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To Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο ζητά από την κυβέρνηση της πολιτείας της Μοντάνα,
Η.Π.Α., να απαγορεύσει αμέσως την ένοπλη πορεία νεοναζί που έχει προγραμματιστεί στην
πόλη του Whitefish για την 15η Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι «πρόκειται μια επικίνδυνη πορεία
απειλής κατά της ζωής, η οποία βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη την Αμερική».

«Όταν διαβόητοι κατ΄ επάγγελμα νεοναζί ανακοινώνουν ότι σχεδιάζουν να παρελάσουν
σε μια πόλη κρατώντας όπλα υψηλής τεχνολογίας σε μια δράση που στοχοποιεί «Εβραίους,
εβραϊκές επιχειρήσεις, καθώς και όλους όσους τους υποστηρίζουν», οι τοπικές αρχές
πρέπει να αντιδράσουν με ταχύτητα και επαγρύπνηση.

Η πορεία αυτή ξεπερνά τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και υποκινεί σε μίσος. Εν
προκειμένω, η πρόθεση των νεοναζί δεν είναι απλώς να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα:
διοργανώνουν μια επικίνδυνη πορεία απειλής κατά της ζωής που θέτει σε κίνδυνο όλη την
Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής εβραϊκής κοινότητας. Υπάρχει μια αύξηση
σήμερα των δημόσιων εκφράσεων αντισημιτισμού και μίσους για τον άλλο. Είναι
απαράδεκτο και αδιανόητο ότι τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να συμβούν στην Αμερική.

Όταν οι νεοναζί διοργάνωσαν πορεία στο Skokieτο 1977, με σκοπό να φτύσουν στο
πρόσωπο τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιλλινόις
θεώρησε μετά από πολύμηνη συζήτηση την απαγόρευση της πορείας αντισυνταγματική.
Αλλά ελάχιστοι νεοναζί έλαβαν μέρος στην πορεία, στην οποία αντι-διαδήλωσαν
εκατοντάδες Εβραίοι και υποστηρικτές τους.

Αλλά οι περιστάσεις σήμερα στη Μοντάνα και γενικότερα στις Η.Π.Α. διαφέρουν. Σήμερα
στη Μοντάνα είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Και οι Η.Π.Α. σήμερα έχουν ήδη γίνει μάρτυρες
πάμπολλων μαζικών και στοχευμένων επιθέσεων με όπλα εναντίον αθώων, πάμπολλων
εκφράσεων βίαιας μισαλλοδοξίας και θανάσιμου μίσους, ώστε να έχουμε το περιθώριο να
συζητάμε με την ησυχία μας για το αν οπλισμένοι άνδρες έχουν ή όχι το συνταγματικό
δικαίωμα να διοργανώνουν πορείες εναντίον των Εβραίων και «οποιουδήποτε τους
υποστηρίζει».

Παντού στον κόσμο σήμερα, από το κόμμα Jobbik στην Ουγγαρία ως τη Χρυσή Αυγή στην
Ελλάδα, ο φασισμός βρίσκεται σε άνοδο. Τα επεισόδια αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και
ρατσισμού πολλαπλασιάζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Η ρητορική του μίσους από τους
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οπαδούς της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής στις Η.Π.Α., όταν στοχοποιούν Εβραίους,
Μαύρους ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα, μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε υποκίνηση
βίας ή και χειρότερα. Η «συνταγματική» ελευθερία λόγου με περιεχόμενο μίσους μπορεί
πολύ εύκολα να μετατραπεί σε άλογη βιαιότητα.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθούν στο Whitefish οι τρομακτικές σφαγές
που έλαβαν χώρα πολύ πρόσφατα: οι εννέα νεκροί στην εκκλησία του Τσάρλεστον ή τα 49
θύματα που εκτελέστηκαν σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Ορλάντο. Πρέπει να
σταματήσουμε αυτή την πορεία και να προλάβουμε ένα έγκλημα μίσους πριν γίνει πολύ
πιθανό να πραγματοποιηθεί. Αν στείλουμε το μήνυμα ότι ο αντισημιτισμός είναι αποδεκτός,
τότε πράγματι θα γίνει αποδεκτός. Η Αμερική αποτελεί το λίκνο της ανεκτικότητας, δεν
μπορεί να αποτελέσει λίκνο του μίσους.

Η πορεία οργανώνεται από την ιστοσελίδα των νεοναζί The Daily Stormer και έχει
προγραμματιστεί ώστε να συμπέσει με την επέτειο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ. Το παράρτημα των Η.Π.Α. του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου έχει στείλει επιστολή
στον Κυβερνήτη της Μοντάνα Steve Bullock απαιτώντας την απαγόρευση αυτής της
πορείας.
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