LA RESPOSTA DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL ENVERS
L’EXTREMA DRETA
Comitè Executiu - 19 de juny de 2021
Des de fa uns anys a Catalunya, a Europa i a diferents estats del món s'està
produint una nova onada d’ascens de l’extrema dreta que posa en perill la garantia
dels drets humans, especialment d’aquells dels col·lectius més vulnerables. El seu
augment s’ha anat assolint primer amb l’atenció dels mitjans de comunicació,
monopolitzant i influenciant els debats públics, arribant a les institucions i en alguns
casos al poder executiu. Els discursos d’odi s’han estès entre la població donant
força a arguments que atempten contra els drets humans i la justícia global, que
donen validesa i carta blanca al negacionisme i a conductes discriminatòries i
reaccionàries com el racisme, el masclisme i, fins i tot, l'apologia del nazisme i del
feixisme entre d’altres.
En aquest context, on s’avança cap a una regressió de drets, els moviments socials
tenen una tasca clau i vinculant en la lluita contra els discursos d’odi i l’extrema
dreta. En relació amb això, l’associacionisme juvenil porta intrínsec la lluita
antifeixista que s’ha dut a terme al llarg dels anys contra els discursos i accions que
atempten contra els drets fonamentals, i s’ha caracteritzat per ser un opositor clau
del franquisme i el feixisme durant la dictadura i la transició - és, de fet, la lluita
antifranquista la que va assentar les bases del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya.
L’aportació del moviment associatiu i organitzat juvenil en aquest àmbit és enorme.
L’escoltisme, els esplais i l’educació en el lleure com a garants de l'educació en valors
i pels drets humans. Les entitats socials i culturals juvenils com a promotores de la
cooperació, la justícia global i la diversitat cultural. Els moviments sindicals juvenils
articuladors de la lluita per garantir els drets de la classe treballadora i de les
estudiants. Les joventuts polítiques hereves de la lluita antifranquista i les xarxes
d’entitats i consells locals com a símbol del treball cooperatiu i en xarxa, la
corresponsabilitat i el foment de la participació.
Entenem l’extrema dreta com tots aquells moviments i ideologies que es basen en
el supremacisme, el concepte d'una nació intolerant vers la diversitat i que pretenen
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articular-se a través d’un estat autoritari que rebutja i nega els drets humans i els
valors democràtics, especialment als col·lectius en situacions més vulnerables.
Aquestes ideologies utilitzen com arma els discursos d’odi, les mentides i fins i tot
les teories de la conspiració per agafar terreny, créixer i estendre's. La conquesta
d’espais per part del discurs de l’extrema dreta comporta una legitimació que acaba
justificant i permetent l’expansió de la seva violència.
Aquesta expansió és un perill a tots els nivells, i és per tot això que el moviment
associat juvenil català es coordina de nou per donar una resposta col·lectiva contra
aquesta nova onada que ha de ser unitària i col·lectiva, i que ha de tenir com a pilars
la defensa de la veritat i el reconeixement dels drets humans i els valors democràtics:
des dels barris, pobles i ciutats fins a les institucions públiques.
Davant de diferents escenaris que impliquen l’extrema dreta, l’Associacionisme
juvenil proposem:
•

En l'àmbit institucional caldrà valorar l’impacte mediàtic que poden implicar
les seves accions i quin recorregut institucional pot acabar tenint. Es
demanarà la unitat d’acció als grups polítics, perquè vetllin per no estendre
del discurs d’odi, i si és possible impedeixin que les accions s’arribin a debatre
en els espais ordinaris i oficials. Davant de la possible mediatització de la
proposta d’extrema dreta, es proposarà articular una resposta des del
Moviment juvenil associat i organitzat per posar en valor els drets que es
posen en perill i generar un contra relat, que no faci referència ni esmenti
l’extrema dreta i interpel·li a la societat civil perquè es posicioni.

•

Així doncs, el moviment associat juvenil es compromet a no reunir-se, debatre
ni citar a qualsevol tipus d’associació relativa o pertanyent a l’extrema dreta.

•

Pel que fa a mobilitzacions civils de l’extrema dreta, caldrà combatre el
discurs, mostrar el rebuig i coordinar posicionaments de consens amb els
moviments socials. Per altra banda, caldrà fer incidència en els mitjans de
comunicació perquè no facin altaveu del discurs i generin contra relat. Per
altra banda, caldrà incidir en les institucions perquè bloquegin i no es
permetin les mobilitzacions i es mostri el rebuig de forma explícita. Caldrà
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valorar si fer una contraprogramació de les mobilitzacions des de la noviolència garantint el bon clima i la seguretat veïnal.
•

Referent a possibles atacs a entitats o col·lectius es coordinarà un
posicionament conjunt, així com es visibilitzarà el col·lectiu afectat, instant a
les institucions i societat civil a mostrar el suport. Es crearà una xarxa de
suport per realitzar les accions pertinents per contrarestar l’amenaça o en el
cas que sigui consumada, es duran a terme les accions legals pertinents.

•

A les xarxes socials és vital la defensa dels drets humans i que la posada en
valor de la veritat guanyi visibilitat als discursos d’odi i les mentides
utilitzades per aquest moviment. Cal doncs una lluita no-violenta des dels
moviments socials que guanyi amb arguments i desacrediti cada una de les
armes que utilitza sense donar li excessiva visibilitat a l’extrema dreta, que
s’alimenta i es creix amb una excessiva reacció.

Malgrat les possibles amenaces, la tasca associativa té potencialitats per articular
la lluita contra aquest fenomen i creiem que és necessari reconèixer i potenciar
aquestes competències i elements.
L'essència de l’associacionisme juvenil consisteix a voler transformar la realitat
social que ens envolta, i per això una de les tasques essencials és la sensibilització i
conscienciació. Per combatre l’extrema dreta cal tenir present més que mai
aquesta tasca i dur a terme els nostres projectes educatius i de sensibilització
basant-los en els drets humans i la justícia global i adoptant la perspectiva
antiracista i la perspectiva de gènere de forma transversal.
De la mateixa manera, cal que ens formem internament i capacitem les nostres
estructures i base social per adoptar la perspectiva antifeixista i formar-nos per
tenir eines i valors que fomentin la lluita contra l’extrema dreta, així com en els valors
de l’acció no-violenta, la cultura de pau i l’antiracisme.
L'associacionisme juvenil català ens reafirmem com un agent potent i valuós capaç
d’articular una resposta envers l’extrema dreta i volem fomentar i incrementar la
coordinació entre les entitats, per elaborar discurs fort, aconseguir més impacte en
les accions i generar consensos amplis com a estratègia per combatre l’extrema
dreta.

Pàgina 3 de 4

No podem permetre la normalització de certs discursos que posen en perill l’Estat
de dret, la democràcia i la convivència i és per això que ens comprometem a portar
als nostres espais un discurs i estratègia antifeixista, que impedeix que l’odi
s’estengui com un virus a la nostra societat. L’associacionisme juvenil no farà ni un
pas enrere en la defensa dels drets humans de les joves i al democràcia i llibertat del
país.
L’associacionisme juvenil català no ignora l’amenaça de l’extrema dreta, la combat
de forma col·lectiva i unitària. Davant l’avenç i l'amenaça de l'extrema dreta
l’associacionisme juvenil català dona resposta.

Posicionament presentat pel Grup de Treball “La resposta de l’Associacionisme
juvenil envers l’extrema dreta”
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