Η ασφάλεια
δεν είναι
γυναικεία
υπόθεση

Τον τελευταίο καιρό τα κρατικά στόματα το ‘χουν ρίξει
στην πολυλογία. Το Σεπτέμβρη
η νέα γυναίκα Υπουργός ΠΡΟ.
ΠΟ., Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε ενθουσιασμένη ότι «η ασφάλεια
είναι πια γυναικεία υπόθεση». Ένα
μήνα αργότερα, μετά τη δολοφονία του
Ζακ Κωστόπουλου από αστυνομικούς
και φασίστες, ξεκαθάρισε πώς ακριβώς
εννοεί το γυναικείο πρόσημο στην ασφάλεια, λέγοντας ότι «Δεν είναι αυτή η αληθινή
εικόνα της ελληνικής αστυνομίας». Ο προϊστάμενός της, Αλέξης Τσίπρας, υπερθεμάτισε
περί «μενονωμένου περιστατικού» και «ακροδεξιών θυλάκων» στην ελληνική αστυνομία,
υποδεικνύοντάς μας ποιος είναι ο... πραγματικός
ένοχος: «ο κοινωνικός κανιβαλισμός που αποτελεί
φαινόμενο αποκρουστικό» και τα «φαινόμενα βίας»
γενικώς. Δια μαγείας μάλιστα και οι δυο τους προσέφεραν και λύσεις! Τη «διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας» και την «πρόληψη του εγκλήματος» - δύο λαμπροί
πυλώνες της πολιτικής του σύριζα!
Στο πλαίσιο λοιπόν της «διαπαιδαγώγησης» ψήφισαν το νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης (χωρίς
τεκνοθεσία βέβαια), ενώ στο πλαίσιο «πρόληψη εγκληματικότητας» δολοφόνησαν τον
Ζακ. Στο πλαίσιο «διαπαιδαγώγησης» ο
σύριζα που αγαπά τους μετανάστες
προώθησε τα Tμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στην αστυνομία, ενώ στο πλαίσιο «πρόληψη εγκληματικότητας» έβαλε
στο αθηναϊκό τμήμα υποδι-

οικητή τον φασίστα Ψυχογιό και πολλαπλασίασε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο
πλαίσιο «διαπαιδαγώγησης» χαμογελούν
σαρδόνια με τα «ναι στη διαφορετικότητα»,
ενώ για την «πρόληψη εγκληματικότητας»
κατασκευάζουν ως εγκληματίες τους «ανώμαλους» της εργατικής τάξης και αθωώνουν
τους πραγματικούς εγκληματίες, τους νταβατζήδες των φούρνων Χωριάτικο.

Κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτή την πολυλογία του κράτους! Όταν μιλάει για δημόσια ασφάλεια ξέρουμε ότι για μας σημαίνει
εγκληματοποίηση. Όταν μας κουνά το καρότο της ενσωμάτωσης ξέρουμε ότι πάει πάντα παρέα με το μαστίγιο της βίας. Δε μας
πείθουν οι γελοίες αταξικές αναλύσεις τους
περί «κοινωνικού κανιβαλισμού»: βγάζουν
λάδι την αστυνομία και τους μαφιόζους της
Ομόνοιας. Δεν μας πείθουν ότι φταίει «η βία
στο υποβαθμισμένο κέντρο της Αθήνας» και
ο «φόβος για τη διαφορετικότητα»: μας επιτίθονται γιατί θέλουν να πειθαρχήσουν τις ανωμαλίες της τάξης μας.
Εγκληματίες είναι η υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. και οι
άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Εγκληματίες είναι αυτοί που φτιάχνουν άτυπα στρατόπεδα εκμετάλλευσης στο κέντρο της Αθήνας για όσους έχουν
«λάθος χρώμα», «λάθος σεξουαλικότητα», «λάθος
δουλειά». Εγκληματίες είναι αυτοί που βλέπουν την
ανώμαλη εργατική τάξη ως «πρόβλημα». Να μας λείπει η κρατική ασφάλεια με γυναικείο πρόσημο- δεν
είναι τίποτα παρά ενάντια στα συμφέροντά μας.
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Οι εχθροί μας παραμένουν.

