Ni un pas enrere en el combat contra el feixisme i l’extrema dreta

Esplais Catalans som una associació educativa d’infants i joves per la llibertat de pensament i
l’acció de la ciutadania, especialment, amb els Drets Humans i dels Infants com a marc de
referència. Tenim com objectiu promoure la transformació social a través d’una educació integral
i alliberadora educant en valors i, per tant, hem de combatre des dels esplais totes aquelles
actituds violentes, homòfobes, racistes o sexistes. Som hereus d’aquelles persones que van
combatre el feixisme del segle XX i que van aconseguir guanyar, a través de la lluita política, les
llibertats de les que hem gaudit la nostra generació.
Per desgràcia, en ple segle XXI és necessari combatre certes actituds que reneixen quan
podíem creure que estaven mortes, no podem restar impassibles davant l’auge de l’extrema
dreta i del feixisme. No podem confondre la tolerància amb la neutralitat benevolent, és a dir,
acceptar-ho tot. No totes les formes de pensar ni les ideologies són iguals. Una forma de pensar
o ideologia que tingui entre les seves premisses la supressió de l’opinió o de l’acció dels qui no
la comparteixen, queda exclosa de la tolerància. Si no ho tinguéssim en compte una ideologia
podria acabar amb la supressió de la tolerància i de la llibertat de tothom.
El filòsof, periodista i polític italià Antonio Gramsci deia a principis del segle passat que el vell
món es moria i el nou trigaria a aparèixer, i que en aquests clarobscurs que es donàven
entremig, naixien els monstres com el feixisme. Podríem dir que actualment estem vivint un altre
moment de canvis profunds del món que ens envolta, el món tal com l’havíem conegut està en
crisi, es mor i no podem permetre que en el clarobscur existent entre que aquest sistema mori i
neixi el futur, neixi el monstre del feixisme. La nostra tolerància s’acaba quan s’ataquen els drets
de les persones.
Actualment, veiem amb neguit i por l’avanç del feixisme en països propers com Grècia amb Alba
Daurada campant lliurement pel carrer i les institucions, França amb el Front Nacional com
probable guanyador de les eleccions europees, governs expulsant romanís del país o, sense
anar tant lluny, aquí Catalunya amb alcaldies aconseguides per la via de confrontar persones de
classe baixa entre elles per raons d’origen i d’atacar als més dèbils, als nouvinguts... Ens
preocupa el que passa al nostre voltant, però encara ens preocupa més que organitzacions
feixistes com el casal tramuntana, situat al barri del Clot-Camp de l’Arpa, es passegin amb total
impunitat pels carrers i barris de Barcelona, fent veure que actuen com a suposat agent
integrador fent “serveis socials”.
Per tot això, Esplais Catalans ens comprometem a:
1. Fer una condemna enèrgica i pública dels atacs feixistes com els de la Blanquerna a
Madrid del passat 11 de setembre o d’altres actituds violentes, homòfobes, racistes o
sexistes.
2. Seguir participant d’espais unitaris com Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i treballant
amb entitats com SOS Racisme per construir una veritable xarxa antiracista i antifeixista
a Catalunya.
3. Seguir educant des dels esplais per a combatre actituds que comprometin la convivència
i la igualtat de les persones
4. Fer públic aquest posicionament i instar a les plataformes on participem d’adoptar-lo com
a propi (CNJC, Consells locals de joventut, MLP…)
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