Từ ngày 11 đến ngày 14.01.2019 đảng AfD đang lên kế hoạch họp mặt đại hội Đảng
của họ ở Sachsen Arena tại Riesa. Tại buổi họp mặt, đảng theo chủ nghĩa dân tộc
cực đoan này sẽ đưa ra quyết định về chương trình bầu cử châu Âu và hoàn thành
danh sách ứng viên cho cuộc bầu cử châu Âu.
Thành phố Riesa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đối phó với những thành
viên thuộc nhóm tân phát xít (neonazis) và nhóm Cánh tả. Từ năm 2000 Tòa soạn
báo của Đảng dân chủ quốc gia Đức NPD – Deutsche Stimme và văn phòng phụ
trách toàn quốc của NPD đã đặt trụ sở chính của mình tại đây. Mặc dù thời kỳ của
Đảng dân chủ quốc gia Đức dù chậm nhưng cũng đã dần trôi qua, tuy nhiên Đảng và
những thành viên theo chủ nghĩa tân phát xít này đã kịp định hình Riesa về mặt
chính trị. Họ lấy Riesa làm trung tâm triển khai các hoạt động, cũng như là nơi để có
thể lui về bảo toàn lực lượng.
Giống như nhiều nơi khác ở bang Sachsen Đảng AfD có thể thắng trong cuộc bầu
cử liên bang và trở thành Đảng mạnh xếp thứ hai. Gần đây nhất Đảng ở Chemnitz
đã cho thấy rằng, họ hoàn toàn không dừng lại việc liên minh với các cá nhân và các
nhóm cực hữu có liên quan. Không chỉ ở trên đường phố, mà ngay cả ở trong quốc
hội, họ cũng khuấy động việc phân biệt chủng tộc, đề cao chủ nghĩa dân tộc và có
những ý kiến xem xét lại lịch sử
Đảng AfD đưa ra một mô hình giải thích đơn giản và mang tính chất phân biệt chủng
tộc về những sự bất công trong xã hội trên thế giới.
Điều đó là câu trả lời hoàn toàn sai lầm! Hãy cùng chống lại tư tưởng tân phát xít!
Vì vậy hãy cùng ủng hộ chúng tôi cho cuộc biểu tình lớn vào ngày 12.11.2019 diễu
hành qua trung tâm thành phố Riesa. Bắt đầu vào lúc 13h tại nhà ga Riesa
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