Resolució
Discursos d’odi
En els últims anys hem pogut observar arreu del món un auge de l’extrema dreta que s’ha
vist acompanyat d’una normalització dels discursos d’odi. Aquests discursos atempten
directament contra els drets humans de molts col·lectius oprimits, com ara el col·lectiu de
les persones amb Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD). Des del febrer del
2021 l’extrema dreta està present amb un partit propi al parlament de Catalunya. Gràcies a
aquest fet i a la complicitat de molts mitjans de comunicació i la resta de partits polítics,
s’ha donat altaveu als seus discursos, fent que cada cop arribessin a més gent emmascarats
sota una falsa idea de llibertat d’expressió.
Al llarg d’aquest any s’ha constatat que la normalització d’aquests discursos té
conseqüències. L’assassinat del Samuel a Coruña a mans de 4 joves per la seva condició
sexual va esdevenir un cas molt mediàtic que va ser detonant per la visibilització de moltes
violències que patim el col·lectiu de persones GSDD. Tot i que les agressions a aquest
col·lectiu són una realitat present des de fa molts anys, ara cada cop més persones
s’atreveixen a denunciar-ho públicament. L’any 2020, l’Observatori contra l’homofòbia va
registrar 189 casos de LGTBI-fòbia, quasi un 20% més que l’any anterior. Tot i això, des del
2014 només 6 denúncies han acabat en sanció pels agressors. Això evidencia que la llei
11/2014 per garantir els drets LGTBI aprovada al parlament de Catalunya és clarament
insuficient. Des d’Esplac creiem que l’única manera d’acabar amb aquestes violències és
derrocant el sistema cisheteropatriarcal i capitalista en què vivim. Alhora, tampoc podem
cedir ni un espai més a l’extrema dreta i als seus discursos d’odi, ja que legitimar-los es
tradueix en més violència explícita contra les nostres realitats.
Per tal d’enderrocar aquest sistema que ens discrimina i oprimeix, hem de tenir una
incidència real que sigui motor de canvi. Per aconseguir-la, nosaltres creiem que
l’organització del poble, des de les entitats de base, n’és la clau. No creiem que només a
través de lleis i canvis institucionals es pugui arribar a una igualtat real. Per aquest motiu,
reivindiquem la importància de l’educació en el lleure com a eina de transformació social.
Els esplais, educant en valors, treballem per garantir els drets humans i és per això que
hem de ser punta de llança en la lluita contra el feixisme, l’extrema dreta i els discursos
d’odi.
Per tot això, Esplais Catalans i els esplais ens comprometem a:
-

Educar tenint en compte la perspectiva de gènere i de les sexualitats diverses i
dissidents. Cal que els infants tinguin referents diversos i que les monitores no
reproduïm actituds discriminatòries.
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-

Treballar perquè els infants desenvolupin i practiquin l’esperit crític a través de les
nostres activitats.

-

Consolidar la Comissió GSDD d’Esplac. Cal tenir un espai transversal a l’entitat que
vetlli per aquesta perspectiva.

-

Condemnar els discursos d’odi contra els col·lectius oprimits, ja que no es pot ser
neutrals en una situació de desigualtat.

-

No relacionar-nos amb col·lectius i entitats que reprodueixin i/o legitimin discursos
d’odi.

Des d’Esplais Catalans exigim:
-

Als mitjans de comunicació, que deixin de donar cobertura als partits d’extrema
dreta i als discursos d’odi, ja que no es pot considerar llibertat d’expressió l’atac
contra col·lectius oprimits.

-

Als partits polítics, que facin un cordó sanitari contra els partits d’extrema dreta.
Considerar aquests partits com un actor vàlid en la política partidista fa que els seus
discursos es legitimin per gran part de la població.

-

A les persones militants en espais de transformació social, que no tolerin
comportaments discriminatoris a les seves entitats i es posicionin clara i
públicament en contra d’aquests discursos.
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