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Lluitem contra el racisme 
 
La brutal agressió cap a una menor equatoriana en un vagó de 
tren el passat 7 d’octubre, posa de manifest la cara més violenta 
del racisme. El racisme es basa en el menyspreu cap a la persona 
diferent en els seus trets físics o culturals, legitima el poder d’uns 
sobre els altres, i ensorra tots els principis i valors democràtics. 
 
Són molts els espais que ocupa el racisme i la xenofòbia en la 
nostra societat i moltes les seves manifestacions, actituds, 
comentaris. Aquestes són els primers passos per donar via lliure al 
racisme més violent, però recordem que qualsevol acció racista és 
violència, perquè el racisme de per si ho és. 
 
Aquesta agressió racista ens ha de servir per recordar la 
necessitat de ser bel·ligerant democràticament per eradicar 
qualsevol pràctica que discrimini, exclogui i segregui a les 
persones pel seu color de pell, cultura, ètnia o religió. Moltes són 
les situacions que passen desapercebudes, quan no es 
normalitzen, en el dia a dia: comentaris xenòfobs, discriminacions 
en l’accés a l’habitatge, als llocs d’oci són alguns exemples. 
Actituds i accions que tothom ha percebut en l’àmbit laboral, al 
carrer, a l’escola ,a l’escala de veïns o al camp de futbol. Deixar-les 
passar obre la bretxa de la impunitat. Només reconeixent 
l’existència del racisme podrem fer-li front, qualsevol actitud o 
conducta racista dóna peu a actituds i accions més violentes i més 
agressives. 
 
Aquesta agressió racista ens ha de servir per recordar que tots i 
totes som ciutadans i ciutadanes i que una societat democràtica es 
valora pel tractament que ofereix els nouvinguts i nouvingudes i 
per incorporar com a valor col·lectiu l’antiracisme. 
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Per això la ciutadania, volem avui aquí manifestar: 
 

• La nostra solidaritat amb la víctima i la seva família. Així com 
la indignació i rebuig d’aquesta agressió i de qualsevol 
agressió racista. 

• Exigim que aquesta actuació no quedi en la impunitat i per 
tant demanem contundència a la justícia. 

• Fem una crida perquè la lluita contra el racisme sigui 
permanent i no només quan hi hagi una brutal acció violenta 
que ens causa indignació. Demanem a la societat que 
denunciï qualsevol discriminació de la que es sigui víctima o 
testimoni i als poders públics i polítics el seu compromís per 
fer les front 

 
Lluitar contra el racisme és responsabilitat de tots i totes. Avui, i 
demà lluitem contra el racisme. 
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