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ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΕΣ
.
Η νέα «αριστερή» κυβέρνηση του Andrés Manuel López Obrador απειλεί την
ίδια την ύπαρξη της ζαπατιστικής αυτονομίας και των ιθαγενών κοινοτήτων με
την επιβολή “αναπτυξιακών” προγραμμάτων όπως, μεταξύ άλλων, το Τρένο
Μάγια, ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει τον Ατλαντικό με τον
Ειρηνικό, η δενδροφύτευση ενός
εκατομμυρίου εκταρίων \της ζούγκλας
Λακαντόνα με εμπορεύσιμα δέντρα. Προγράμματα που για τους ζαπατιστικούς
και ιθαγενείς λαούς σημαίνουν καταστροφή και θάνατο.
Απέναντι στην άγρια επέλαση της καπιταλιστικής Λερναίας Ύδρας, που
παρουσιάζεται με το προσωπείο της προόδου, της ανάπτυξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας, η απάντηση του EZLN δια στόματος του
εκπροσώπου του, του Εξεγερμένου Υποδιοικητή Moisés, είναι ξεκάθαρη και
ανυποχώρητη. «Δε θα παραδοθούμε».
Απευθυνόμενος στις χιλιάδες
εξεγερμένες και εξεγερμένους, πολιτοφύλακες, ζαπατιστικές βάσεις στήριξης,
ζαπατιστικές αρχές και διοικητές και διοικήτριες με την ευκαιρία
του
εορτασμού της 25ης επετείου από την έναρξη του πολέμου ενάντια στη λήθη,
προειδοποιεί το νέο διαχειριστή του τσιφλικιού και το κόμμα του ότι: «μόνοι θα
υπερασπιστούμε
ό,τι
έχουμε
χτίσει,
ακόμα
κι
αν
χρειαστεί
να
πολεμήσουμε».
Αψηφώντας
την
επικίνδυνη
και
σφοδρή
καμπάνια
συκοφάντησης και απαξίωσης του αγώνα τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και τα ΜΜΕ, αλλά και τις ευθείες απειλές χρήσης στρατιωτικών και
παραστρατιωτικών δυνάμεων, οι ζαπατίστας επιμένουν ανυποχώρητα ότι θα
υπερασπίσουν τη γη και την ελευθερία τους.
Εμείς σαν Διεθνές Δίκτυο για την Οικονομία των Εργαζομένων στεκόμαστε στο
πλευρό των συντρόφων μας Zαπατίστας και των ιθαγενών λαών που
αντιστέκονται ενάντια στα σχέδια του θανάτου, της λεηλασίας και της
καταστροφής. Και τους δηλώνουμε πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ, ΜΟΝΕΣ. Ο αγώνας
τους είναι και δικός μας. Δε θα αφήσουμε τη δυσωδία του πολέμου και του
θανάτου να πνίξει τα απελευθερωμένα εδάφη μας στην Τσιάπας, δε θα
επιτρέψουμε να φιμωθεί η αλήθεια της εξέγερσης, δε θα επιτρέψουμε σε κανένα
διαχειριστή, αριστερό, δεξιό, κεντρώο, να επιτεθεί στη ζαπατιστική αυτονομία,
ένα παράδειγμα αγώνα, συνέπειας, αντίστασης και εξέγερσης που εμπνέει και
θα συνεχίσει να εμπνέει τους αγώνες παγκοσμίως.
Η φλογίτσα που μας έχετε δώσει, σύντροφοι, είναι η φλόγα που κινεί τα
γρανάζια του αγώνα μας. Είναι η φλόγα που θα γίνει πυρκαγιά και θα κάψει το
παγκόσμιο κεφάλαιο.
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ Δε θα αφήσουμε τον “πολιτισμό” τους, τον
πολιτισμό των “από πάνω” να καταστρέψει τον δικό μας πολιτισμό, τους δικούς
μας πολιτισμούς
Εκείνοι, οι από πάνω, δε μας χρειάζονται για να καταστραφούν, εμείς οι από τα
κάτω δεν τους χρειαζόμαστε για να σωθούμε.

Το ψήφισμα προτείνουν
Κολεκτίβα εργασίας “Το παγκάκι”
Συνεργατική Εργαζομένων ΒΙΟΜΕ
Οργάνωση “Εναλλακτική Δράση”
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ
Σύμπραξη για τα Μνημεία της Ιστορίας και του Πολιτισμού

