War on terror

Μιας ανώνυμης ριζοσπάστριας

Αυτή η ιστορία έρχεται από μακριά. Για τους δημοκράτες ηγέτες του πλανήτη υπάρχει
ημερομηνία ορόσημο: 11/9. Τότε που οι Η.Π.Α ξεκινούσαν επίσημα τον πόλεμο για να
εξαλείψουν την τρομοκρατία. Ο κατάλογος μεγάλος και αδιαμφισβήτητα ηλικιακά
μεγαλύτερος.
Ο εχθρός ένας: οι τρομοκράτες.
Οι τρομοκράτες που έρχονται στις χώρες μας και ανατινάζονται και σκοτώνουν αθώους
πολίτες.
Με το ΝΑΤΟ να πιάνει το γαϊτανάκι και τα Μ.Μ.Ε να οργιάζουν γίναμε μάρτυρες μιας από
τις μεγαλύτερες πολεμικές επιχειρήσεις που βέβαια συνεχίζονται ακόμη.
Σε αυτόν τον πόλεμο λοιπόν που γέννησε τέρατα και αφού οι τρομοκράτες συνεχίζουν
ακάθεκτοι, έρχεται να προστεθεί ένας νέος όρος-εχθρός που χρειάζεται εξάλειψη: η
ριζοσπαστικοποίηση.
Σύμφωνα λοιπόν με το επείγον mail που στάλθηκε αυτές τις μέρες στο Υπουργείο
Εσωτερικών
(http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/eggr25586-260717.pdf)
πρέπει
πάση
θυσία
να
αποφευχθεί
η
ριζοσπαστικοποίηση των νέων προσφύγων γιατί άλλωστε αυτή οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στον βίαιο εξτρεμισμό.
Σύμφωνα όμως με το ΚΕ.ΜΕ.Α* ( http://counter-radicalisation.gr/el/) και τον οδηγό τσέπης
που έχει εκδώσει τον Οκτώβριο του 2016 και αποτελεί ένας από τους φορείς που έχει
αναλάβει τις δράσεις ενάντια στην ριζοσπαστικοποίηση και τον βίαιο εξτρεμισμό (sic)
μαθαίνουμε πως στην Ελλάδα ένα είδος από τα πολλά της ριζοσπαστικοποίησης, είναι
αυτό της ακροαριστεράς/αντιεξουσίας και της ακροδεξιάς.
Με μία ψυχογραφική ανάλυση των αιτιών που οι άνθρωποι ασπάζονται αυτές τις εξίσου
επικίνδυνες ιδεολογίες μας γνωστοποιούν πως οι επαγγελματίες της "πρώτης
γραμμής" οφείλουν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν ώστε να αποτρέψουν φαινόμενα
προώθησης εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής, δεν είναι
άλλοι από τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής, το προσωπικό των καταστημάτων
κράτησης, των τελωνειακών υπαλλήλων, των λιμενικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών Ασύλου και Υποδοχής & Ταυτοποίησης (επί λέξει όπως αναφέρεται στον
οδηγό).
Σας θυμίζει κάτι;
Η θεωρία των δύο άκρων σε πλήρη ισχύ!
Πρόλαβε βέβαια η κυβέρνηση της αριστεράς να μας πληροφορήσει πως ο όρος
ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της και επομένως να
μείνουμε ήσυχοι.
Αν νομίζουν βέβαια πως η μνήμη μας είναι επιλεκτική και όχι ταξική γελιούνται.

Εκκενώσεις καταλήψεων προσφύγων, απελάσεις, ξυλοδαρμοί, αντίστοιχο πιλοτικό
πρόγραμμα ένταξης προσφύγων στις σύγχρονες μανωλάδες, Μ.Κ.Ο και άλλα πολλά και
καθημερινά, είναι μερικά παραδείγματα για τα οποία δεν εφησυχάζουμε.
Αν η σημερινή κυβέρνηση θέλει να λάβει μέρος στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία στις
πλάτες αυτών των ανθρώπων ένα πράγμα να γνωρίζει: θα μας βρίσκει απέναντι της.
Και κάθε προσπάθεια για δημοκρατικά και φιλελεύθερα κράτη με το "αίσθημα ανήκειν στην
Ε.Ε" θα πέφτει στο κενό.

*ΚΕ,ΜΕ.Α: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ( http://www.kemea.gr/el/ )
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