COMUNICAT DE JOVES D'ESQUERRA VERDA PEL DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ
DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL
El 21 de març és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial. Malgrat
tot, encara estem molt lluny perquè s'extingeixin les pràctiques, els discursos i les polítiques
discriminatòries contra l'origen o el color de pell d'algú. Només cal veure el paper exercit
per les nostres institucions europees i estatals davant les contingències migratòries actuals,
que ens causen vergonya i impotència al conjunt de la societat, per basar-se en el
tancament, control i militarització de les fronteres. Ho hem vist amb la crisi dels refugiats
que s'estén des de 2014.
També però, l'acció estatal dels diferents Governs de l'Estat espanyol han reforçat aquesta
noció que criminalitza, interna i expulsa als migrants, en comptes d'incidir des d'una òptica
de cohesió social i integradora. Els Centres d'Internament per a Persones Estrangeres (CIE)
en són un exemple. Aquestes presons actuen des d'una lògica racista vulnerant els drets
humans de les persones internes amb total impunitat, la majoria persones detingudes a la
frontera de Ceuta o Melilla, i, on es busca legitimar un sistema excloent. En els darrers
mesos, també hem vist detencions i controls injustificats cap a persones amb un perfil ètnic
molt concret. Aquest tipus de discriminació, denunciada per col·lectius com SOS Racisme o
EsRacismo, es donen tant en espais públics com privats i criminalitzen a persones
exclusivament pels seus trets físics de manera generalitzada i amb total impunitat.
En les darreres setmanes, ha tingut lloc un altre tipus d'atac racista. Aquest cop contra els
centres de tutela de joves estrangers de Canet de Mar i Castelldefels. Tanmateix, no és un
acte aïllat sinó conseqüència de la sistemàtica criminalització dels menors no acompanyats,
anomenats MENA, a la qual cosa se li suma la incapacitat de resposta del Govern català.
Tampoc, ha desenvolupat polítiques socials destinades a la interacció entre les diferents
comunitats culturals i la població autòctona perquè es coneguin i trenquin prejudicis, mites i
estereotips que existeixen en el nostre imaginari col·lectiu.
Per tot això, des de Joves d'Esquerra Verda denunciem tota mena de pràctica, discurs i
política racista i, insistim en la responsabilitat de la UE, l'Estat i el Govern català per actuar a
favor de la creació d'una societat de pau i integradora. També però, assenyalem aquells
partits polítics responsables d'utilitzar un discurs discriminatori i criminalitzador contra les
persones racialitzades per obtenir més rèdit electoral en un moment de polarització i
crispació social. Els seus missatges advoquen pel conflicte i no pas per la convivència i el
respecte. Alhora, reafirmem el nostre compromís per una societat que eduqui en diversitat,
interculturalitat i en l'antiracisme. Exigim un present i un futur on els drets i les mateixes
oportunitats siguin per a tothom independentment del color de pell o l’origen.
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