Manifest contra l’augment del racisme i la xenofòbia
en la política catalana
Durant els darrers mesos, a Catalunya hem viscut un augment i una extensió
preocupants del discurs racista i xenòfob. Alguns partits polítics catalans, en
la seva cursa frenètica per aconseguir més vots i oblidant la seva
responsabilitat social, han apropat el seu discurs al de l’extrema dreta, i alguns
fins i tot n’han assumit els posicionaments, fent bandera del racisme i de la
criminalització de les minories, i exacerbant el discurs contra les persones
immigrades.
La complexitat del context actual, la crisi econòmica i social i la gestió que se
n’ha fet, han generat un brou de cultiu idoni per a un augment de
posicionaments i discursos racistes en contra de les minories, sovint basats en
l’exageració del conflicte i alimentats tant per alguns partits polítics, com per
determinats mitjans de comunicació, que sovint obliden que darrera de grans
titulars hi ha unes persones que pateixen les conseqüències de ser
assenyalades, criminalitzades i deshumanitzades.
Aquest discurs de polítics i mitjans estimula els conflictes que es desenvolupen
al carrer, a l’escola, a la feina,... i contribueix a eixamplar la fractura social, en la
mesura que enceta una dinàmica de retroalimentació molt perillosa. Intentar
treure rèdit electoral del descontentament social, fomentant pors i
prejudicis i utilitzant arguments demagògics, forma part de la política de
molts grups: aquells partits i líders polítics que no compleixen els
compromisos signats en el Pacte Nacional per la Immigració.
L’augment del racisme i de la xenofòbia que s’ha fet palès aquests darrers
temps ens fa preveure que la situació anirà empitjorant a mesura que
s’acostin les eleccions al Parlament de Catalunya: el discurs es farà més
extremista i les conseqüències que se’n derivaran per a la convivència i la
cohesió social seran més greus.
Des d’aquestes premisses i davant del perill que la situació empitjori les
entitats sotasignades s’adrecen al Parlament de Catalunya, com a màxima
Institució de representació del poble català, i amb tot el respecte, demanen:
− Una actitud contundent contra aquells discursos o propostes que
promulguin la desigualtat, la discriminació o la criminalització de
qualsevol membre o grup de la societat catalana per motius d’ètnia,
nacionalitat, color de pell, cultura o religió, independentment del grup
polític o parlamentari, o del líder polític que els promogui.
− L’ús decidit, si calgués, dels instruments legals existents, recollits al Codi
Penal (article 510 i 607.2), per condemnar la incitació a l’odi racial entre
col·lectius.
Aquestes demandes s’haurien de concretar en un compromís públic, per part
de la Institució, de vetllar per la convivència i la cohesió social del poble

de Catalunya i, partint de la lluita contra el racisme, per la construcció
d’una societat més justa i inclusiva, amb igualtat de drets i d’oportunitats.

Tenim present que vetllar per la convivència i la cohesió social és precisament
una de les comeses del Parlament de Catalunya, però considerem que en el
context actual és necessari reafirmar-la.

Entitats sotasignades
SOS Racisme-Catalunya
Òmnium Cultural
Confederació Associacions Veïnals Catalunya
Consell Nacional Joventut
Federació Associació Gitanes Catalunya
Amical de Mathausen
Federació Associació Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
Federació ONGs Drets Humans
Federació Entitats Llatinoamericanes Catalunya
Comissions Obreres de Catalunya

L’adhesió a aquest manifest la podeu enviar a sosracisme@sosracisme.org
- Indicant en l’assumpte: Adhesió al manifest contra l’augment del racisme
i la xenofòbia a la política catalana.
- Indicant en el cos del missatge les dades de la vostra associació

