19-M: Per la pau i a convivència: des
dels barris al món
Barcelona, 11 de març.- La CONFAVC s'adhereix a la manifestació del 19 -M que
entitats de la societat civil davant de la discriminació de persones en funció del seu
origen, color de pell, creença, etc. Aquestes dies especialment som testimonis de
com s'estan negant els drets a una minoria: una vergonya per a tota la societat, i pel
nostre passat construït a partir del dolor de veïnes i veïns refugiades d'una o més
guerres també.
Per això des del moviment veïnal ens afegim a aquesta manifestació en motiu de
rebuig unànime al racisme institucional i personal. Diem:
#RefugeesWelcome Perquè no volem que ni una persona més mori buscant un
lloc segur. Cal respectar el dret a la lliure circulació, amb vies segures d’entrada a
Europa i mesures d’acollida per a les persones que arriben. S’han de desmantellar
els Centres d’Internament.
#StopIslamofòbia Perquè no permetrem que tractin les persones musulmanes
avui com van tractar la gent jueva als anys 30. De fet, l’antisemitisme i la romafòbia
(l’odi vers la gent jueva o gitana) encara són problemes greus. Prou de criminalitzar
tota una comunitat i negar
elsdrets civils a causa de la fe o d’una concepció diferent de la vida.
#StopLGBTIfòbia Perquè les agressions contra les persones LGBTI, sovint a
mans de feixistes, van en augment: els hem de dir prou!
#FeixismeMaiMés Perquè tot i que hem afeblit els nazis a casa nostra, no han
desaparegut. I són un greu perill arreu d’Europa, des del Front National a França i
els grups nazis alemanys fins a l’Alba Daurada a Grècia, tant per les agressions
feixistes directes, com perquè enverinen encara més l’ambient polític i malmeten la
cohesió social.
Per la pau i la convivència Perquè aquesta és l’única manera d’aconseguir una
vida millor per a tothom. No resoldrem els problemes socials reals que tenim si
deixem que el racisme ens divideixi. Tampoc no ens ajuden ni més bombes ni més

militarització als carrers d’Europa o de l’Orient Mitjà.
Per tot això, i més, ens sumem a la crida internacional per manifestarnos
el
proper
dissabte
19
de
març.
Més
informació:
http://prouracisme.net/

