DECLARACIÓ POLÍTICA DE CONDEMNA DELS GRUPS, ENTITATS I PARTITS QUE
PROMOUEN O DEFENSEN EL RACISME, EL FEIXISME I LA DISCRIMINACIÓ
La societat en què vivim és multicultural i multiètnica. Així mateix, és una societat diversa, tant pel
que fa a la condició social i econòmica com a la sexualitat o la família. Independentment de la
situació de cadascú, tots formem part del mateix país, i les institucions públiques tenen el deure de
lluitar per la igualtat d’oportunitats, especialment protegint els més febles o els històricament més
minoritzats. És per això que les polítiques d’igualtat, de protecció de les dones, d’assistència als
migrants, han de ser prioritàries en una societat solidària i cohesionada.
Igualment, és un fet objectiu que l’enteniment i la convivència són factors que s’han de fomentar ja
que igual que en qualsevol societat, s’ha de prioritza la prevenció dels conflictes socials. Cal evitar
que es produeixi la segregació explícita basant-se en criteris tan arbitraris i injustos com són el país
de naixement, el color de la pell, l’orientació sexual o la cultura. És un greu factor de risc que pot
portar al trencament social i al conflicte.
Així mateix, entenem que la cultura i el civisme són els elements més poderosos a l’hora de
cohesionar la societat. Els valors compartits, la memòria històrica, el coneixement del medi, el
respecte als animals i el rebuig als espectacles basats en violència contra animals, la tolerància i
l’acceptació del divers són claus per conformar comunitats unides. En aquest sentit, qualsevol
promoció d’ideologies amb un discurs discriminatori cap a les persones, que vulgui imposar
l’amnèsia col·lectiva cap a fets del nostre passat o menyspreï els drets dels animals, és nociu, crea
judicis artificials, etiquetes i estigmes que fan perillar la cohesió i fracturen la societat.
Dit això, és alarmant el gir que s’està produint en determinats territoris de l’Estat, especialment a
Andalusia, on grups polítics amb plantejaments homòfobs, xenòfobs, contraris als drets de les
dones, als drets dels animals i a la recuperació de la memòria històrica estan assolint presència a les
institucions.
Per aquests motius, el Ple acorda:
1. Rebutjar els grups i partits polítics que promouen el discurs racista, xenòfob, homòfob,
contrari als drets a les dones, a la recuperació de la memòria històrica o als drets als animals i
exigir tots els esforços en aïllar les organitzacions que els promoguin.
2. Instar el Govern de l’Estat, al Congrés i al Senat i les seves institucions equivalents a la Unió
Europea, a estudiar canvis a la legislació actual per reconèixer i garantir els drets de les
persones i els animals, i la recuperació de la memòria històrica.
3. Instar els partits, grups i entitats a aïllar políticament aquells que difonguin missatges i
promoguin actituds xenòfobes, d’exclusió, de discriminació o de priorització d’alguns
col·lectius o persones sobre altres en funció del seu lloc de naixement, nacionalitat, orientació
sexual, gènere, religió o color de pell.
4. Informar la ciutadania d’aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals, i
enviar-ne còpia als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels
Diputats i del Parlament d’Andalusia.

