MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA DEL DIA CONTRA EL RACISME
Avui, 21 de març, es commemora el dia mundial contra el racisme, i per extensió, a tot tipus de
discriminació i violència per motiu d’ètnia, procedència o religió.
Des de Joves d’Esquerra Verda, no obstant, no ho veiem com una commemoració. Ho veiem com un
dia per a reivindicar una lluita que cal lliurar cada dia, en un moment que retornen amb força vells
fantasmes que, erròniament, es creien superats; i és que l’augment de la intolerància, el racisme, la
xenofòbia i el replegament identitari han arrelat altre cop amb força, almenys pel que fa al món
occidental.
Hem vist com arran de la crisi de 2008, s’ha aguditzat la por cap a l’”altre”, cap al diferent, alimentat
per la incertesa d’un món que desapareix degut a la globalització neoliberal, i que s’ha traduït en un
augment de les opcions d’extrema dreta a bona part d’Europa, com a Polònia, Hongria, Àustria,
Dinamarca, França o Alemanya, o amb actituds com el Brexit a la Gran Bretanya. Hem vist també la
victòria de la intolerància i el xovinisme racista de Trump als EEUU, cosa que dóna ales al propi
discurs ultradretà a tot el vell continent.
Però no oblidem que la majoria de polítiques de caràcter racista, implementades darrerament, han
sigut donades per governs conservadors i socialdemòcrates. El fet d’haver comprat part del discurs
racista i utilitzar les persones migrades o al diferent com a boc expiatori i com a responsable de la
crisi, no han fet més que augmentar aquest clima social de culpabilització. El vergonyós pacte amb
Turquia per a no acceptar més persones refugiades o el tancament de fronteres amb l’excusa de la
seguretat, amb un mar mediterrani convertit en un enorme fossar de cossos humans, són
responsabilitat d’aquests governs. I tampoc cal anar gaire més lluny: la política racista practicada per
l’Estat i el govern del PP ha estat una constant. S’han realitzat deportacions en calent i tancaments
als CIEs, amb batudes on l’únic motiu per aturar una persona pel carrer és el seu color de pell.
També s’ha restringit l’accés a la ciutadania de les persones migrades, un pilar fonamental per a
marginar a tot un col·lectiu del dret a participar.
No és moment de callar, de compartir un silenci còmplice que és responsable directe i indirecte de
que creixin i s’expandeixin els discursos i pràctiques racistes. És moment de defensar, amb més
vehemència que mai, que ens oposem i no fem el joc al relat de l’odi de l’extrema dreta, al
tancament covard i irresponsable de fronteres, a les deportacions en calent i a l’atac gratuït per
motius ètnics o religiosos; ens trobaran al davant per defensar el dret a la ciutadania, a la lliure
circulació de persones i l’avenç cap a una societat respectuosa i oberta on el lloc de procedència o el
color de la pell, no siguin motiu de discriminació. I no oblidem que algunes discriminacions no han
marxat mai: mirem si no al poble gitano.
Des de Joves reivindiquem aquest 21 de març com un avís. Un avís de que no podem deixar de lluitar
pels drets i la dignitat de tothom, siguin d’on siguin, i de cridar ben fort: No passaran!
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