COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN RELACIÓ A LA
PETICIÓ DE L’EXÈRCIT DE TRIPLICAR LA SEVA PRESÈNCIA AL SALÓ
DE L’ENSENYAMENT

Els darrers anys, tant el govern municipal de Barcelona com el Parlament de Catalunya
han denunciat la presència de l’Exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament. Malgrat el
rebuig a la participació de les forces armades al saló, el 2017 també hi seran presents.
La darrera setmana, no només s’ha fet publica la seva participació, sinó que a més, s’ha
fet publica una nova polèmica, en la que l’Exèrcit demana triplicar l’espai del qual
disposa cada any al Saló de l’Ensenyament. Aquesta petició, que implicaria passar de
disposar de 32 metres quadrats a disposar-ne de 100m2, ve justificada, segons afirmen,
per la gran demanda i les cues que es van formar la darrera edició.
Joves d’Esquerra Verda, com a entitat adherida a la Plataforma Desmilitaritzem
l’Educació, rebutgem frontalment la presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament.
Apostar per un sistema educatiu que passi pel respecte als Drets Humans i per
l’educació en la Pau, implica que l’Exèrcit no hi pot tenir cabuda, per la qual cosa, la
seva presència al Saló de l’Ensenyament no és acceptable. Per altra banda, considerem
que la demanda de l’exèrcit per a triplicar l’espai que ocupa durant el Saló, està
justificada, i respon en major mesura a una provocació a la pressió que estan exercint la
ciutadania i les institucions catalanes, que a una necessitat real.
Des de Joves d’Esquerra Verda considerem que la Fira de Barcelona no pot actuar sense
tenir en compte les demandes de l’Ajuntament de Barcelona i del Parlament de
Catalunya per a la retirada de l’Exèrcit del Saó de l’Ensenyament. L’educació és de
tothom, i els interessos particulars no poden quedar supeditats als de la ciutadania i de
les institucions, que exigeixen un model d’escola i educació pública basada en el
pacifisme i l’antimilitarisme.
La resolució dels conflictes no pot estar basada i promocionada per aquelles institucions
que actuen d’una manera violenta, i la seva presencia al Saló de l’Ensenyament
normalitza l’exèrcit, alhora que fomenta uns valors que queden molt lluny de la
mediació, la cooperació, la igualtat o la justícia econòmica i social, entre d’altres. És per
això que encoratgem l’Ajuntament de Barcelona i

les institucions polítiques de

Catalunya a seguir mantenint una postura de rebuig cap a la presència de les forces

armades a aquest tipus d’esdeveniment, i realitzar totes aquelles accions que estiguin a
les seves mans per tal d’evitar-ho en aquesta i en futures edicions.
Enguany, la presència de l’Exèrcit i d’altres cossos policials ja va quedar fora del
Festival de la Infància, gràcies a la pressió i a la tasca que exerceixen plataformes com
Desmilitaritzem l’Educació. El següent pas, que esperem que arribi ben aviat, passa
perquè les forces armades no estiguin presents al Saló de l’Ensenyament, però tampoc a
d’altres esdeveniments que tinguin una relació directe amb l’educació.

20 de gener del 2017

