Ethno-regionalismen
De ethno-regionalismen en de ethno nationalismen de kanker van
Europa

De NVA (een ethno-regionalistische partij) een uitloper van het VNV
beschuldigt de Partido Popular een uitloper te zijn van het Franquisme !
Surrealistisch maar kenmerkend voor onze tijd waar men de sporen van de
collaboratie met het nazi regime tracht uit te wissen.

La plupart des mouvements ethno-regionalistes (Flamands,Bretons, Alsaciens…)
se sont engagés dans la collaboration active avec les Nazis, sur la base d’une
commune vision de l’Europe des régions ethniquement définies.
Il est bon de rappeller que le rêve de l’Europe des ethnies ne faisait pas partie
de l’imaginaire de la Résistance, centré sur un patriotisme non négociable ou un
nationalisme de combat.
Quant aux “Européens” convaincus d’alors, partisans du supranational et du
post-national, ils combattaient en masse dans les rangs de la Waffen SS.
(cité par Pierre-André Taguieff dans Résister au Bougisme…)

We bevinden ons tussen twee kwalen langs de ene kant het neofascisme met
een verrechtsing van onze maatschappij en een uitgesproken ultraliberaal
neodarwinisme en langs de andere kant het islamisme en salafisme.
Ze lijken op eerste zicht antagonistisch maar in realiteit zullen ze elkaar (terug)
vinden op één of ander cruciaal moment.
Intussen worden onze democratische waarden ondermijnd door deze
ideologieën.

Voor jongere generaties wordt onze maatschappij ongrijpbaar en dit is net de
bedoeling van deze ideologieën.
Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes.
Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ses nouvelles
formes-chaque jour, dans chaque partie du monde.(Umberto Eco)

Dr Yves Louis
Voorzitter Groep Herinnering-Mémoire

De Groupe -Mémoire - Groep Herinnering is een vereniging opgericht door oudgedeporteerden en overlevenden van de tijdens de Tweede Wereldoorlog. die de
herinnering van hun strijd tegen het nazisme en totalitarisme en het behoud van
de herwonnen democratische vrijheden willen in ere houden.
Na het overlijden op 26 februari 2017 van Philip Claes en op 20 november van
hetzelfde jaar van onze voorzitter Pieter-Paul Baeten, de laatste overlevende
politieke gevangenen van onze organisatie, willen de “kinderen van de tweede
generatie” de strijd verder zetten.
De Groupe Mémoire-Groep Herinnering krijgt vanaf heden een ander gezicht,
maar blijft voornamelijk een reflectiegroep werkzaam rond:
- De historiciteit van de Tweede Wereldoorlog
- Het vrijwaren van de herinnering aan het Verzet
- Het behoud van de eenheid van het land
- Het verdedigen van de Rechten van de Mens
- Het standvastig verzet versus de ethno-regionalistische partijen in België en
Europa, geuit door wijlen voorzitter Pieter-Paul Baeten bestendigen.
De totalitaire regimes ondergaan metamorfoses en passen zich aan zoals
virussen om zich als betrouwbaar en aantrekkelijk voor te stellen.
We hebbende plicht ze te ontmaskeren.
Het behoud van deze organisatie is een signaal aan diegenen die de amnesie en amnestie
verkiezen boven de herinnering en de historisch vaststaande feiten en die op een heimelijke
manier de rechten willen in vraag stellen en ondermijnen waarvoor onze ouders hebben
gestreden.

