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Resum:

En els moments de carestia és recurrent culpabilitzar altres grups de persones. Ha passat amb les persones migrades i la crisi. Mentre

alguns partits aprofiten la desesperació de la classe treballadora "local" assenyalant les persones estrangeres, ningú no pensa en l'explotació

dels països d'origen per part dels estats occidentals, ni tampoc ningú no s'enrecorda que, blancs o negres, els i les treballadores tenen més

coses en comú que no pas amb un ric de la seva mateixa raça.

  

Per això, un seguit d'entitats han promogut el manifest "Unitat contra el feixisme".
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En els moments de carestia és recurrent culpabilitzar altres grups de persones. Ha passat amb les
persones migrades i la crisi. Mentre alguns partits aprofiten la desesperació de la classe treballadora
"local" assenyalant les persones estrangeres, ningú no pensa en l'explotació dels països d'origen per
part dels estats occidentals, ni tampoc ningú no s'enrecorda que, blancs o negres, els i les
treballadores tenen més coses en comú que no pas amb un ric de la seva mateixa raça.
  
Per això, un seguit d'entitats han promogut el manifest "Unitat contra el feixisme".
  
T'hi vols adherir? Visita el web Unitat contra el feixisme.
   

Unitat contra el feixisme i el racisme: aturem Plataforma per
Catalunya
 
Ens preocupa l'augment de les idees racistes i de l'extrema dreta a Europa, a l'Estat espanyol i a
Catalunya. Amb el rerefons de la crisi, els grups feixistes aprofiten la desesperació de la gent per
vendre falses "solucions", basades en la xenofòbia i en la por.
  
Gran part de l'extrema dreta europea ?el Front National de Le Pen a França, i partits semblants a
Flandes, Països Baixos, etc.? evita deixar-se veure amb uniformes i en marxes militars. Prefereixen
anar amb trajo i dir que són demòcrates respectables, però les seves accions i declaracions deixen
clar que són organitzacions feixistes.
  
Malgrat les diferències entre la situació actual i la dels anys trenta, tenim prou motius per fer tot el
possible perquè no es repeteixin les terribles experiències d'aquella època.
  
A l'Estat espanyol i a Catalunya l'extrema dreta pren diferents formes, des de les restes del
franquisme fins a nous grups inspirats en els nazis.
  
A Catalunya ?on el racisme, especialment contra la gent musulmana, ja és preocupant? la
"Plataforma per Catalunya" (PxC) representa una amenaça molt greu per a la nostra convivència.
Josep Anglada, líder de PxC, té una reconeguda trajectòria franquista, i ha explicat davant d'una
càmera oculta l'estratègia enganyosa del seu partit: "Crec que en aquests moments ni a Vic ni a
Catalunya ens interessa relacionar-nos amb tot allò que sigui el franquisme, la bandera espanyola,
l'àliga, que jo porto al cor, però políticament no ens interessa."
  
El creixement electoral d'un grup com aquest fa augmentar els atacs racistes al carrer i fomenta el
discurs racista tant al conjunt de l'espai polític com al carrer. La nostra societat ja pateix la xenofòbia;
la pujada de PxC agreuja la malaltia. Ja podem veure com la seva presència municipal
?aconseguida amb mentides? ha tingut efectes nocius a les localitats afectades. No volem que la
mateixa dinàmica s'estengui mitjançant les properes eleccions autonòmiques i municipals.
  
Cal un moviment contra el racisme i l'extrema dreta inspirat en la mobilització contra la guerra de
l'Iraq. Malgrat les diferències, aquella mobilització ens mostra que forces molt diverses poden
treballar plegades entorn d'uns punts bàsics compartits. Avui necessitem una gran mobilització
popular, capaç de connectar amb el moviment veïnal i sindical, amb el fort teixit associatiu del país,
per convocar àmplies protestes i actes populars, i també per difondre massivament els arguments
contra el feixisme i el racisme, arreu de Catalunya. Hem de fer valer el fet que som majoria la gent

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/3

http://unitatcontraelfeixisme.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Unitat contra el feixisme!

que rebutgem els feixistes i les seves idees. En Franco ja va pretendre destruir aquest país una
vegada. No deixarem que els seus seguidors actuals ?disfressats darrera del nom "Plataforma per
Catalunya"? ho tornin a intentar.
  
Per tot això declarem el nostre compromís a treballar per la creació d'un moviment ampli, plural i
unitari, de mobilització, per aturar els feixistes del nostre temps i les idees racistes que difonen. Cap
espai públic per a la Plataforma per Catalunya ni per a cap grup feixista!
  
No deixem que fomentin el seu odi pels nostres carrers i els nostres barris!
  
No deixem que aprofitin les eleccions per impulsar la xenofòbia!
  
Unim-nos contra el feixisme!
  
Franquisme mai més!
  
No passaran!
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