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17N: Homenatge al Che

  

  

MANIFEST DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE
L'HOMENATGE AL CHE
 
"Homenatge a un home que no pertany a aquest temps,  pertany a temps futurs"
  
La comissió d'homenatge a Ernesto "Che" Guevara es proposa reivindicar la vigència del seu
pensament i obra en aquest 40è aniversari del seu assassinat. Des de l'inici, aquesta comissió ha
estat oberta a qualsevol organització o persona amb ganes de treballar conjuntament, per fer un
petit homenatge a aquesta figura tant important i reivindicar activament aquestes idees que en
l'actualitat defensem tants joves.
  
Pels i les joves que ens hem unit amb aquest objectiu, és de vital importància que es conegui l'abast
històric de la figura d'aquest revolucionari. El Che va encapçalar al llarg de la seva vida diversos
-processos revolucionaris que van obrir noves perspectives per a l'alliberament social del continent
llatinoamericà i de tot el món. El seu exemple ens ha de servir per unir-nos de la forma més amplia
possible en la lluita antiimperialista.
  
Per tots aquests motius, volem fer una crida a tots els i les joves a participar en les activitats
programades dins d'aquest homenatge, perquè:
  
 Creiem fermament que els ideals del Che, aquells ideals que parlaven d'una Amèrica Llatina unida i
antiimperialista, i no només això, d'una Amèrica Llatina justa i solidària, són vigents avui dia i un clar
exemple és la tasca que desenvolupen dia a dia els treballadors socials a Cuba en el marc de la
Batalla de Ideas.
  
 Recolzem el nou moviment que s'està donant als països llatinoamericans com a continuació del
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pensament guevarista, anomenat "integració llatinoamericana", i exemple de la solidaritat i respecte
entre pobles, que a més es proclama com alternativa a l'actual món unipolar encapçalat pels EE.UU.
  
 Defensem el principi en la no ingerència i el respecte a la sobirania i el dret a l'autodeterminació
dels pobles, des de la consideració de la solidaritat com a primera condició per la pau i la
convivència entre les nacions.
  
 Volem denunciar la demagògia i criminalització que s'ha estat i es segueix fent de la persona i
pensament del Che, passant per les "modes revolucionàries", arribant a reduir la lluita i la concepció
del món d'Ernesto Guevara a uns souvenirs i merchandising.
  
 Perquè avui més que mai, UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE!!!
  

¡EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO!
 
Per més informació: www.homenatgeche.blogspot.com
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