GUiA de CAMPANyA

La discriminació cap a les persones d’origen, ètnia o creences diferents sempre
han estat malauradament presents a la nostra societat. Al llarg de la història, han anat
transformant-se i incrustant-se en l’imaginari col·lectiu de tal manera que fins i tot, de vegades, vam
arribar a creure que havien desaparegut totalment. Avui estem immerses en una crisi múltiple que és
alhora política, econòmica i social. Dia a dia veiem com més veïns i veïnes dels nostres barris i pobles
viuen situacions econòmicament molt complicades, que fa poc temps difícilment ens podríem haver
imaginat al nostre carrer, comunitat o edifici. La por avança i es fa forta amb l’extensió de la pobresa.
Hem de ser conscients que aquest context de limitacions econòmiques facilita que cada cop més els
discursos racistes, populistes i demagògics calin entre una població atemorida, responsabilitzant les
últimes persones que varen arribar d’uns problemes que elles no han generat, sinó al contrari: en molts
casos, n’han estat les primeres víctimes.

Així, l’augment de les desigualtats que hem viscut en els darrers anys ha generat
un conflicte entre la població immigrant i la població d’acollida on tots dos col·lectius
competeixen per uns recursos que les polítiques econòmiques aplicades han fet cada cop més escassos,
i han atorgat una aparent legitimitat als missatges que inciten a l’odi i la desconfiança, que alguns partits
polítics i organitzacions civils han difós de manera deliberada per treure’n un rèdit electoral. Davant
d’aquesta espiral creixent de racisme encobert no podem esperar més per frenar els discursos de la
por i reivindicar una societat justa, plural i solidària que entengui la diversitat com un valor positiu que
contribueix a la millora social.

La igualtat entre les persones ha de ser efectiva independentment del seu país o
regió d’origen, la seva ètnia o cultura, les seves opinions polítiques o la seva opció
de consciència. La lluita contra el racisme i la xenofòbia ha de desenvolupar-se de manera contínua
i constant i des de diferents actors, plataformes i entitats. Per aquest motiu el moviment de l’Aixada
Antiracista fa protagonista de la feina al conjunt d’organitzacions juvenils que aglutina i que es reivindiquen
com a defensores dels drets humans i de la igualtat de drets.

El Segell de

Denominació d’Origen
Antiracista
Una de les iniciatives per part de l’Aixada Antiracista és la dotació d’un segell
de Denominació d’Origen Antiracista. Aquest segell és un identificador que
permet a les entitats que es vulguin adherir al moviment de l’Aixada identificarse entre elles i envers la societat com a promotores de la igualtat de drets.
Tenir la D.O. Antiracista comporta un compromís real en la reivindicació dels drets
humans que s’ha de materialitzar realitzant un conjunt d’accions que proposem
i participant de les mobilitzacions per la lluita antiracista. Així, us presentem a
continuació la Guia de campanya de la Denominació d’Origen Antiracista.

Com podeu aplicar
la campanya?
Allibereu i mapegeu el vostre local
Posem les llavors d’una ciutat antiracista. L’objectiu de l’Aixada és canviar el nostre entorn i alliberarlo dels missatges, imatges i discursos que puguin incitar al racisme i a la xenofòbia. És necessari que les
entitats disposeu d’un posicionament ferm envers la lluita per la igualtat de drets i la diversitat i un primer
pas per fer-ho és declarant el lloc on realitzeu les vostres activitats com un espai lliure de racisme.
Així demostrareu al vostre entorn que esteu compromeses amb la causa de la igualtat, i que no esteu
disposades a acceptar la presència del discurs de l’odi al vostre voltant.
Per alliberar el local de la vostra entitat, l’Aixada posa a la vostra disposició una placa metàl·lica on es
podrà llegir la inscripció “Aquest espai ha estat declarat lliure de racisme”.

Us imagineu una ciutat lliure de racisme? Un cop alliberat el vostre espai, l’Aixada impulsa el projecte
de mapejar tots els racons lliures per poder donar-vos visibilitat i alhora conèixer els altres col·lectius
que han decidit unir-se a la lluita antiracista. L’objectiu és poder sembrar la ciutat de llavors d’igualtat de
drets i d’oportunitats per a totes les persones i treballar per fer-les créixer dia a dia.

Incorporeu l’ideari antiracista
a la declaració de principis
El respecte a la diversitat ha de ser una prioritat per a tothom.
Les idees i prejudicis en què es fonamenta el racisme i per les quals es reprodueix la discriminació
estan arrelades en la nostra societat d’una manera tan profunda que és necessari un treball
constant per poder eradicar-les definitivament. Tant important com tenir un moviment que
concentri un conjunt d’entitats disposades a vetllar pels valors de la igualtat i la diversitat,
ho és que aquesta voluntat acabi fent-se efectiva i real en el dia a dia de les associacions.

Una primera manera de fer-ho és incorporant a la vostra declaració de principis o ideari el
compromís antiracista, fent vostres els valors del moviment i gravant-los a l’ADN de l’entitat!

Desenvolupeu l’antiracisme
al pla de treball
De la paraula a l’acció. L’objectiu de la lluita antiracista és fer arribar el discurs
i canviar el nostre entorn. Un pas important és posar en marxa les nostres idees i
valors i traduir-los en accions. Com a entitats seria convenient que incorporéssiu,
en la mesura del possible, alguna acció o activitat relacionada amb l’antiracisme
al vostre pla de treball anual. El com i el quan és evidentment lliure, i sens dubte
trobareu suport per part de l’Aixada Antiracista per dissenyar i desenvolupar les
vostres accions, així com acompanyament i ajuda a l’hora de difondre les vostres
accions. D’altre banda, som conscients de que existeix un pas previ a tota activitat
o acció externa que pugui fer una entitat, conèixer la situació i entendre quin ha de
ser el vostre paper en la causa.
Sabem que no és fàcil començar a treballar certes temàtiques, i per aquest
motiu l’Aixada Antiracista posa a disposició de tota persona o entitat
interessada un conjunt de recursos que esperem que us puguin ser d’utilitat
per entendre la problemàtica del racisme:

Recursos per a la
FORMACIÓ

Recursos per a
L’ACCIÓ

Recursos per a la
COMUNICACIÓ

Aquests recursos d’elaboració
pròpia, us permetran accedir
a informació relacionada amb
la lluita antiracista, conèixer
el discurs i fer-vos vostres
els valors. L’objectiu és poder
proporcionar-vos continguts,
aclarir-vos possibles dubtes
i mantenir-vos informats dels
posicionaments de l’Aixada. Són
documents de caire teòric que us
serviran per reflexionar al voltant
de la problemàtica del racisme i
que fonamenteu el vostre propi
pensament.

Es tracta d’un recull d’activitats i
dinàmiques per reflexionar sobre
el racisme i la seva influència en
la societat amb infants i joves,
elaborat amb material creat per
diferents entitats o plataformes
que centren el seu treball en la
lluita per la diversitat i la igualtat
de drets, així que us podrem
oferir tot tipus de material i mirat
des de perspectives diferents.

Un dels pilars del projecte de
l’Aixada Antiracista és la capacitat
de fer-nos sentir. Des del primer
moment hem cregut necessari
entendre la comunicació com una
eina imprescindible en la lluita.
La capacitat de comunicar-nos
esperona les nostres idees i
ens ajuda a fer-les arribar a les
persones destinatàries. Aquests
recursos us ajudaran a seguir
els passos per fer difusió de
les vostres accions, activitats o
mobilitzacions contra el racisme.

Podreu disposar d’aquests
recursos lliurement a través de
la nostra pàgina web i donar vida
a les activitats en els vostres
espais de treball.

Participeu de
les mobilitzacions!
Quantes més persones siguem més ens sentiran. El racisme és un enemic que
moltes vegades resulta invisible, però en certes ocasions es fa ben patent i és llavors
quan cal actuar de forma unida i coordinada. Des de l’Aixada Antiracista us animem a
participar i ser una part activa de les mobilitzacions que es convoquin per la lluita pels
drets humans i la igualtat entre les persones. Com a moviment estem assabentades
dels esdeveniments que tenen relació amb la lluita antiracista, en fem un seguiment i
també emprenem accions i campanyes per visibilitzar el problema i enfrontar-lo.

Compartiu la Denominació
d’Origen Antiracista
Que la nostra lluita arribi a tothom. El segell de la “Denominació d’Origen Antiracista” és un
identificador que permet, d’una banda, conèixer quines entitats estan compromeses amb la lluita
contra el racisme i quins espais de la ciutat n’estan alliberats, i de l’altra fer front comú en la lluita per
una societat diversa i igualitària. Si com a entitat esteu interessats en formar part d’aquesta causa
compartida és important que seguiu els passos de la campanya i que, a continuació, en feu difusió per
tal de continuar sumant forces. Hem d’aconseguir arribar a tota la societat i possibilitar que tothom que
hi estigui interessat s’uneixi al moviment de l’Aixada i pugui dotar-se del segell de la D.O. Antiracista.
Per a fer-ho, instal·leu la placa metàl·lica a un lloc visible del vostre espai, compartiu les enganxines
i la resta de productes de la campanya i feu servir les aplicacions digitals que hem posat en
marxa: el banner del segell, les xarxes socials de l’Aixada Antiracista i la pàgina web.

Recursos digitals

www.aixadantiracista.cat
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