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در روز  10ژوئن  2017تظاهراتی در شهر برمن برگزار شد .در این تظاهرات گروه های مختلف با هدف آگاه کردن و فراخواندن
شهروندان برمن برای حضور در تظاهرات ضد جی  20که در  7و  8جوالی  2017در هامبورگ برگذار می شود ،شرکت کردند.
این گروه ها که شامل نیروهای مترقی و آنارشیست و ضدسیستم ،کمونیست ها بودند با حمل بنر و پالکاردهای مختلف و پخش
اعالمیه و فراخوان و سردادن شعارهای ضدسرمایه داری و ضد اخراج پناهجویان سعی در فراگیر کردن پیام و شعار خود داشتند.
جمعی از هواداران و فعالین حزب ما نیز به همراه رفقای بین المللی هوادار سنتز نوین در اروپا ( )RCMGو رفقای گروه «برای
جهان بدون مرز و امپریالیسم» در این تظاهرات شرکت کردند و با حمل بنر و پخش کردن اعالمیه هایی تالش کردند تا اهداف
و استراتژی خود را فراگیر کنند .اعالمیه ها شامل افشاگری در مورد فاشیست بودن ترامپ و تفکرات مشابه او در اروپا و طرح
ضرورت انقالب و چگونگی انجام آن بود .سعی شد تا حد امکان با افرادی که حاضر به بحث بودند وارد بحث شده و در مورد
دیدگاه های خود به صورت شفاهی بحث و تبلیغ کنیم.
بخش اصلی تمایز گروه رفقای ما با دیگر شرکت کنندگان ،فاشیست دانستن ترامپ در بیانیه ها و اطالعیه ها و  ...و طرح انقالب
و چگونگی انجام آن بود .بقیه گروه ها یا معتقد نبودند که ترامپ فاشیست است یا میان دموکراسی و فاشیسم خط تمایز قائل
نبودند و عموما مسئله انقالب را به صورت کسب قدرت سیاسی از طریق قهر انقالبی نمی دیدند.
در بخشی از مسیر گروهی دو سه نفره از نازی ها به صف تظاهرات کنندگان با پرتاب بطری حمله کردند که با درگیری فیزیکی
مختصری همراه بود و در نهایت با مداخله پلیس و بدون دستگیری نازی ها پایان یافت.
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