
 

 

Resolució en resposta a l’auge de l’extrema dreta 

Les entitats juvenils som un actor clau per la lluita dels nostres drets. Per això, el Consell 

de la Joventut sempre ha defensat els drets de les persones per a que puguem gaudir 

d’espais lliures de feixisme, racisme, masclisme o LGBTIfòbia.  

És per això, que és alarmant l’augment del feixisme que està ocupant els carrers de la 

ciutat i del país. Durant els últims mesos hem vist manifestacions convocades per 

organitzacions de l’extrema dreta que han rebut molt suport social. 

És preocupant veure l’arribada d’un partit de l’extrema dreta racista, masclista, 

LGBTIfòbic i catalanòfob. Un partit que parla de violència domèstica i no de violència de 

gènere, un partit que vol prohibir les associacions feministes, vol eliminar la sanitat pública 

per a les persones nouvingudes i creu que les persones LGBTI ens hem de tornar a tancar 

a l’armari. 

Des de les entitats juvenils hem de demostrar que no tenim por. Hem vist que el discurs 

que demana silenci i inacció davant el feixisme per no donar-los propaganda davant les 

campanyes i violències ha fracassat, donant-los més vots i en alguns casos guanyant, cada 

vegada més, més minuts a les televisions.  

El feixisme avança si no se’l combat i sempre s’ha lluitat en contra des d’abaix, des de les 

organitzacions socials per la defensa dels nostres drets. Sabem que la lluita contra el 

feixisme és internacional, estem veient diferents expressions de les polítiques feixistes a 

tot arreu, des d’Amèrica del Nord fins Amèrica del Sud i Europa. 

Les dones, les persones LGBTI, les persones migrades, les independentistes, les 

anarquistes o les comunistes estem amenaçades per un sector de la societat que ens mira 

amb por. Han vist que les lluites feministes i antiracistes estan guanyant força a tot arreu, 

ho veiem el 8 de març durant la vaga feminista o a les manifestacions a favor de les 

persones refugiades. Ho hem vist amb #Eleñao al Brasil o el #Metoo als Estats Units. 



 

 

 

L’extrema dreta veu en perill el seu poder perquè la resta hem decidit plantar-nos i fer 

front a qui ens vol atemorides i callades. Des del Consell de la Joventut de Barcelona diem 

que mai més serem submises i no permetrem la violència masclista, LGBTIfòbica o 

racista.  

Per tot això el Consell de la Joventut de Barcelona:  

 Defensem de forma activa una ciutat lliure d’odi i dels discursos que atempten 

contra els drets de les persones.  

 Ens comprometem a garantir espais lliures de violències de tot tipus als nostres 

espais, executant els protocols que tenim establerts.  

 Demanem a l’Administració que es posicioni en la defensa dels valors expressats 

en aquesta resolució i rebutgi els discursos d’odi que es troben en creixement. 

 


