
LA SOLIDARITAT AMB PALESTINA I EL PERILL ISLAMISTA A 
CATALUNYA  
CRIDA AL POBLE SOLIDARI, LAIC I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA  !
La solidaritat amb Palestina és un element important de l‘acció política de la societat 
catalana des de fa anys. El poble català ha assumit des de fa temps que l'origen del 
conflicte és l'ocupació d'Israel dels territoris palestins, l'assetjament israelià i 
internacional a Gaza i la impunitat de la qual gaudeix el règim israelià per part 
d'EUA, la UE i la comunitat internacional quant a la seva violència contra els 
palestins. Partim del convenciment compartit amb una part important del poble 
català que cal condemnar clarament els crims de l'exèrcit israelià contra la 
població civil, dones i nens i nenes innocents, la destrucció de la vida i les 
famílies senceres.   !
És a partir d’aquestes conviccions que no podem contemplar passivament com diferents 
sectors de  l’islamisme d’arrel gihadista estan manipulant la causa Palestina per a 
intentar fer-se un espai a Catalunya fins a arribar a una situació que cal que el poble 
català en tingui un coneixement suficient. !
El passat dia 17 de juliol de 2014, a la manifestació en solidaritat amb el poble palestí, 
(justament un poble que havia creat un moviment democràtic i laic, en el seu 
naixement), es va veure segrestat en bona part per la presència d’un nombre important 
d’islamistes que portaven símbols de la beneficència islàmica (canal per on ha penetrat 
l’islamisme gihadista arreu del món) i per un grup nodrit de persones que es van 
apoderar de la megafonia i no van parar de cridar “Al·lahu akbar!!, Al·lahu akbar!!, 
Al·lahu akbar!! …” (Déu és el més Gran!!, Déu és el més Gran!!, Déu és el més 
Gran!!...), crit de guerra del fanatisme islàmic que ha portat la ruïna i la repressió social 
i política a desenes de països del nord d’Àfrica i de l’Orient. !
La presència de l’islamisme gihadista a Catalunya no ha de ser presa a la lleugera 
perquè és un fenomen que tendeix a crear guettos enfrontats amb la societat que els ha 
acollit i és un brou de cultiu per a organitzacions com Al-Qaida. I la solidaritat amb la 
causa palestina que és un deure de tots els demòcrates i els defensors de la 
justícia humana i dels drets humans, no ha de quedar segrestada per un 
enfocament religiós i/o de tipus arabista.	
!
El moviment popular català no hauria de permetre que s’aprofitessin les seves 
mobilitzacions solidàries per a afavorir l’expansió d’aquesta altra ideologia criminal. I 
les institucions democràtiques i laiques catalanes haurien de vetllar permanentment 
contra aquest perill real que amenaça la nostra societat. !
- Per la solidaritat, la democràcia i la laïcitat. 
- Per un món lliure de poble lliures 
- Combatem ara, aquí i a tot el món, el fanatisme  !
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Catalunya, 18 de juliol de 2014 !
Moviment Amazic per la Democràcia, la Laïcitat i la Igualtat (MADLI) 


