12-O...

molt a combatre
RES A CELEBRAR!
Com cada any el nostre país despertarà aquest
12 d’Octubre amb desenes d’actes feixistes organitzats per diferents col·lectius espanyolistes
que actuen amb total impunitat arreu dels Països Catalans.
Des de la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI) volem recordar a tot el jovent català el trist simbolisme històric d’aquesta data i la encara més
perillosa signiﬁcació que té en el present.
El 12 d’Octubre, Dia de la Hispanitat, se celebra el triomf de l’imperialisme, del genocidi
i de l’extermini i repressió envers els pobles
indígenes de l’Amèrica Llatina, que van patir
“ser descoberts” per una colla d’aventurers
d’Occident, la prepotència i ambició dels quals
els duria a cometre els més esgarrifosos assassinats i violacions dels drets humans contra la
població del continent americà.
Cada dia som més els i les joves catalanes que
no estem disposades a acceptar la celebració
d’una data que se’ns ha imposat i el simbolisme
de la qual passa avui per la imposició de la
bandera i de la llengua espanyoles i de les
institucions foranies estatals que ens neguen la
nostra realitat i identitat com a poble.
El concepte de Hispanitat és i serà una eina al
servei de les classes dominants, un instrument
de submissió que llavors actuava contra les cultures ancestrals del Sud d’Amèrica i que ara ho
fa contra les cultures populars que encara resisteixen en el territori dominat per l’administració
espanyola, com la del poble català.

La força que està adquirint España 2000 al
País Valencià, les cada dia més habituals
agressions nazis i feixistes contra ciutadans
immigrants i militants d’esquerres al Vallès (un
ciutadà gambià i un jove independentista han
esta ingressats últimament per agressions nazis i policials), les detencions i repressió policial
envers companys que gosen aixecar l’estelada
a Osca o parlar català a Mallorca, són casos
que han deixat de convertir-se en fets aïllats i
passen a formar part del dia a dia del nostre
país.
Des de la CAJEI recordem que el jovent català
seguirem plantant cara a les agressions feixistes perpetrades als Països Catalans, recolzades pel discurs i els mitjans del Partit Popular
i amb la incondicional permissivitat del PSOE i
de l’Administració espanyola, que no dubten en
legitimar la Llei de Partits contra els moviments
d’alliberament nacional mentre deixen fer a
multitud de col·lectius, grups, bandes i partits
ultra-dretans, nazis, feixistes, franquistes, nacional-catòlics i espanyolistes.
Contra el Feixisme i Contra l’Espanyolisme
El 12-0 tots i totes al carrer
Visca la Terra!
Països Catalans, Independència i Socialisme

