
 

La JSC combat l’extrema dreta 

 

La gestió pública d'una crisi econòmica que fa més d' una dècada marca 

l'agenda arreu del món ha provocat, entre d'altres, la demostració de la debilitat 

política enfront dels poders econòmics. 

Aquesta debilitat ha posat en perill molts dels grans acords que han permès 

tenir el període més estable de la història a Europa. El Brexit, el creixent 

euroescepticisme, els anhels independentistes dels territoris més adinerats 

enfront dels més humils i les fortes davallades electorals dels partits 

tradicionals són algunes de les conseqüències d'aquest nou context. 

Però sens dubte, la més perillosa de les conseqüències de la nova situació és 

el naixement de noves forces polítiques populistes i xenòfobes que defensen 

posicionaments racistes, masclistes, homòfobs i totalitaris, blanquejats 

mitjançant l'ús dels instruments que la democràcia posa al seu abast. 

Europa fa anys que lluita contra aquestes forces mitjançant mesures com el 

cordó sanitari, un compromís entre tots els partits demòcrates per a marginar 

les forces d'ultradreta dels centres de decisió, o mitjançant l'increment del 

llindar mínim per poder obtenir representació al Parlament Europeu, com a 

mesura per dificultar l'entrada d'aquestes forces als recursos econòmics i 

mediàtics que proporciona la representació política. 

A les eleccions municipals de 2011, Catalunya va tenir el dubtós honor de ser 

l'origen d'un nou partit xenòfob que va aconseguir entrar a diversos consistoris, 

però que gràcies a l'aplicació de mesures com el cordó sanitari i el treball 

conjunt del món associatiu, sindical i polític, va desaparèixer a les següents 

eleccions municipals. 

Malauradament, els populismes han seguit desenvolupant els seus tentacles 

arreu del món arribant a aconseguir la presidència d'importants governs com el 

dels Estats Units o Brasil. 

A Espanya, el passat 2 de desembre van viure amb preocupació l'entrada d'una 

nova força ultradretana al Parlament d'Andalusia, votada majoritàriament en 

aquells territoris que destaquen per la seva història obrera. Però el fet més 

preocupant i inèdit és el trencament del cordó sanitari per part del Partit Popular 

i Ciutadans per aconseguir a qualsevol preu la presidència de la Junta, signant 

un pacte que passarà a la història com el primer cop des de 1933 que un 

govern accedeix al poder amb els vots de l'extrema dreta. 



 

Els socialistes no ens podem quedar de braços plegats davant del 

desmembrament de la democràcia i hem de ser proactius en el combat de 

l'extrema dreta i el populisme. 

Per aquests motius instem a totes les forces demòcrates a: 

 
- Defensar i mantenir el cordó sanitari que margini qualsevol força política 

que posi en risc els pilars d'una democràcia lliure i igualitària per tothom, 

denunciant i demanant explicacions públicament aquells partits que la posen en 

risc amb els seus pactes. 

 
- Fer un esforç per entendre els motius que fan que moltes persones que 

no són d’ultra dreta es puguin sentir reconfortades pel discurs d’aquest tipus de 

partits, i combatre aquestes raons amb arguments, propostes i la lluita contra 

les fake news. 

 
- Evitar qualsevol mena de frivolització i/o blanqueig del feixisme, 

assenyalant als seus hereus i defensors de forma clara i evitant qualsevol 

dialèctica populista i/o demagoga. 

 
- Evitar fer publicitat directa de les forces d'ultradreta, minimitzant l'ús dels 

seus noms i lemes durant la campanya electoral, i reforçant les nostres idees i 

propostes. 

 
- Impulsar, en la mesura del possible, pactes a les diferents plataformes 

transversals on participa la JSC així com als municipis, on les candidatures es 

comprometin a mantenir el cordó sanitari i no pactar amb forces d'ultradreta. 

 


