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La intolerància
L

a intolerància és tot comportament,
forma d’expressió o actitud que viola o
denigra els drets dels altres o que incita a
violar-los o negar-los. Sovint la intolerància està vinculada a manifestacions d’odi
racial, nacional, sexual , ètnic, religiós o a
altres tipus de comportaments que discriminen determinades persones o categories
de persones. Les manifestacions d’intolerància consagren com a valor propi no la
persona amb una identitat pròpia i diversa, sinó la identitat pròpia, confrontada
amb la dels altres.
La intolerància es construeix sobre el
prejudici, un judici previ que està basat
en una generalització defectuosa i inflexible (és a dir, en un estereotip) sentida
o expressada i que pot adreçar-se al grup
com a tot o a un individu com a membre
del grup.
Entre les manifestacions d’intolerància hi trobem: el racisme, que pressuposa la inferioritat de determinats collectius; la xenofòbia, que és el rebuig
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dels grups als quals no es pertany; i
l’antisemitisme, actituds hostils al collectiu jueu.
L’integrisme podria definir-se com
l’actitud de determinats col·lectius envers
els principis de la doctrina tradicional,
que consisteix a rebutjar qualsevol canvi
i lluitar per aconseguir que aquests principis es mantinguin íntegres i inalterats.
És una postura habitual en diferents
corrents religiosos, ideològics i polítics.
L’integrisme duu associada també una
clara conducta d’intolerància. La persona integrista no tolera cap desviació de
la seva creença o doctrina i tampoc no accepta que, dins del col·lectiu, hi tinguin
cabuda veus discordants. Tot això són
manifestacions de la intolerància. De fet,
a la premsa i en el llenguatge col·loquial
s’associa sovint «integrisme» amb «intolerància».
Actualment l’integrisme es relaciona
amb postures religioses radicals que afirmen que tenen la veritat única i que garanteixen la puresa de la religió. De vegades
s’associa l’integrisme religiós amb el fonamentalisme religiós. Tot i que el terme
que més es fa servir als mitjans de comunicació és integrisme islàmic, també es pot
parlar d’integrisme catòlic o d’integrisme
jueu. Als partits polítics també hi trobem
sectors integristes, com també a altres collectius ideològics i, fins i tot, en organitzacions o entitats de tipus festiu o esportiu.
En tots aquests casos, l’integrisme es basa
en intolerància i sol anar acompanyat de
discriminació, marginació o violència
envers les persones que els integristes consideren «desviades».

