19 de març del 2017

“Declarem la seu de l’ANC espai lliure de racisme”
Al 2015 l’ANJI ens vam adherir a l’Aixada Antiracista, avui ens sumem a la seva
iniciativa de declarar espais lliures de racisme amb el segell ‘Denominació d’Origen
Antiracista’ per tal de identificar-nos amb la resta d’entitats participants en el
moviment i envers la societat com a col·laboradors d’aquesta lluita.
D’entrada, podem dir que ens solidaritzem amb la causa en tant que col·lectiu
històricament discriminat. El menyspreu o la voluntat d’anul·lar la identitat d’un altre
pel simple fet de la diferència no té cap mena de justificació; és més, l’odi que dóna
lloc a actes i discursos racistes o anticatalanistes sorgeix de la por i l’anhel de domini.
D’altra banda, participem del moviment reivindicant la igualtat de totes les persones
independentment del seu origen, ètnia o creences, defensant la diversitat i la pluralitat
culturals com a patrimoni humà i riquesa d’un país, exigint el reconeixement i
acceptació de la diferència en tots els àmbits i dimensions de la societat.
Consegüentment, reclamem la garantia institucional i jurídica dels drets i llibertats de
totes les persones. Tanmateix, conscients de la insuficiència de la llei i el discurs teòric,
també veiem la necessitat de persistir en l’esfera pública i contribuir a fer realitat
aquesta acceptació i convivència, ja no només de cultures, sinó entre persones. Doncs,
si bé tenim aspectes diferents, tots compartim una mateixa condició: la humana.
Per això mateix, condemnen tot discurs o comportament discriminatori en tant que no
respecta la condició d’humanitat que ens fa a tots iguals; ara bé, no es tracta de caure
en la inclusió homogeneïtzant, sinó que cal tenir una mirada atenta que permeti
desenvolupar noves dinàmiques o maneres de fer i entendre fins ara excloses del
pensament dominant. Aquí és on els joves tenim un paper decisiu, doncs ens podem
valer de l’experiència de generacions anteriors per fornir noves actituds que les
qüestionin alhora que gaudim d’un ample ventall de possibilitats per forjar noves
identitats i maneres de relacionar-nos.
En tot cas, la resolució del problema no és postergable, cal que en parlem però
sobretot que actuem, que no en podem deixar passar ni una. Comencem, doncs, per
nosaltres mateixos, ‘nosaltres’ com a un mateix i els seus prejudicis i ‘nosaltres’ com a
societat i les seves fites. És des d’aquest punt de vista que l’ANJI considerem la
independència de Catalunya no només com una finestra oberta de possibilitats, el
resultat de les quals dependrà de tots nosaltres, sinó la independència també com a
reclam del reconeixement d’una nacionalitat i les diverses cultures que la composen,
d’una societat i tots els seus membres, tinguin el color de pell que tinguin o siguin d’on
siguin. El que és més, volem independitzar-nos de l’Estat espanyol per no haver de
reclamar aquest reconeixement en el nostre país, sinó exercir-lo plenament.
Per tot això, avui declarem la seu de l’ANC espai i col·lectiu lliures de racisme.
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