
Moció  que  presenten  el  Grup  Municipal  Republicà  en  nom  del  Jovent  Republicà
d'Esplugues, el Grup Municipal Socialista, i el Grup Municipal d'EeCP, per declarar
Esplugues de Llobregat com a ciutat antiracista

El passat dia 25 de maig de 2020 el món va presenciar l’assassinat del ciutadà afroamericà
George Floyd a mans del policia caucàsic Derek Chauvin, del cos de policia de Minneapolis.

Aquesta notícia ha commocionat  el  món sencer,  però especialment la comunitat negra i
afrodescendent  d’arreu del  món.  Aquest  assassinat  no respon a  un fet  aïllat,  sinó  a la
violència històrica i al racisme estructural al  qual són sotmeses les persones negres als
Estats Units.

El racisme no és només una qüestió dels EUA. En diferents països del món, de manera
diversa,  veiem com el  racisme atempta contra les persones racialitzades,  tant  de forma
directa amb violència física, com de forma indirecta amb condicions de pobresa estructural,
explotació laboral, falta d’oportunitats i exclusió social.

Per aquesta raó, no podem deixar de relacionar l’assassinat racista de George Floyd amb
les morts al Mar Mediterrani de les persones migrants que arriben al nostre país procedents
del  continent  Africà  i  de  l’Orient  Mitjà  a  conseqüència  de la  situació  de necessitat  que
pateixen als seus països d’origen. Aquesta vulneració de drets humans es veu agreujada a
causa de l’existència d’una Llei d’Estrangeria que hauria de situar la integració social com a
principal objectiu de la política d’ immigració i, sobretot, per la manca de voluntat conjunta
per part de les institucions públiques i dels Estats membres de la Unió Europea de treballar
per cercar solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen
aquestes persones a marxar de casa.  Ha estat la societat  civil  qui,  amb iniciatives com
Volem Acollir o Open Arms, ha encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la nova
ciutadania. 

Tampoc  podem  deixar  de  relacionar  aquest  assassinat  amb  les  morts  per  racisme
estructural,  social  i  institucional  que pateixen  o  han  patit  les  persones racialitzades  del
nostre país.

Les comunitats afrodescendents i les organitzacions que vetllen per la lluita antiracista fa
dècades que lluiten  i  denuncien el  racisme que pateixen les persones racialitzades que
habiten al nostre país. L’any 2016, la Societat Civil Africana i Afrodescendent sobre racisme
va fer constar el racisme que es pateix a Espanya en un informe que es va remetre a estudi
per part  del Comitè de Nacions Unides per l'eliminació  de la  Discriminació Racial en la
sessió del 26 d’abril del 2016 a la ciutat de Nova York. També s’hi va fer constar que el
Grup de Treball  d’Experts per a la comunitat afrodescendent  de l’ONU va elaborar l’any
2018 un altre informe sobre la situació de les persones negres, africanes i afrodescendents
d’Espanya en què es manifestava que:

 La  població  negra  corre  el  risc  de  ser  assenyalada  pels  cossos  de  policia  42
vegades més sovint en els ports d’entrada i el transport públic, simplement pel seu
color de pell.

 La discriminació racial està present en tots els àmbits de la societat, des dels centres
escolars fins al mercat de treball,  passant  per l’accés a un habitatge, la sanitat i
altres serveis socials.

 La  falta  de  dades  desglossades  per  origen  ètnic  o  racial  condemnava  a  la
invisibilització la comunitat negra africana i afrodescendent, fet que impedeix trobar
solucions eficaces contra el racisme, la discriminació i l’exclusió social.



 Igualment,  es  manifestava  la  preocupació  per  la  situació  de  les  dones  negres
africanes i  afrodescendents,  ja que elles s’enfrontaven a una triple discriminació:
masclisme, racisme i classisme. Tanmateix, assenyalaven que les persones negres
a Espanya han de fer front a desigualtats i a múltiples formes de discriminació per
motius de raça, color, gènere, orientació sexual i creences religioses.

 La  necessitat  d’una  revisió  de la  Llei  d’Estrangeria  amb la  intenció  de  ser  més
respectuosa amb els drets de les persones migrants i els sol·licitants d’asil.

La  denúncia  d’aquestes  situacions  de  discriminació  racial  s’amplia  encara  més  en  el
comunicat que la comunitat afrodescendent a Espanya va elaborar en la tercera sessió de
l’Examen Periòdic Universal del 22 d’abril de 2020.

A  la  situació  exposada,  s’hi  ha  d’afegir  un  factor  més  que  atempta  directament  contra
l’acollida  i  la  inclusió  de les  persones migrades:  l’auge  de l’extrema dreta,  que aprofita
aquesta situació per estendre el seu discurs d’odi. No són tan sols la seva presència, el seu
discurs  i  els  seus  atacs  dirigits  cap  a  qualsevol  mena  de  multiculturalitat,  sinó  també
l’assumpció per part  d’altres forces polítiques del discurs i  la narrativa xenòfoba que els
partits neofeixistes prediquen.

Per tot això, el Grup Municipal Republicà en nom del Jovent Republicà d'Esplugues, el Grup
Municipal Socialista, i el Grup Municipal d'EeCP, proposen al Ple d’Esplugues l’adopció dels
següents

ACORDS

1. Compromís  ferm  de  l’ajuntament  en  la  lluita  contra  el  racisme,  condemnant  i
rebutjant qualsevol tipus d’acció d’odi, racista, xenòfoba i feixista.

2. Compromís  a  favor  de  garantir  la  igualtat  de  tracte  de  les  persones  migrades  i
racialitzades  que conviuen  a  la  nostra ciutat,  així  com d’endegar  campanyes de
sensibilització de la població sobre la realitat que viuen aquestes persones.

3. Denunciar  davant  les  administracions  i  òrgans  judicials  competents  qualsevol
actuació  constitutiva  de  delicte  d’odi  (per  motius  racistes,  antisemites,  o  altres
referents a ideologia, religió i creences, orientació sexual, malaltia i discapacitat, o
qualsevol altre fet discriminatori). 

4. Seguir  garantint  un  servei  d’acollida  digna  i  integradora  d’aquelles  persones
migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.

5. Coordinar-se  amb  els  diferents  cossos  de  seguretat,  Policia  Local  i  Mossos
d’Esquadra,  per  combatre el  racisme que criminalitza  i  estigmatitza les persones



migrades.

6. Coordinar-se  amb el  teixit  associatiu  d’Esplugues  per  garantir  una  millor  i  major
integració  de  les  persones  migrades  a  través  de  les  eines  que  les  entitats
proporcionen.

7. Compromís de tots els grups de no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema
dreta, i de no pactar i aïllar institucionalment aquells partits polítics que representen
l’extrema dreta.

8. Traslladar  aquest  acord  als  grups  parlamentaris  representats  al  Parlament  de
Catalunya,  a la Secretaria d’igualtat,  Migracions i Ciutadania de la Generalitat  de
Catalunya i a la Secretaria d’Estat de Migracions del Govern d’Espanya.
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