kurzu" klasa kapitalistów zaczęła postrzegać w nich nowy, masowy ruch społeczny - faszystowski ruch zbawicieli / Mogli teraz korzystać z tej nowej siły do zlikwidowania organizacji robotniczych, oraz przywrócenia zysków / Doskonale ujął to Trocki pisząc "Faszystowska II liga polityczna polegała na zjednoczeniu burżuazji przez podkreślenie jej wrogości wobec proletariatu" / Co należy zrobić, aby poprawić sytuację? / Przede wszystkim stłumić tych, którzy są niżsi w hierarchii / Ponieważ burżuazja jest mało skuteczna wobec dużego kapitału, chce uzyskać utraconą społeczną godność przez gnębienie robotników / Ale gdy faszyzm dojdzie do władzy służy jedynie interesom dużych firm / Niemiecki faszyzm, tak jak włoski stał się silny dzięki burżuazji stając przeciwko klasie robotniczej oraz wszystkim demokratycznym instytucjom / Ale faszyzm nie jest władzą burżuazji / Wręcz przeciwnie, jest najbardziej bezwzględną dyktaturą monopolistycznego kapitału / Mussolini miał rację; wyższe klasy nie potrafiły posiadać niezależnej polityki / Podczas kryzysu miały redukować do absurdalnie niskiego poziomu niższą klasę społeczną, samemu służąc kapitałowi / Aby osiągnąć taki poziom, gdzie faszyzm staje się przydatny szefom wielkiego kapitału, należy również udowodnić, że jest się organizacją masowego terroru / Dlatego miasto i ulice są tak ważne dla faszystów / Nie mogąc liczyć na zbiorową siłę, jaką stanowią pracownicy fabryk, musieli stworzyć armię terroru, aby panować nad całymi obszarami miasta / Hitler już na samym początku to zrozumiał / Mawiał "Masowe demonstracje muszą wtłoczyć do duszy małego człowieka, że mimo bycia małym robaczkiem, jest jednocześnie częścią wielkiego smoka" / Nazistowski szef propagandy Goebbels stwierdził Ten, który panuje nad ulicami także pokonuje masy, ten który pokonuje masy zmienia świat" / Wielkie przedsiębiorstwa niezbyt chętnie lokowały swoje majątki z takim byłym malarze jak Hitler, ale tylko on obiecywał zniszczyć komunistów, związki zawodowe oraz partie Socjalno-Demokratyczne (niemiecka partia pracy) / Wielkie przedsiębiorstwa były zmuszone do skorzystania z tego rozwiązania, ponieważ były aż do tego stopnia zrozpaczone / Faszyzm jest więc ruchem masowym, skupiającym się głównie na klasie średniej / Stara się zniszczyć wszelkie formy opozycji i działa głównie w dobrym interesie dużych firm / Jest jak nowotwór, który osłabia i demoralizuje społeczeństwo / Robi się coraz większy, aż w końcu staje się śmiertelny / Kilka bardzo ważnych punktów / Po pierwsze, faszyzm, jeśli nawet jest "udany" reprezentuje masową klęskę dla większości ludności / Wszystkie organizacje lub ruchy zostają zlikwidowane na wiele lat / Po drugie / Rzeczy jak wolność słowa i inne aspekty demokracji nie mogą być obronione jeśli pozwolimy nazistom uzyskać prawo do wolnego słowa / Niektórzy mówią, że lepiej było by walczyć z nazistami poprzez racjonalne debaty / Pomysł ten jest zupełnie do dupy, ponieważ naziści uzyskują władzę używając terroru, a nie dzięki racjonalnym dyskusjom / A jeżeli rzeczywiście dojdą do władzy to wszystkie formy wolnej wypowiedzi oraz demokracji zostaną zlikwidowane natychmiast / Dlatego wszyscy, którzy są za wolnością wypowiedzi i dyskusji powinni przyczynić się do uciszenia nazistów, aby uchronić te prawa / Trzecia bardzo ważna sprawa, która bezpośrednio wynika z charakteru faszystowskiego / Należy w końcu uświadomić sobie, że bezpośredni uliczny kontakt z nimi jest jak najbardziej potrzebny / Naziści Hitlera uważali kontrolę ulic za coś niezbędnego / Militarne marsze faszystów spełniają dwie funkcje / Zastraszają i terroryzują ludzi (którzy nie zgadzają się z ich poglądami) do tego stopnia, że ci milczą w strachu / A druga, to jedyny sposób, w który można przekonać bezrobotnych, klasę średnią oraz elementy z marginesu, że są cząstką czegoś bardzo ważnego i wielkiego / Jedyną więc metodą, aby skutecznie pokonać nazistów jest zjednoczenie jak największej liczby ludzi przeciwko tym wystąpieniom, tak by stale wyganiani z ulic nie mogli poczuć się częścią "wielkiego smoka" / Potrzebny jest masowy anty-nazistowski ruch, w którym weźmie udział szeroka gama warstw społecznych / Tak jak naziści czerpią swoją siłę z podziałów i bierności, tak my musimy przeciwdziałać przez zjednoczenie się i wspólną działalność / Przy zastosowaniu odpowiednich środków możliwe jest zgromadzenie wystarczająco dużo ludzi aby bez strachu stanąć w poprzek nazistowskim zapędom
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