
FAŠIZAM OVDE NEĆE PROĆI
9. novembar, Svetski dan borbe protiv fašizma, 

antisemitizma i ksenofobije

U novembru 1991. godine jedini smo bili protiv rata. 
Jedini nismo pristajali na podele. Jedini se nismo plašili 
da stanemo uz Vas.
Borili smo se za iste one vrednosti na kojima su 1945. 
postavljeni temelji modernog dveta. Rekli smo NE pode-
lama, NE fašizmu, NE ratu, NE mržnji. To kažemo i danas.
Vojvodina je naša kuća. U njoj smo svi ravnopravni. 
Nećemo da nas dele na manjine i većinu, nećemo da 
nas svađaju. Nećemo da nam govore da su jedni narodi 
zločinci, a drugi narodi žrtve. To nije tačno. 
Nećemo da oni koji nam govore da se zalažu za naša 
prava povlače znak jednakosti između fašista i pojedinih 
naroda. 
Topola ima čime da se ponosi. Antifašizmom, Petefi  
brigadom, herojstvom. Ne damo da se to zaboravi. 
Dođite da zajedno odamo poštu svim antifašistima 
i da obeležimo dan koji se slavi u celom svetu. 
Dođite 9. novembra 2011. godine u 18h u Bioskopsku 
salu Doma kulture, gde će o fašizmu i podelama danas 
govoriti Nenad Čanak, istoričari, borci Petefi  brigade. 

PRIDRUŽITE NAM SE!
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A FASIZMUSNAK ITT 
SEMMI HELYE

November 9., a fasizmus, antiszemitizmus
és az idegengyűlölet elleni harc nemzetközi napja

1991 novemberében egyedül mi tüntettünk a háború ellen. 
Egyedül mi utasítottuk el a megosztottságot. Egyedül mi 
nem féltünk Önök mellé állni.
Harcoltunk mindazokért az értékekért melyekre 1945-ben a 
modern világ alapjait helyezték. NEM-et mondtunk a meg-
osztottságra, fasizmusra, háborúra, gyűlöletre. Ezt mondjuk ma is.
Vajdaság a mi házunk. Benne mindannyian egyenrangúak 
vagyunk. Nem akarjuk, hogy felosztjanak bennünket kisebb-
ségre és többségre, nem akarjuk, hogy összeveszítsenek 
bennünket.
Nem akarjuk hallani, hogy az egyik nemzet bűnöző, a másik 
nemzet pedig áldozat. Ez nem igaz. Nem akarjuk, hogy azok 
akik azt mondják harcolnak jogainkért, egyenlőségjelet 
tegyenek a fasiszták és egyes nemzetek közé. 
Topolyának van mire büszkének lennie. Antifasizmusra, 
Petőfi  brigádra, hősiességre. Ne engedjük meg, hogy ezek 
feledésbe merüljenek. 
Jöjjenek el egy közös tiszteletadásra minden antifa-
siszta számára és hogy megemlékezzünk a napról me-
lyet az egész világon ünnepelnek. 
2011 november 9-én 18 órai kezdettel a Művelődési 
ház mozitermében Nenad Čanak, történészek, a Petőfi  
brigád volt harcosai beszélnek fasizmusról és a mai mego-
sztottságról. 
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