Rebutgem la Islamofòbia
Esplais Catalans ens definim com una entitat laica, a favor de la llibertat de pensament,
d’elecció de cultes i som respectuoses amb les creences de cadascú. És des d’aquesta visió
que ens indignem davant de qualsevol atac o actitud que atempti contra la llibertat
d’elecció personal.
Segons dades de la Plataforma Ciutadana contra la Islamofòbia, al llarg de l’any passat
es van detectar un total de 278 incidents greus de caire racista, un augment del 567,35%
respecte l’any anterior. Aquests atemptats contra persones musulmanes han pres
diverses formes: des d’assetjament escolar per causes religioses, proliferació de missatges
islamofòbics per les xarxes socials o vandalisme a mesquites, fins a discursos
institucionals amb connotacions anti-migratòries, molts dels quals, venen derivats de la
crisi humanitària vinculada a l’arribada de refugiades.
Arran dels últims atemptats terroristes a Europa, la Islamòfobia ha crescut a un ritme
vertiginós. Els discursos polítics sobre tolerància i estat de dret xoquen sense fre amb les
lleis migratòries, a més de l’ús criminalitzador que es fa de la “guerra contra el
terrorisme”, que alimenta cada vegada més, la cultura de la por i de rebuig cap a l’Islam.
A tot això, cal sumar-hi l’increment de partits polítics o moviments d’ultradreta que
utilitzen el malestar social per estigmatitzar a qui consideren diferent. El tractament
arbitrari que fan els mitjans de comunicació de tots aquests fets no ajuda a fomentar una
actitud de respecte.
Els discursos de caire racista, els tòpics o estereotips fomenten la idea que les persones
musulmanes són estrangers i l’Islam una religió aliena i llunyana a la nostra.
És per tot això, que des d’Esplais Catalans demanem:
•

Un canvi real en les polítiques migratòries, que enlloc de restringir i posar
barreres, faciliti l’arribada i acollida de les persones que arriben.

•

El respecte cap a les persones musulmanes i la religió Islàmica, així com cap a
totes aquelles altres creences, conviccions religioses o llibertats personals.
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Davant d’això, ens comprometem a:
•

Donar a conèixer la nostra visió inclusiva sobre la diversitat, entenent-la com
un valor positiu i enriquidor.

•

Condemnar i posicionar-nos en contra de qualsevol atac violent cap a persones
o entitats per motius de fe, pensament o culte personal.

•

Treballar, des dels esplais i amb perspectiva laica, el respecte mutu i la
convivència entre cultures, creences o conviccions religioses.

•

Treballar perquè els esplais esdevinguem espais d’inclusió educativa, i que
eduquem des de la interculturalitat.
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