
Ens preocupa l’extensió, per gairebé 
tota Europa, de l’extrema dreta. 
Aquesta pren diverses formes, des del 
nazisme descarat (Jobbik, Alba Daurada), 
passant pel feixisme disfressat de demòcrata 
(el Front National de Marine Le Pen o la 
Lega Nord), fi ns al populisme xenòfob 
(UKIP o Geert Wilders). Tot i aquestes 
diferències, Le Pen i Geert Wilders han 
pactat una candidatura conjunta per a les 
eleccions europees del proper 25 de maig, 
amb la que amenacen amb ser una de les 
forces més votades a diversos països.

A l’Estat espanyol, sembla que hi haurà 
diferents candidatures d’extrema dreta, 
com ara els nazis de “España en Marcha” 
i de Democracia Nacional —que inclouen 
dirigents que proposen una sublevació 
armada i militants que duen a terme 
brutals agressions al carrer— i el populisme 
d’extrema dreta de Vox, on participa Alejo 
Vidal-Quadras. Obtinguin o no un vot 
important, aquestes forces representen una 
amenaça per a la democràcia i la convivència. 

És molt perillós quan altres partits 
imiten els seus discursos xenòfobs, 
islamòfobs, o gitanòfobs, o bé respecte a 
la qüestió nacional i les llibertats sexuals. 
L’experiència de França demostra clarament 
que quan els partits institucionals copien 
les idees de l’extrema dreta, a la llarga no 
li resten suport sinó que la normalitzen i 
l’enforteixen.

Amb la situació de crisi actual, el feixisme 
és una amenaça real, però la seva victòria 
no és inevitable. Som moltes més les 
persones que defensem una societat plural 
i democràtica, les que celebrem la nostra 
diversitat i riquesa cultural, les que volem la 
justícia social per a tothom, sense importar 
el color de la pell, el gènere, la religió, 
l’orientació sexual…

Així que amb aquesta declaració 
unitària no demanem el teu vot; 
simplement et demanem que rebutgis 
les falses i perilloses “solucions” 
presentades per l’extrema dreta. No 
votis als hereus de Hitler i Franco!

No votis als hereus 
de Hitler i Franco!

Crida de les candidatures i forces polítiques de cara a les eleccions europees…

Xarxa Unitària Contra el Feixisme i el Racisme
Un espai de coordinació entre moviments unitaris contra l’extrema dreta. Per a més informació: 
redunitaria.wordpress.com · redunitaria@gmail.com · www.facebook.com/redunitaria
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Aquesta crida l’han signada persones de les principals candidatures i forces polítiques 
progressistes. Per veure la llista completa i actual, consulta redunitaria.wordpress.com 
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Cap vot per als hereus 
de Hitler i Franco!
Les següents candidatures es presenten a les eleccions europees. Aquestes intenten guanyar vots 
mitjançant diferents estratègies, des de l’oferiment de falses esperances fi ns al foment de la por. 
Sigui quina sigui la seva disfressa, són de l’extrema dreta i no es mereixen el teu vot.

España en Marcha i Democracia Nacional van atacar 
la seu de la Generalitat a Madrid, i han protagonitzat 
diverses manifestacions nazis a la mateixa ciutat. 

 Militants de Democracia Nacional van apunyalar i 

gairebé van matar un jornaler a Còrdova aquesta primavera. 

Aquest dirigent de DN (número 7 a la seva llista) va justifi car 

l’agressió.

La coalició ultra catòlica Impulso Social l’encapçala Rafael López-Diéguez 

(a la foto, en un acte feixista), dirigent d el grup d’extrema dreta, Alternativa 

Española, inspirat en l’històric feixista, Blas Piñar. 

 Alejo Vidal-Quadras, cap de llista de Vox, 
s’oposa a la recerca d’una solució democràtica a 
la qüestió nacional a Catalunya; demana al PP la 
intervenció armada.

 Joves del grupuscle nazi, 
MSR, van atacar un acte a la 
Universitat de Saragossa. Aquí, 
un dels seus integrants es 
fotografi a amb el dirigent del 
partit nazi grec, Alba Daurada.

Xarxa Unitària Contra el Feixisme i el Racisme
Un espai de coordinació entre moviments unitaris contra l’extrema dreta. Més informació: 

redunitaria.wordpress.com · redunitaria@gmail.com · www.facebook.com/redunitaria
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