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L’auge dels populismes
Ja fa 10 anys que vivim i patim la crisi econòmica i com bé deia David Fernández
estem immersos en una triple crisi: la política, l'econòmica i la democràtica.
És aquesta triple crisi la que deixa el terreny adobat per l'auge dels populismes
que vivim i patim cada dia, també en l'àmbit local.
El populisme destaca per dir allò que una part de les classes populars volen
sentir: diagnòstics senzills a problemes complexos, partits sense ideologia més
enllà 'del partido de la gente', ni de dretes ni d'esquerres'... Sovint els populistes
utilitzen una arma igual de poderosa que repugnant: la demagògia. Interpel·lar a
la gent i a les seves emocions, no a la seva raó. Ho diem perquè no ens
cansarem de repetir-ho però és de sobres coneguda que l'auge del populisme
moltes vegades va associat a polítiques feixistes i racistes. Ara atureu-vos un
moment i analitzeu quins partits responen a aquests perfils. Bingo! El fantasma
que
recorre
Europa
ja
té
representació
a
Montcada.
Els populismes estan aprofitant la crisi per tal d'expandir les seves idees gens
respectables arreu dels països occidentals. I que podem fer nosaltres per aturarho?
El populisme parteix de la desinformació d'una bona part de les classes
populars. Són aquestes les que se senten atretes per la simplicitat
argumentativa dels populistes. Per tant, com combatem la desinformació: amb
la cultura. Com diria Montserrat Roig: 'La cultura és l'opció política més
revolucionària a llarg termini.
I que fem avui, i demà per combatre el populisme? Més antifeixisme.
L’antifeixisme es basa en una defensa contundent de totes les formes de
discriminació: feixisme, racisme, sexisme, la lluita per la no restricció de drets
civils... Oi que no és mateix ser antifeixista que feixista?
Com bé deia David Karvala d’UCFR 'cal bastir un antifeixisme massiu, plural i
inclusiu'. En els darrers anys hem estat capaços d'aturar partits racistes
com PxC fins a provocar-ne pràcticament la seva desaparició, hem expulsat
grupuscles obertament feixistes de l'espai públic, hem combatut estigmes i
apriorismes sobre la població migrada...
Estigueu atents i alerta; no permeteu en el vostre entorn aquest tipus
d'actituds, combatiu-les sobre la base del respecte pels drets humans. Aquesta
és una línia que mai hauríem de permetre que es sobrepasses.

