
ELS DISCURSOS D’ODI NO TENEN CABUDA EN L’ASSOCIACIONISME
JUVENIL VALENCIÀ

El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) es va fundar l'any 1983, com una
plataforma independent, crítica, plural i com a expressió de la recuperació i
l'impuls dels valors democràtics.

Al nostre territori s'està produint un auge d'organitzacions i entitats socials,
sindicats o partits polítics que posen en perill els drets humans, especialment
en els col·lectius més vulnerables. Aquesta onada s'ha anat establint en la
nostra societat per l'altaveu proporcionat per mitjans de comunicació, a través
dels quals han acaparat i influenciat debats públics amb discursos d'odi, fet
que ha facilitat la seua arribada a institucions i al poder executiu. Aquests
discursos han arribat a la població i els arguments que presenten han assolit
una validesa entre un percentatge de la població, sent perjudicial per a la
societat valenciana, ja que aquests atemptem contra els drets fonamentals i la
justícia global. Malauradament, aquest fet dona peu al fet que es
desenvolupen posicionaments negacionistes, així com el racisme, el
masclisme, l'apologia del feixisme i del nazisme, entre d'altres.

Enfront d'aquesta situació, l'associacionisme juvenil tenim una tasca important
per la lluita contra els discursos d'odi. En aquests espais, treballem de forma
intrínseca contra aquests discursos i accions que atempten contra els drets
humans. En primer lloc, l'escoltisme, els esplais i, en general, les entitats
d'educació no formal són garants de l'educació en valors i pels drets
fonamentals. També els sindicats juvenils s'organitzen i fan feina per la defensa
dels drets de la classe treballadora i envers la precarietat laboral de les
persones joves. Al seu torn, les entitats culturals i socials juvenils són crucials
per la difusió de la diversitat cultural i la justícia global. Finalment, les joventuts
polítiques som les successores de la lluita per la democràcia i les xarxes
d'entitats i consells locals com a símbol del treball en xarxa, el foment de la
participació en l'àmbit municipal.

És per això que entenem que el moviment associatiu no comparteix valors i
formes de treball amb tots aquells moviments i ideologies que es basen en el
supremacisme, el qual propugna la superioritat d'un col·lectiu respecte a un
altre per raons de raça, cultura, llengua, sexe o altres diferències, especialment
als col·lectius en situacions més vulnerables.

Aquestes ideologies utilitzen com a arma els discursos d'odi, la desinformació
o fake news i les mentides per a créixer i estendre's entre la població. Enfront
de aquesta situació, el moviment associatiu juvenil valencià ha de donar una



resposta col·lectiva contra aquesta onada. La resposta ha de ser unitària i ha
de partir de la base de la defensa de la democràcia i els drets humans.

L'associacionisme juvenil està disposat a combatre els discursos d'odi i farem
un pas endavant a l'hora de defensar els drets humans i la democràcia, per
això no ignorarem les amenaces cap al nostre col·lectiu i donarem resposta.

Per tot això, proposem en aquest acord que el CVJ:

● Es comprometa a no reunir-se, debatre ni citar a qualsevol mena
d'organització, entitat social, sindicat o partit polític que negue
l'existència de la violència de gènere, qüestione la Declaració Universal
de Drets Humans, tinga un discurs obertament xenòfob o racista que
menyspree i criminalitze les persones pel seu origen i no respecte els
principals valors del CVJ; la llibertat, la pau i la defensa dels drets
humans.

● Vetllarà per no estendre el discurs d'odi i combatrà els discursos d'odi,
mostrarà el rebuig i coordinarà posicionaments de consens amb
l'associacionisme juvenil valencià envers aquests discursos.

● Defensarà els drets humans i farà front a les mentides i discursos d'odi
que afecten la joventut valenciana, especialment, per xarxes socials.
Farà una lluita no-violenta donant arguments i desarticulant les accions.


