CONTRA EL FEIXISME, SIGUI ON SIGUI, SEMPRE!
En les darreres setmanes diferents punts del Vallès Occidental han sigut l’escenari de les accions de
grups feixistes. A Sabadell han tingut lloc la majoria dels fets, amb pintades neonazis, islamòfobes i
contra els refugiats al Centre Social Alliberat L’Obrera (27 de març i 9 d’abril), les agressions
homòfobes i racistes a un grup de militants de les JERC de Sabadell (2 d’abril) i la concentració de
mig centenar d’ultres davant L’Obrera (6 d’abril). Mentrestant, a la Universitat Autònoma de
Barcelona (Cerdanyola del Vallès), el dia 22 d’abril la presència d’un grup d’ultres amb l’excusa de la
tensió generada per la presència de joves de Societat Civil Catalana i l’agressió patida per alguns dels
seus membres dies abans, va acabar amb enfrontaments, la intervenció dels Mossos d’Esquadra, i
un policia i un agent de la seguretat del Campus amb ferides.
Des de la Joventut Socialista de Catalunya volem expressar el nostre rebuig i una ferma condemna
davant aquests fets, i traslladar la nostra solidaritat als col·lectius i persones agredides. Per desgràcia
tant la JSC i el PSC, així com altres forces polítiques demòcrates, hem estat víctimes de pintades i
agressions feixistes que busquen assenyalar-nos per les nostres idees polítiques i coartar la nostra
llibertat d’expressió. Accions com les que han tingut lloc a Sabadell o a la UAB no poden tenir lloc en
democràcia, i la universitat pública ha de ser un espai completament lliure de qualsevol tipus
d’accions violentes i coaccions a la llibertat d’expressió.
Ens entristeix, a més, el rebrot de l’activitat de grups feixistes al Vallès Occidental, etapa que creiem
superada des de fa anys; un rebrot que no podem evitar vincular al creixement de les forces de caire
ultradretà i feixista produït en els darrers anys a Europa. Som conscients de la delicada situació que
vivim avui dia i de l’onada d’ideologia ultradretana que està vivint el continent, que ha cristal·litzat
en forma de resultats electorals tant espectaculars com preocupants i en manifestacions d’odi arreu
d’Europa, des de l’atac contra la mesquita de la M30 a Madrid fins als incendis provocats d’albergs
per a refugiats a Alemanya. Mantenim la nostra vocació de demòcrates i rebutgem tota acció que
esdevingui en una actitud contraria a l'enteniment a través del diàleg i les vies pacífiques.
Els discursos d’odi envers el diferent estan provocant que a Europa recuperin protagonisme forces
polítiques que, aprofitant la fractura social, l’empobriment i la degradació de la qualitat de vida de
tantes i tantes persones provocades per la crisi econòmica, s’erigeixen com a guardians de l’ordre,
de l’estabilitat, dels vells valors, i ofereixen un discurs de confrontació: els de fora i els de casa, els
que tenen feina i els que no, els que parlen el nostre idioma i els que no, els ganduls i els
treballadors; en definitiva, presenten uns suposats culpables i beneficiats de la situació davant de la
opinió pública i així pretenen delimitar qui són els bons i qui són els dolents segons la seva ideologia
totalitària. Un dogma frontista i caduc que encara que es presenti com una solució gairebé
miraculosa és incapaç de respondre amb justícia i eficàcia a una realitat molt dolorosa.
A Catalunya i a Espanya, per sort, els partits de caire feixista i ultradretà no van més enllà en general
d’obtenir resultats electorals minoritaris. Tot i així no podem baixar la guàrdia: si bé la presència de
Plataforma per Catalunya sembla haver minvat després de perdre, el maig de 2015, gairebé el 90%
dels regidors obtinguts el 2011, la realitat és que fa pocs dies es va presentar a Coma-ruga, amb el
1

suport dels islamòfobs alemanys de Pegida, un nou partit ultradretà integrat, entre d’altres, per
Plataforma per Catalunya i España 2000. Tampoc podem obviar que una organització que fa apologia
de la dictadura franquista i homenatja al seu principal exponent, com és la Fundació Francisco
Franco, és avui dia legal a Espanya.
És imprescindible que els partits, entitats i ciutadans i ciutadanes demòcrates treballin conjuntament
i a tots els nivells (barris, pobles, ciutats i institucions) per oposar-se frontalment i combatre
activament els discursos i accions feixistes. Manifestacions com la que va reunir gairebé 7.000
persones a Sabadell el diumenge 24 d’abril per rebutjar els fets abans descrits o la feina de
plataformes transversals i de trajectòria reconeguda com UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme) són exemples de lluita contra la xacra del feixisme que van més enllà de les fronteres
partidistes.
Per tot això, la Joventut Socialista de Catalunya:
- Rebutja i condemna les accions feixistes que han tingut lloc a Sabadell i la UAB (Cerdanyola
del Vallès) i expressa la seva solidaritat amb els col·lectius i persones agredides.
- Reclama que les forces polítiques del país la condemna de qualsevol expressió feixista i
contrària als valors democràtics.
- Alerta davant l’existència de partits polítics i organitzacions legalitzades que defensen
ideologies totalitàries i feixistes i aposta per combatre activament el seu discurs.
- Demana a les institucions pertinents i a les forces polítiques accions consensuades
destinades a combatre tant el discurs com les accions feixistes.
- Aposta pel treball conjunt i unitari amb la resta de forces polítiques democràtiques i entitats
ciutadanes en el marc de plataformes com Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).

Ni un pas enrere contra el feixisme!

Sabadell, 25 d’abril de 2016
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