Resolució 12 de Octubre, res a celebrar
Com cada any, i ja van pràcticament cent, el 12 d'octubre es celebra la festa nacional
d'Espanya, festivitat que va ser batejada primer com a "Dia de la raza" i posteriorment
com a "Día de la Hispanidad". Però ni els canvis de nom ni altres intents de maquillar
la festivitat, no faran que ens oblidem dels orígens d'una data que no tan sols
commemora l'arribada de Colom a Amèrica, sinó també l’espoli i genocidi d'un poble
que va veure com de la nit al dia ho perdia tot. Tampoc ens faran oblidar que la
conquesta d'Amèrica va anar acompanyada d'un important comerç d'esclaus
provinents d'Àfrica, negoci que va permetre enriquir-se a personatges espanyols que
encara avui dia els trobem representats en forma de monuments i de nom de carrers i
places. I tampoc ens faran oblidar que va ser durant el règim franquista quan el 12
d'octubre va adquirir un to clar d'exaltació del règim feixista.
Amb aquests precedents, que ni oblidem ni perdonem, no ens ha de sorprendre que
cada 12O es reuneixin grups d'extrema dreta per celebrar una data que els representa
i que consideren com a seva. No podem negar que, com a feixistes, en tenen motius
de celebració. L’espoli, el genocidi d'un poble o l'esclavització i comerç de persones
són actes que tan sols poden ser motiu de celebració per a aquelles persones que ni
respecten ni creuen en els drets humans. El que sí ens ha de sorprendre és que,
després de 37 anys de democràcia a l'estat espanyol, encara es continuí celebrant una
data que arrossega tanta sang i injustícia, una data que, com ja hem dit, representa
tan sols a una minoria racista i xenòfoba.
Des de Joves d'Esquerra Verda portem anys denunciant la hipocresia d'un estat que,
per una banda signa tractats que defensen els drets humans, i per l'altre, continua
celebrant les atrocitats que es van cometre durant segles a Amèrica i Àfrica. És per
aquest motiu que continuarem denunciant tant la commemoració del 12O, així com
tots aquells símbols reminiscents d’èpoques passades que representen el feixisme,
l’esclavitud, el genocidi i l’espoli del poble indígena a Amèrica.
Des de Joves demanem que:


Les institucions públiques afrontin sense por un debat entorn al replantejament
d'una festivitat que tan sols representa a una minoria feixista.



Es prohibeixin totes aquelles concentracions de grups d'extrema dreta en les
quals es promouen actituds radicalment oposades als drets humans com
poden ser la xenofòbia o l'homofòbia.



Es recolzi totes aquelles concentracions i/o moviments socials que promouen la
interculturalitat.

Per un país lliure de racisme i xenofòbia, el 12O, res a celebrar!

Barcelona, 12 d’octubre de 2015

