MANIFEST PEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL,
21 DE MARÇ
El 21 de març de cada any se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació
Racial, declarat per l'Assemblea General de Nacions Unides.
Des del CLII volem expressar el nostre treball i desig d'aconseguir una Ciutat on el racisme i la
xenofòbia queden plenament bandejats, on qualsevol forma de racisme i xenofòbia és
rebutjable, vinga d'on vinga (institucions, representants polítics, mitjans de comunicació,
agents socials de tota mena) i la patisca qui la patisca (persones nascudes ací o nascudes en un
altre lloc). Creiem que s'ha de col·locar, per damunt de tot, el respecte als Drets Humans i el
respecte i la defensa del dret de qualsevol persona a viure en pau i amb dignitat en qualsevol
lloc on vulga fer-ho.
Creiem fermament en el valor intrínsec de la convivència i la pluralitat, en la riquesa que ens
dona la convivència intercultural i en la maduresa que demostra una societat quan fa
desaparéixer per complet el racisme i la xenofòbia.
El valor de la tolerància és consubstancial a la democràcia i al sistema de valors que emana de
la Declaració Universal dels Drets Humans i que la nostra constitució empara i protegeix. La
tolerància no és un valor passiu, sinó actiu, que es concreta en múltiples formes entre les quals
destaca la de la ferma determinació per erradicar tota expressió d'intolerància, siga aquesta en
forma de racisme, xenofòbia o homofòbia. Per això es requereix l'acció ferma en contra dels
grups i organitzacions que promouen l'odi, la violència i la intolerància contra immigrants i
altres col·lectius diferenciats.
Pel nostre convenciment que hem de treballar conjuntament per la convivència en una
València multicultural i diversa que es construeix dia a dia i amb la finalitat d'aconseguir que la
lluita contra la discriminació i la protecció de la diversitat basada en el respecte mutu siga un
interés compartit,
MANIFESTEM:
- El racisme, la xenofòbia i altres manifestacions d'intolerància són el resultat del
desconeixement i la incomprensió.
- El dret a la igualtat davant la llei constitueix un dret universal reconegut en la Declaració
Universal de Drets Humans i en la nostra Constitució.

- Absolut rebuig a les antigues i a les noves formes contemporànies de racisme, discriminació
racial, xenofòbia i altres formes connexes d'intolerància i discriminació racial, rebuig aplicable
en temps de pau, però també en situacions de conflicte.
- Rebuig a les manifestacions de racisme i xenofòbia que acompanyen a la pandèmia
provocada per la COVID-19, presents en aquells discursos que aprofiten qualsevol situació per
a tractar d'estendre l'odi i el rebuig contra persones que són els nostres veïns i veïnes, contra
xiquets i xiquetes i contra els qui migren de manera general.
- Suport a la proposta de la Comissió Europea perquè el discurs d'odi i els delictes d'odi
s'incloguen en l'article 83 del Tractat de Funcionament de la Unión Europea, figurant aquestes
conductes que atempten contra l'adequada convivència junt àmbits delictius com el
terrorisme, el tràfic d'éssers humans i l'explotació sexual de dones i xiquets, el tràfic il·lícit de
drogues o d'armes o el blanqueig de capitals.
- Instem els mitjans de comunicació a aplicar codis de conducta acordats a nivell europeu, amb
plans d'acció o estratègies que impedisquen i sancionen conductes racistes, xenòfobes i
discriminatòries.
- S'exhorta al Govern espanyol perquè procedisca a l'elaboració d'una Estratègia contra el
Racisme, complementada amb un Pla Nacional amb mesures concretes per a dur a terme
l'Estratègia, com recomana la Comissió Europea.
- S'anima al Govern espanyol a instaurar un procediment d'Autorització de residència temporal
i treball per circumstàncies excepcionals per a persones estrangeres víctimes de delictes d'odi
en territori nacional.
- Exigim al Govern espanyol perquè impedisca que s'inicie expedients d'expulsió a les víctimes
de discriminació i delictes d'odi quan aquestes s'acosten a denunciar les agressions racistes,
xenòfobes o discriminatòries en les oficines dels cossos de seguretat.
- S'exigeix que l'Ajuntament de València pose en funcionament, sense major dilació, l'Oficina
de No Discriminació i Delictes d'Odi (ONDIS) on les víctimes, de manera presencial o
telemàtica, puguen rebre assessoria i acompanyament.
- En identificar que la porta d'entrada per a accedir a innombrables drets és el Certificat
d'Empadronament i l'accés a aquest document és una de les formes més doloroses de
discriminació estructural institucionalitzada, s'exigeix que l'Ajuntament de València aculla les
recomanacions del Síndic de Greuges entorn de les cites per al padró i faça públic, de manera
immediata, el protocol d'empadronaments en casos especials, així com els primers resultats
d'aquesta modalitat d'empadronament que, a priori, beneficia a massa víctimes de
discriminació a València.
Fem una crida a tots els governs, com a titulars del deure, perquè respecten, protegisquen i
garantisquen els drets de tots els membres de les seues societats, per a assegurar-se que
aborden desigualtats estructurals fonamentals i perquè establisquen sistemes educatius
inclusius per a tots que incloguen, com a components clau, programes que s'enfoquen en la
conscienciació i l'acceptació de la diversitat, la inclusió i els drets humans.

