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Vila i Frid - Pavlos Fissas (6 photos)
En stor uppslutning idag i Stockholm för att hedra vår mördade kamrat. Vid La

Mano hölls två spontana anföranden och en tyst minut. Inte en gata inte ett

torg till fascisterna. Avslutades med allsång till arbetarklassens internationalen.
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Här kommer vår rapport från demonstrationen i Stockholm den 14 September mot Svenskarnas Parti.

Den 14 september demonstrerade det nazistiska Svenskarnas Parti (SvP) i Stockholm. Datumet var allt annat än en slump, då det är precis ett

år innan valet år 2014. Att partiet lägger krut på att ta sig in i det politiska finrummet betyder inte att de inte längre är nazister. De är

fortfarande ett rasistiskt parti som står i direkt motsättning till arbetarklassens väl. De syftar till att splittra och krossa den rörelse som för

arbetarklassen framåt, och därför måste vi slå tillbaka med samma mynt. Att de lägger krut på att trycka valsedlar och inte bara sköldar

betyder inte att vi inte måste stoppa dem så fort de försöker vinna mark på gatan.

Därför var det en självklarhet för oss i Revolutionära Fronten att ge oss ut på gatorna för att försvåra nazisternas marsch. Den aktuella

demonstrationen samlade betydligt färre deltagare än vad arrangörerna hade hoppats på (men, om de har någon som helst självinsikt, inte

färre än de förväntat sig), och utnumrerades stort av de motdemonstranter som slutit upp för att visa att de inte tolererar nazistiska yttringar.

Marschvägen, som tog ett par timmar längre än planerat, kantades ständigt av inflygande projektiler som knallskott och bengaler. En av de

största mobiliseringsramarna för demonstrationen var ett vattenkrig med SvP som självklart motståndarlag, så givetvis träffades de av ett antal

vattenballonger.

Under tiden som det nazistiska demonstrationståget nådde sin slutdestination i Observatorielunden så stötte en mindre grupp aktivister ur RF

ihop med två fascister på Luntmakargatan varav den ena bar en tröja med trycket "North Brigade" och den nazistiska totenkopfskallen, som var

de nazistiska SS-förbandens symbol före och under andra världskriget. North Brigade är en högervriden ultrasgrupp till det slovakiska

fotbollslaget MŠK Žilina och använder sig flitigt av just den fascistiska symbolen SS-Totenkopf (Se bild på grupperingen här:

http://img461.imageshack.us/img461/1875/652avub1.jpg). Fascisterna konfronterades och flydde sedan över Odengatan in på Döbelnsgatan

där de gjorde misstaget att försöka försvara sig och blev då misshandlade på plats.

Trots antalet motdemonstranter och en kreativ mobilisering så kunde nazisterna genomföra sin demonstration som planerat, någonting de helt

kan tacka polisen för. Men även om det innebär en principiell seger att lyckas genomföra ett planerat arrangemang så var det i vanlig ordning

en tillställning för de närmast sörjande. Deras tal dränktes i burop och oväsen av upprörda motdemonstranter, och de "svenska massornas

uppvaknande" verkade inte ske den här gången heller.

Även om dagen inte var fullt så framgångsrik som man hade kunnat önska så ser vi dagen som lyckad. Nazisterna i SvP var numerärt

utklassade och lyckades inte nå ut med sitt budskap till några andra än de redan invigda. RF tackar hjärtligt alla de antifascister, organiserade

eller ej, som slöt upp och gjorde det till en lite jobbigare dag att vara nazist i Stockholm!
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