Joves d’Esquerra Verda

La llibertat d'expressió no es predica, es practica!
El passat 7 de gener un atac terrorista perpetuat contra el setmanari satíric francès
“Charlie Hebdo” acabava amb la vida de 12 persones. A França, i a tot el món, es vivien
hores d’angoixa i les mostres de suport contra la barbàrie del terrorisme es
multiplicaven a cada moment. Desapareixen els somriures que tan necessaris són en la
crítica als dèficits democràtics que patim.
Durant els dies posteriors a l'atac, com a JEV vam participar de les mostres de rebuig i
vam denunciar els fets, i ara volem manifestar:
-

El nostre suport a la revista “Charlie Hebdo”, la solidaritat amb les víctimes i les
seves famílies i entorns més propers.

-

La necessitat de defensar la llibertat d'expressió, la llibertat i la democràcia i el
rebuig a tots els fonamentalismes.

-

El rebuig a les respostes que culpen la població musulmana dels fets i a les
explicacions que vinculen islam amb violència. El rebuig a l'estratègia de
l'extrema dreta de treure profit dels fets per incrementar l'odi i la xenofòbia. El
nostre compromís en la lluita contra el racisme i la xenofòbia. El nostre
compromís de cara a les eleccions municipals és fer un cordó sanitari per evitar
qualsevol pacte amb forces racistes i xenòfobes.

-

La condemna de l'actitud de doble moral de Mariano Rajoy, qui participa en una
marxa a París a favor de la llibertat d'expressió i aprova a l'Estat la Llei
Mordassa (amb el suport de CiU en els apartats més repressius), que restringeix
la mateixa llibertat d'expressió de tota la ciutadania.

-

La condemna de l'actitud de doble moral d'altres mandataris internacionals
d'estats com Israel, que contínuament vulneren els drets humans als seus
territoris i que fomenten la por.

-

La necessitat d'obrir una reflexió sobre les polítiques migratòries que actualment
es basen en una resposta en calent que vulnera els drets de les persones que
fugen de situacions de pobresa, exclusió o atac als drets humans en conflictes
armats i governs dictatorials.

-
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-

El rebuig a les respostes, basades en fal·làcies, que treuen drets a la
ciutadania en favor d'una suposada seguretat, com són les restriccions a la
llibertat de circulació de les persones dins de l'espai Schengen.
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