Resolució: Per una societat més respectuosa, tolerant i lliure
La irrupció del discurs de l’odi cap a les persones, associacions, institucions, que pensen diferent,
és una estratègia que està utilitzant l’extrema dreta, per colar-se en la societat, generant una por
fictícia a perills inexistents i creats de manera artificial per a generar adeptes a la ideologia de la
intolerància, el racisme, la xenofòbia, el masclisme.
Aquest augment inquietant de la intolerància cap al qui pensa diferent està generant una
persecució, amenaces, intimidacions, per a qüestionar drets i comportaments que ja estaven
assumits i acceptats de manera natural entre la ciutadania, com la violència masclista, el dret
d'acollida a les persones refugiades, homosexuals, el respecte cap a les minories... promovent
actituds d’intolerància, per aconseguir un rèdit polític.
Cada vegada és més habitual escoltar un discurs polític que utilitza un llenguatge ofensiu i
discriminatori cap a persones o grups que intenten criminalitzar, en base que no comparteixen els
seus pensaments o maneres d’actuar. Aquest discurs s’havia mantingut en l’àmbit privat, però ara
s’ha introduït en la vida pública, acollint-se a la llibertat d’expressió, encara que realment suposa un
atentat als drets de les persones que estan en el punt de mira.
El nostre silenci i en moltes ocasions no manifestar públicament la nostra desaprovació a aquest
discurs de l’odi, ens fa còmplices que puga continuar expandint-se sense cap qüestionament, i que
es normalitze aquests missatges que generen discriminació i violència contra persones o grups
assenyalats, els més dèbils, que els culpabilitzen de qualsevol situació.
CCOO és un sindicat feminista, obert, tolerant, respectuós en les persones, solidari, que no pot
romandre com a mer espectador mentre la incitació a l’odi continua propagant-se, com si d’una
pandèmia es tractara.
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No són persones que tinguen opinions diferents, són persones que representen una ideologia
autoritària, intolerant, amb la única finalitat d’imposar els seus pensaments per aconseguir fruits
polítics i institucionals.
Cal desemmascarar aquesta estratègia i fer front al discurs de l’odi, no com una manera de coartar
la llibertat d’expressió, sinó per evitar que esta incitació al senyalament, la discriminació, l’aversió
als diferents, acaben en enfrontament i violència.
Hem d’analitzar i de combatre els discursos que inciten a l’odi, que desacrediten les institucions,
moviments autoritaris i totalitaris, que volen liquidar l’estat del benestar, privatitzar la sanitat,
l’ensenyament, les pensions, culpabilitzar les persones vulnerables de la seua situació, acabar amb
el pluralisme i la democràcia, de les quals s’han servit, per arribar on estan.
En CCOO hem de lluitar per mostrar a les persones que no accepten el diàleg, que són incapaços
d’arribar a qualsevol acord ni negociació i que sols són experts en generar ambients hostils i
violència, posant com alternatives la democràcia, la llibertat, la solidaritat, la humanitat, enfortir un
model de cohesió social, que previnga les desigualtats socials i econòmiques, ple d’oportunitats per
a tota la ciutadania i sense discriminació.
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