FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES RÉSISTANTS (FIR) -

ASSOCIATION ANTIFASCISTE
Groet van FIR aan alle gebeurtenissen op de dag van de
bevrijding, de dag van de overwinning en de
herdenkingsacties „immortal regiment“ 2021
De Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) - Vereniging van Antifascisten begroet
alle deelnemers aan de vieringen van Bevrijdingsdag, Overwinningsdag en de
herdenkingsacties "onsterfelijk regiment".
8/9 Mei 1945 is en blijft voor antifascisten in alle delen van de wereld de „dageraad van de
menselijke geschiedenis“ (Peter Gingold). Op veel plaatsen in de wereld wordt deze dag met
waardigheid gevierd. De nagedachtenis van de slachtoffers van de fascistische barbarij en de
strijders tegen het fascisme is een permanente verplichting voor ons allemaal.
We verzetten ons dus tegen alle beangstigende pogingen om de geschiedenis te vervalsen, de
rehabilitatie van SS-misdadigers als "nationale helden" zoals in de Baltische staten, de
vernietiging van gedenktekens voor de bevrijders in openbare ruimtes zoals in Polen of de
verheerlijking van fascistische collaborateurs zoals generaal Lukov. in Bulgarije, Horthy in
Hongarije of Bandera in Oekraïne.
Met ons gezamenlijke herdenkingswerk brengen we hulde aan de mensen, familieleden,
vrienden en familieleden, politieke metgezellen en persoonlijkheden van alle landen die hun
leven hebben gegeven als partizanen, verzetsstrijders en in de gelederen van de eenheden van
de anti-Hitlercoalitie voor de vrijheid van hun vaderland en de militaire ontmanteling van de
fascistische militaire machine.
We doen een beroep op iedereen: bewaar de herinnering aan de miljoenen slachtoffers van
fascisme en oorlog, aan de slachtoffers van massale uitroeiing van Joden, Slaven, Sinti en
Roma. Behoud de traditie, de herinnering en de missie van het antifascistische verzet. We
komen op voor een wereld waarin racisme, barbaarsheid, nationalisme en onverdraagzaamheid
geen plaats hebben. Geef de lessen uit de geschiedenis door zodat ze nooit worden vergeten,
zodat dergelijk kwaad nooit meer gebeurt.
Dit jaar viert de International Federation of Resistance Fighters (FIR) - Association of AntiFascists haar 70e verjaardag. We moeten de realiteit onder ogen zien dat in zeer korte tijd de
getuigen van de antifascistische strijd zullen leven. Toch moet hun nalatenschap worden
doorgegeven, want hun taken moeten nog worden opgelost. Daarom noemen we de generaties
van vandaag: word lid van de gemeenschap van antifascistische en veteranenverenigingen.

