
No a l’extrema dreta… 

No a VOX!
Fa mesos que VOX rep una cobertura 
mediàtica desproporcionada per la seva 
grandària. Fa mesos que altres partits 
copien elements del seu discurs.

Aquests fets ajuden a explicar per què 
aquest partit d’extrema dreta ha pogut 
obtenir 12 escons a les eleccions andaluses 
—sent el cinquè partit en vots— i créixer en 
les enquestes a l’àmbit estatal.

És que moltes persones donen suport a VOX 
sense saber realment què representa.

Renovadors o vividors?
VOX declara al seu web que “mai hem viscut 
de la política” i promet “renovació”. És 
mentida.

Santiago Abascal, president de VOX, va 
militar al Partit Popular durant 19 anys, cinc 
d’ells com a diputat autonòmic. 

Després de perdre el seu escó, es va dedicar 
a una fundació subvencionada 
pel Govern d’Esperanza Aguirre. 
Després Aguirre va col·locar Abascal 
en un càrrec autonòmic on va cobrar, 
entre 2011 i 2013, un sou públic 
superior al del president del Govern 
espanyol.

VOX: Extrema dreta racista
El racisme és un element clau del seu 
programa. Proposen l’expulsió massiva de 
persones estrangeres. Parlem de gent dels 
nostres barris, persones amb les que 
treballem i convivim al camp, fàbriques, 
escoles, hospitals, etc. En criminalitzar la 
gent migrada, VOX intenta desviar l’atenció 
dels que sí que tenen la culpa de la manca 
de treball, habitatge i serveis socials.

Molta gent de l’Estat espanyol va haver 
de fugir de la repressió franquista i de la 
pobresa. Hauria estat just que països com 
Alemanya o Mèxic els neguessin l’entrada, o 
els expulsessin?

VOX proposa la derogació immediata de 
la Llei de Memòria Històrica per eliminar 
l’oportunitat de prohibir l’enaltiment del 
franquisme i d’exhumar les seves víctimes 
de les fosses comunes.

q Santiago Abascal de VOX 
amb Marine Le Pen, ultra francesa.

Diners per als rics
L’Estat espanyol és el tercer país més 
desigual de tota la UE; l’1% més ric té la 
quarta part de la riquesa. Què proposa VOX 
davant aquesta situació? Vol reduir els 
impostos als rics i a les grans empreses.

La seva proposta davant la manca 
d’habitatge assequible és “liberalitzar el sòl”. 
És a dir, deixar tot a les mans del mercat, 
el que només ajuda els especuladors.

En ensenyament, proposen un “xec escolar”: 
subvencionar l’escola privada amb diners 
públics. Un atac directe contra el sistema 
públic d’educació.

Masclisme pur i dur
La violència masclista creix a l’Estat 
espanyol, amb més de 150.000 víctimes 
a l’any i una víctima mortal cada setmana. 
VOX al·lega que hi ha moltes denúncies 
falses, però aquestes suposen només el 
0,01%. Davant d’aquesta alarmant situació, 
VOX proposa derogar la llei de violència 
de gènere. Si ho aconsegueixen, ho faran 
encara més difícil perquè les dones que 
pateixen aquesta violència obtinguin justícia.

També hi ha un creixent nombre d’atacs 
contra la gent LGTBI. En comptes de 
buscar maneres de combatre aquesta 
discriminació, les mesures que proposa VOX 
l’augmentarien.

Digue’m amb qui vas…
VOX celebra obertament les seves relacions 
amb Marine Le Pen, del partit feixista 
Front National. També celebra haver-se 

reunit amb Matteo Salvini, president de la 
Lliga Nord, un partit amb un historial de 
violència que abandona la gent refugiada 
perquè mori a la mar.

Un dirigent de VOX va organitzar una 
manifestació a Barcelona el setembre de 
2018 amb la participació de coneguts 
feixistes. Després de la protesta, diversos 
manifestants ultres van protagonitzar 
diverses agressions.

VOX i l’amenaça feixista
El creixement de VOX fa girar tota la política 
institucional més cap a la dreta. Encara 
més perillós, VOX abona el terreny per al 
feixisme en tota regla.

Milions de persones van patir sota la 
dictadura franquista durant dècades: 
centenars de milers de persones van ser 
executades. Hi ha massa coses de VOX que 
ens fan recordar aquella terrible època. Cal 
cridar alt i clar, mai més!

Ens hem de mobilitzar a tot arreu 
per defensar la democràcia i la 
convivència contra aquesta nova 
amenaça de l’extrema dreta.

No Passaran!
Aturem VOX!
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