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Introducció

Aquesta unitat us ajudarà a completar la comprensió dels principals col·lectius
en situació d’exclusió social a la nostra societat: tractarem en aquesta part la
discriminació per raó de sexe i també la de lloc de procedència, ètnia i cultura.

En parlar de discriminació per raó de sexe tindrem en compte tots els tipus de
discriminació que es poden donar en aquesta categoria. Així, parlarem sobre la
discriminació de la dona, de la discriminació per qüestions d’identitat de gènere i
finalment de la discriminació per orientació sexual.

Malgrat que en la nostra societat, gràcies a la lluita històrica pels drets dels dife-
rents col·lectius afectats per la discriminació de sexe, s’avança progressivament en
aquest terreny, veureu que el camí a recórrer encara és llarg i que malauradament
són col·lectius que actualment encara pateixen els efectes de l’exclusió social i
la discriminació en molts casos. Com a futurs integradors, és molt important
que conegueu les particularitats dels diferents col·lectius i que disposeu d’eines
metodològiques i conceptuals per tal de combatre la seva exclusió en els vostres
projectes d’intervenció.

A propòsit de la discriminació per lloc de procedència, ètnia i cultura, l’analitza-
rem tenint en compte aquestes condicions, incidint en els conceptes de cultura i
ètnia. Cal recordar, a més, que les persones que es troben en aquesta situació en la
nostra societat és perquè pertanyen a una minoria ètnica o cultural o bé es troben
al nostre país procedents d’un altre context cultural a causa d’una migració. Per
entendre els motius de la seva exclusió són tan importants les qüestions que tenen
a veure amb els estigmes socials derivats de la diferència ètnica i cultural com les
dificultats amb què es troba una persona que ha emigrat a un altre país, sobretot
quan la cultura del país és molt diferent i a més la persona no és reconeguda com
a ciutadà de ple.

Així, en l’apartat “Àmbits d’intervenció social: persones en situació d’exclusió
social i discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura”
analitzarem les característiques de la situació d’aquestes persones i els tipus
de discriminació que pateixen per tal de poder combatre-la. També serà molt
important tenir en compte quin és l’imaginari col·lectiu al voltant d’aquestes
persones i com s’han forjat aquestes percepcions.

Per poder atacar la problemàtica en qüestió serà fonamental entendre els factors
que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió social d’aquests col·lectius
i analitzar de manera detallada quin tipus de necessitats tenen aquestes persones.
A l’hora d’implementar un projecte d’intervenció social per tal d’incidir en els
problemes, necessitarem, finalment, establir indicadors de la seva situació de risc
d’exclusió social.
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En l’apartat “Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura” començarem fent un recorregut històric per entendre
com la discriminació d’aquests col·lectius ha arribat als nostres dies. A partir
d’aquí analitzarem la situació en l’actualitat i repassarem les condicions legals i
jurídiques amb què es troben aquests col·lectius al nostre país. Serà fonamental
veure quin tipus de programes s’estan implementant per solucionar la problemàtica
que afecta aquests col·lectius i conèixer amb quins ajuts econòmics poden comptar.
Atès que la seva participació social és una qüestió cabdal per al seu procés
d’inclusió, serà útil conèixer quines són les principals associacions, organitzacions
i entitats en general que treballen per combatre la discriminació en aquests àmbits.

La discriminació en aquests camps és molt complexa, i s’entrecreua amb moltes
altres variables que hi incideixen de diferent manera. Per aquest motiu, malgrat
que entendre les característiques i la situació d’aquestes col·lectius en general us
servirà de gran ajut, el més important serà que analitzeu i estudieu les situacions
en particular de les persones amb les quals treballeu.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de: exclusió social, discriminació per raó
de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades
a situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Identifica el col·lectiu de persones en situació o risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Explica les característiques i necessitats de les persones en situació o risc
d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia
o cultura.

• Identifica els factors que influeixen en les situacions de risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Descriu les variables que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les
demandes i necessitats d’intervenció social.

• Identifica les principals fonts d’informació sobre els col·lectius d’interven-
ció.

• Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels
destinataris sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les persones
en situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura, relacionant-los amb les necessitats personals i socials
a les quals donen resposta.

• Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció
social en situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció
social dirigits a situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació
per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
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• Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció en si-
tuacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social
i promoció de la igualtat dirigits a situacions o risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social en situacions d’ex-
clusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones
en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Valora la importància del suport social en la integració de les persones
en situació o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat
en la intervenció social en situació o risc d’exclusió social, discriminació per
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
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1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació d’exclusió
social i discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o
cultura

Per tal de realitzar una intervenció social, entenent aquesta com l’acció que
s’emprèn sobre un col·lectiu o individu amb la finalitat de millorar la seva
situació de desigualtat, cal fer un esforç per comprendre les situacions que
generen la discriminació. Ens disposem a analitzar, doncs, les característiques
dels col·lectius que ara ens ocupen: les persones en situació d’exclusió social i
discriminació per lloc de procedència, ètnia o cultura, per una banda, i les persones
en la mateixa situació per raó de sexe, per l’altra.

Podem considerar la diversitat de l’espècie humana com un patrimoni molt valuós
que hauríem de cuidar amb tanta dedicació com ho fem amb el patrimoni natural
o cultural. Els béns que es deriven de la diversitat ètnica i cultural de l’espècie
humana haurien de ser curosament preservats, perquè és a partir d’ells que s’ha
acumulat la diversitat del coneixement humà tal com el coneixem.

Actualment, amb la internacionalització de l’economia i el coneixement, les
migracions es donen com un procés quotidià de moviment de ciutadans en el món,
principalment per motius econòmics, però també demogràfics o polítics. Aquesta
internacionalització també és coneguda com globalització.

Anomenem globalització el procés econòmic, tecnològic i social a escala
mundial que des de finals del segle passat ha aportat importants avenços
en ciència i tecnologia que han conduït a millores substancials en les
comunicacions i els transports, i consegüentment a l’apropament de les
fronteres nacionals.

La globalització ha possibilitat la mobilitat massiva dels ciutadans i ha apropat
fronteres i mercats. Paradoxalment, però, la interrelació de cultures en un
món globalitzat produeix riquesa cultural però també provoca discriminació i
exclusió. Z. Bauman explica com la globalització, o com ell l’anomena, la
propagació global de la modernitat, ha generat un nombre cada cop més alt de
persones privades de recursos que es redistribueixen pel planeta, la qual cosa
provoca inquietud en la ciutadania dels països receptors. Com a professionals
de la integració social heu de saber analitzar les particularitats dels problemes
derivats d’aquest fenomen per tal de poder intervenir adequadament en els casos
de discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura de les persones.

Pel que fa a l’altre tipus de discriminació que es tracta en aquesta unitat, la
discriminació per raó de sexe, cal definir de què estem parlant quan ens hi referim.
De vegades, quan es parla de discriminació de sexe i discriminació de gènere,
s’intercanvien ambdues expressions com a sinònimes, però veureu que hi ha una
diferència significativa entre aquests dos conceptes.
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El sexe fa referència a les característiques biològiques, fisiològiques i
orgàniques de les persones que fan que les identifiquem com a femelles o
com a mascles de l’espècie humana.

Aquesta és la definició donada per la biologia, però sobre aquesta base es
construeix la identitat de gènere, que té una naturalesa de caràcter social.

El gènere és un concepte creat per designar les diferents formes en què
es construeix culturalment la identitat de gènere en les diferents societats
humanes.

Els patrons de comportament segons la identitat de gènere no són invariables, sinó
que presenten una àmplia variabilitat, tant per èpoques com per cultures.

Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat força en la inclusió social tant de
les dones com de les persones amb orientacions i definicions sexuals diferents de
l’heterosexualitat, encara hi ha força treball a fer per la inclusió tant per motius
de gènere com d’orientació sexual d’aquestes persones en totes les esferes de la
societat.

L’informe Kinsey

L’informe Kinsey, elaborat pel biòleg Alfred C. Kinsey el 1948, va ajudar a desterrar
mites sobre la sexualitat en general i en concret sobre l’homosexualitat. Es va entrevistar
més de 20.000 homes i dones de manera anònima sobre el seu comportament sexual, i
a partir de l’informe es va concloure que pràctiques sexuals que fins aquell moment eren
considerades immorals, com l’homosexualitat o la masturbació, eren practicades per un
percentatge considerablement alt de la població.

Encara avui les dones pateixen discriminació en les esferes política, civil, laboral,
econòmica, social i cultural, fins i tot en les societats democràtiques d’Occident.
De cada 10 persones en situació de pobresa al món, 7 són dones, i el 75% de
persones analfabetes al món també. De la mateixa manera, malgrat que l’any
1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista
de malalties mentals, les persones amb orientació sexual diferent de l’heterosexual
han de suportar encara en gran mesura l’estigmatització, l’exclusió i la invisibilitat
en la seva representació pública i social. No cal oblidar tampoc que actualment en
més de 80 països del món se segueix criminalitzant i perseguint l’homosexualitat
i condemnant-la amb penes que van des de la presó fins a la pena de mort. Les
persones amb una identitat de gènere diferent d’home-dona es troben en una
situació de vulnerabilitat que fa que pateixin una discriminació quotidiana en
molts àmbits de la vida social.
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1.1 Les persones en risc d’exclusió social o de discriminació pel seu
lloc de procedència, ètnia o cultura

En aquest punt es tracta de definir quines són les diferències i implicacions que té
parlar d’exclusió social, marginació o discriminació segons els diferents trets; lloc
de procedència, ètnia i cultura són conceptes que s’entrecreuen i de vegades fins
i tot funcionen per parells o units tots tres, però val la pena diferenciar des d’un
principi a què ens referim quan parlem de cadascun d’ells i quins són els conceptes
que s’hi relacionen.

Per començar, quan parlem d’una discriminació de qualsevol tipus ens referim a
l’acte de segregar una persona dins una societat, d’apartar-la, i així limitar els seus
drets fonamentals i atemptar contra el dret a la igualtat de les persones.

1.1.1 Tipus de discriminació relacionats amb origen, ètnia i cultura

Discriminar algú pel lloc de procedència és tractar algú de manera desfavorable
perquè prové d’un lloc o d’una nacionalitat en particular, pel seu accent diferent,
o a causa del seu origen ètnic. Aquest tipus de discriminació està directament
relacionada amb el que anomenem xenofòbia.

La xenofòbia és el temor que produeix rebuig i hostilitat cap a les persones
d’origen nacional divers del propi, cap als estrangers.

El rebuig per xenofòbia es pot manifestar de les formes més diverses, des del
menyspreu i la discriminació en les activitats de la vida quotidiana, en l’oci, en
el terreny educatiu o en l’àmbit laboral. És tan criticable èticament com punible
legalment. A més, trepitja els drets i les llibertats fonamentals dels individus que
la pateixen tant per qüestions polítiques, com econòmiques, socials o culturals.

Aquest fenomen, segons alguns corrents de psicologia, s’origina a partir de la por
d’allò desconegut, de tot el que és diferent, que és concebut com a perillós a causa
d’una percepció esbiaixada. La xenofòbia es dóna quan les persones tendeixen a
sobrevalorar la seva cultura, les seves tradicions i el seu grup ètnic en comparació
amb el dels altres. Quan això succeeix, es veu tot allò forà com una amenaça de
la qual els individus xenòfobs s’haurien de defensar.

La discriminació per l’origen ètnic, d’altra banda, és un tracte excloent o restrictiu
basat en l’origen ètnic i cultural de les persones, que menysprea els hàbits, costums,
indumentària, símbols, estils de vida, sentit de pertinença o les creences d’un grup
social concret, o bé les seves característiques físiques, com el color de la pell,
les faccions, l’alçada o el color del cabell. Aquest tipus de discriminació està
fonamentada en una ideologia racista que proclama la superioritat d’uns grups
ètnics sobre els altres. El seu objectiu és limitar els drets de les persones en els
àmbits polític, econòmic, social o cultural.
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De vegades es pot arribar a identificar el concepte de discriminació per l’origen
ètnic com a similar al de racisme. Malgrat que aquests dos conceptes solen estar
estretament relacionats, veureu que no són exactament el mateix.

El racisme és una ideologia que postula que les persones podem
ser classificades en races segons les nostres característiques físiques i
biològiques i que hi ha determinats trets que fan que hi hagi races amb trets
fenotípics o genotípics superiors a les altres.

Actualment, però, encara que en el llenguatge col·loquial els termes raça i racisme
encara se segueixen utilitzant, no és adequat parlar de races, ja que la ciència ha
desestimat la raça com a característica biològica. Les races no són categories
objectivament identificables, sinó que es tracta de construccions socials que tenen
en el seu origen una funció ideològica més basada en estereotips o prejudicis que
en fets concrets i mesurables.

Un estereotip és un idea que sense estar necessàriament relacionada amb la
realitat s’atribueix a un individu o a un grup social.

Tant els estereotips com els prejudicis tenen una funció molt important en
l’exclusió social, són els conceptes a través dels quals els grups socials o persones
que exerceixen l’exclusió cap als altres legitimen els seus actes.

Un prejudici és un conjunt de creences de caràcter negatiu atribuïdes a una
persona o a un grup de persones anticipadament, sense haver-les jutjat mai
a partir de l’experiència pròpia.

El 1888, l’explorador americà
d’origen gal·lès Henry Morton

Stanley va tornar del Congo amb el
trofeu dels pigmeus que va

"descobrir" durant les seves
aventures colonials (The Graphic,

1890).

La discriminació per cultura també està directament relacionada amb la discri-
minació per origen ètnic, encara que no és exactament el mateix. Per tal de poder
entendre aquesta diferència cal fer un breu repàs dels conceptes analitzats per
l’antropologia, la ciència que estudia la cultura humana, al voltant de la cultura
i els conceptes relacionats amb ella.

El terme cultura és molt ambigu, i la seva interpretació ha anat canviant al llarg
del temps. En el seu origen es relacionava amb el cultiu de l’esperit humà. Una
persona culta, doncs, era la que dedicava el seu temps a l’estudi. Més endavant, cap
al segle XVIII, es va començar a aplicar el terme cultura a les societats per designar
les societats civilitzades, amb una connotació de progrés. Així doncs, mitjançant
aquesta accepció del terme, se separaven les cultures que es consideraven més
avançades de les que ho eren menys. D’aquesta manera, amb una definició que
defensava que unes cultures estaven per sobre de les altres, es legitimaven relacions
de poder i dominació entre pobles durant l’època del colonialisme. No va ser fins
al segle XIX, amb el romanticisme alemany, quan es va començar a parlar de
les cultures, en plural, com la diferent configuració de creences, formes i trets
socials de cada grup social particular respecte dels altres. A poc a poc es va anar
passant de l’anterior visió jeràrquica i etnocèntrica de cultura a una altra molt més
igualitària i respectuosa amb les particularitats de cada cultura.
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L’etnocentrisme és el punt de vista amb el qual s’analitza el món amb els
paràmetres de la pròpia cultura.

La discriminació cultural deixa de banda els trets físics i biològics per centrar-se
en els trets que afecten la manera de comportar-se i de relacionar-se de les persones
d’un grup social. Així doncs, aquest tipus de tracte diferencial afecta l’apreciació
d’hàbits, costums, llengua, accent, gestos, indumentària, símbols, estils de vida,
sentit de pertinença o les creences d’un grup social concret, els trets culturals.

Així doncs, tant els aspectes culturals com ètnics o relacionats amb el lloc de
procedència moltes vegades es resumeixen mitjançant el concepte de diversitat
cultural, amb la voluntat d’englobar tots tres aspectes. La identitat cultural
és la vinculació de cada persona amb un grup cultural, i afirma als individus
respecte d’un sistema de significació, personal o social, adscrivint-los en una
pertinença ètnica i lingüística. A més, els posiciona en les pràctiques culturals
que desenvolupen i a través de les quals es relacionen. Aquesta identitat no es
considera com un concepte inamovible, sinó que és dinàmic i canviant al llarg de
la vida de les persones i del recorregut dels grups socials.

La diversitat cultural mai es pot constatar a partir de l’aïllament dels grups
socials que mostren un patró únic, sinó que s’evidencia mitjançant la convivència
i el contacte de les diferents cultures. Les semblances o diferències dels grups
culturals no es poden valorar de manera absoluta, sinó que sempre es tracta d’un
judici relatiu, contextualitzat. Així mateix, les diferents cultures tampoc es poden
estimar segons els mateixos paràmetres, sinó que cada cultura posseeix les seves
pròpies categories per analitzar la realitat.

La teoria antropològica del relativisme cultural proclama que cada cultura
posseeix uns criteris propis i una lògica intrínseca per explicar el món que
ens envolta, que és desconeguda per qui no comparteix aquella cultura.

Malgrat la lloable voluntat igualitària de la teoria del relativisme cultural, se
li pot criticar que no pren en compte les relacions desiguals de poder que es
donen entre els diferents grups socials i també a l’interior dels mateixos. En
analitzar la història, s’evidencia que els països més rics occidentals han exercit
una relació de dominació amb la resta de països del món. Amb l’expansió del
capitalisme, les desigualtats s’han estès com a conseqüència de les relacions de
poder desigual entre països, que de resultes han dividit el món en països més
o menys desenvolupats, de la mateixa manera que al segle XVIII es parlava de
països civilitzats o salvatges.

A. Appadurai explica com en la societat globalitzada les que ell anomena formes
d’incertesa de la societat generen efectes negatius, com per exemple l’ansietat
que produeix la distribució dels recursos estatals, sobretot quan amb aquesta
distribució té a veure la identitat ètnica. Aquests processos, explica Appadurai,
afavoreixen les tensions socials i la trobada conflictiva entre majories i minories.

A propòsit de les tensions
ètniques i/o culturals, és
molt recomanable la lectura
del llibre d’Arjun Appadurai
El rechazo de las minorías:
ensayo sobre la geografía
de la furia. En podeu trobar
una crítica a: bit.ly/2ra0qGB.

http://elpais.com/diario/2007/10/27/babelia/1193440629_850215.html
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1.1.2 El contacte entre cultures

No podem parlar de les cultures de manera estàtica. Les cultures no són entitats
aïllades ni inamovibles. Les cultures són ens canviants i dinàmics fruit del
permanent contacte amb altres cultures, de les quals n’adopten trets, així com
també en cedeixen. A partir d’aquestes barreges i adaptacions, les cultures canvien
els seus trets en un dinamisme constant.

Multiculturalisme i interculturalitat són termes que fan referència a la convivència
de diverses cultures, i moltes vegades s’intercanvien com a sinònims. Però el
significat d’aquests dos conceptes no és ben bé el mateix: la diferència rau en el
fet que mentre que el primer tendeix a mantenir les cultures com a ens separats, la
interculturalitat destaca l’intercanvi entre cultures.

Elmulticulturalisme es dóna quan a partir de la convivència en un mateix
territori de més d’una cultura cada grup social conviu respectant la cultura
aliena.

El multiculturalisme és un paradigma que es va desenvolupar als anys seixanta als
Estats Units i a Canadà quan les minories criticaven les polítiques assimilacionis-
tes i denunciaven una manca d’igualtat de drets i oportunitats.

Anomenem interculturalitat al contacte i la interacció de diverses cultures
que coexisteixen en un mateix territori.

En aquest intercanvi de cultures els intercanvis culturals no són homogenis. En els
contextos colonials, les diferents cultures dins un estat tendien a homogeneïtzar-se
i a reduir els seus trets diferencials en favor de la cultura afavorida institucional-
ment.

El terme aculturació fa referència al procés de canvi cultural
homogeneïtzador a partir de l’assimilació cultural o la imposició d’una
cultura dominant.

Aquest procés d’aculturació també es dóna quan els immigrants progressivament
incorporen els trets de la societat d’acollida.

Tot i que per tal de disposar d’eines per poder implementar intervencions davant
situacions de risc social o marginació cal analitzar les problemàtiques socials que
es deriven de la diversitat cultural, la valoració positiva o negativa, problemàtica
o enriquidora que es faci de les altres cultures depèn entre altres factors de les
relacions de poder que s’estableixen en les diverses situacions amb la cultura en
si.
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El paradigma pluralista reconeix el dret a la diferència i el valora positivament.
Dins aquest paradigma, el Melting pot o fusió cultural, procedent dels Estats
Units, analitzava una societat multicultural que no era un producte d’una assimila-
ció d’una cultura per sobre d’una altra, sinó en la qual, a partir de les influències
de les diferents cultures, s’integren els trets creant un nou producte propi del país
a partir de les diferents aportacions culturals.

Un altre exemple d’anàlisi positiu de cultures diferents de la pròpia seria que, per
tal de potenciar el turisme, es destaquen com a característiques positives els trets
diferencials de les cultures, que en aquest cas es representen com a exòtics. Una
cosa semblant succeeix amb la música, atès que el mestissatge musical també
s’ofereix com un tret positiu i enriquidor culturalment.

Mustapha Cherif (2006), ’Aprender a convivir’

Cherif argumenta que hi ha tres aspectes de la globalització especialment preocupants:
per començar, la pèrdua de valors i la desespiritualització que comporta. El segon aspecte
és la despolitització de la societat, ja que la política va cada cop més encaminada a
governar els fluxos de capital més que les persones, i finalment comenta que les societats
actuals pateixen una pèrdua d’interculturalitat i d’interdisciplinarietat i també una pèrdua
d’importància de les ciències humanes i socials.bit.ly/2s2vzgc

1.1.3 Característiques associades a la situació de les persones en
risc d’exclusió social o de discriminació pel seu lloc de procedència,
ètnia o cultura

Per si mateixes, les diferències culturals o ètniques no haurien de tenir conseqüèn-
cies problemàtiques per als immigrants o la gent d’una altra cultura. Ara bé, quan
aquestes són percebudes a partir dels estereotips i la imatge negativa, esdevenen
l’origen de la desigualtat i la discriminació del col·lectiu immigrat o que forma
part d’una minoria ètnica.

Pel que fa a la discriminació per ètnia o racisme, podem dir que se centra en contra
dels immigrants, i en el context català i estatal en general, també de les ètnies
minoritàries, com és el cas de les persones d’ètnia gitana. Els arguments per a la
discriminació es fonamenten majoritàriament en els trets culturals per sobre dels
ètnics. L’exclusió d’aquests col·lectius es basa en una suposada pèrdua de drets de
les persones autòctones, que serien manllevats per les persones immigrants. Un
exemple clar serien les afirmacions del tipus “els immigrants ens roben el treball,
s’emporten totes les ajudes”, etc. El contacte intercultural, des d’aquest punt de
vista carregat de prejudicis, provoca el temor de perjudicar les cultures autòctones
i provocar conflictes, a més de fer trontollar el sistema de valors de la societat
d’acollida.

No es pot perdre de vista que en l’origen dels moviments migratoris es troba
en les grans desigualtats entre els països del nord i del sud del planeta. No és
estrany que en un context d’economia global les persones emprenguin un projecte
migratori per tal de millorar les seves condicions de vida individuals i familiars.
Generalment, les persones que emigren són principalment joves que busquen una

Al documental Melting Pot
podeu veure una fusió de la
tradició catalana dels
castellers amb la tradició
índia dels govindes:
goo.gl/A4UK6X.

http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/cherif.pdf
http://goo.gl/A4UK6X
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Catalunya és la comunitat
autònoma amb més
mesquites de l’Estat

espanyol. Sovint, però, la
proposta de la construcció

d’una nova mesquita
desperta crítiques per parts

de veïns i partits polítics
d’ultradreta. El Parlament

de Catalunya va aprovar el
15 de juliol de 2009 la Llei

dels centres de culte per tal
d’afavorir el dret de llibertat

de culte, donar suport als
ajuntaments per garantir-lo i

vetllar per unes condicions
adequades dels locals.

realització econòmica, personal i professional que el seu país d’origen no els pot
oferir. Aquestes persones deixen una vida enrere per tal de millorar la seva situació
i a més han de fer front sovint a una actitud hostil i a una gran dificultat en la
convivència en la societat receptora.

Les tensions que provoca la qüestió de la identitat cultural de l’immigrant sorgei-
xen sovint a partir de la instrumentalització de reivindicacions polítiques. L’ac-
tivisme polític que de vegades acompanya les identitats religioses pot constituir
un potent indicador de diferència cultural i pot provocar conflictes seriosos. És
coneguda a Catalunya la forta oposició social que es dóna en molts municipis a
partir de la construcció de mesquites. Aquest tipus de conflictes interculturals
sovint tenen una relació estreta amb interpretacions d’esdeveniments històrics i
amb conflictes de valors. El diàleg és el factor clau per resoldre aquest tipus de
problemàtiques.

Cal esmentar que no tots els immigrats són acollits de la mateixa manera ni
pateixen el mateix grau d’exclusió social, i que tampoc existeixen els mateixos
prejudicis sobre tots els països d’origen. Generalment, aquelles persones que arri-
ben al país d’acollida amb un cert nivell econòmic o amb un cert estatus laboral o
per fer estudis universitaris són molt menys susceptibles de patir discriminació que
aquelles persones que emigren per motius econòmics i amb situacions personals
inestables. Així doncs, la capacitat adquisitiva dels immigrants determina la seva
visibilitat i el potencial de generar conflicte. Tal com explica M. Delgado, el
terme immigrant és una producció social arbitrària (no tots els estrangers són
immigrants) i categòrica (depèn de la procedència, del temps que fa que són al
país receptor i de la seva situació legal o il·legal).

El gran nombre d’estrangers comunitaris a Catalunya i a l’Estat espanyol no és
generalment un motiu de preocupació per a la ciutadania. Segons J. C. Checa,
ser immigrant té un significat simbòlic més enllà de l’estrangeria, que està a més
relacionat amb la pobresa i amb una existència al marge de la legalitat. Existeix un
cert imaginari col·lectiu al voltant de l’estranger extracomunitari que es relaciona
directament amb les actituds racistes i xenòfobes d’alguns sectors de la població.

Els fills i les filles de famílies immigrades també mereixen una atenció especial,
ja que malgrat no tractar-se de persones immigrades sí que moltes vegades són
estigmatitzades per la seva ètnia i cultura familiar, i fins i tot moltes vegades
identificades com a immigrants. Malgrat tot, no podem parlar d’aquest col·lectiu
de manera homogènia, atesa la gran quantitat de variables que intervenen en el
procés discriminació.

Pel que fa a la discriminació de les persones d’ètnies minoritàries, cal dir que es
produeix històricament a través d’actituds que els exclouen des de la posició dels
que es consideren majoria, malgrat ser ciutadans autòctons. Històricament, a les
ètnies minoritàries se les estigmatitzava pel seu físic, llengua, cultura i tradicions,
la qual cosa provocava una restricció de drets i una situació desavantatjosa
respecte de la resta de ciutadans. Un exemple clar al nostre país el constitueix
la discriminació de les persones d’ètnia gitana.
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1.1.4 Factors que influeixen en la situació de risc d’exclusió social
o discriminació de les persones pel seu lloc de procedència, ètnia o
cultura

No podem tractar les persones immigrades com a un col·lectiu homogeni, ja que
les diferències en l’estigma dels trets ètnics i culturals de les diferents persones
tenen un ampli ventall de variabilitat. Tot i això, es pot afirmar que el fet d’haver
migrat o de ser fill/filla d’una persona que ha migrat comporta una sèrie de
dificultats afegides als prejudicis assignats a la diferència etnicocultural de la
persona. Així, doncs els principals factors de discriminació són:

Figura 1.1. Diferents vies d’entrada als països d’acollida dels immi-
grants

• La situació juridicoadministrativa: l’entrada al país es pot produir segons
diferents situacions (vegeu la figura 1.1). Els immigrants que no tenen la
seva situació regularitzada o que no disposen de permís de treball són els
que es troben amb les dificultats més grans en arribar al país d’acollida en
tenir negats els drets de ciutadania. Es tracta de la situació dels estrangers
que popularment es coneix com “sense papers”. La intensitat de l’exclusió
d’aquest col·lectiu és indiscutible, ja que es troben al marge de la legalitat
en tots els àmbits de la vida social. Són vulnerables en menor mesura
les persones que no disposen de ciutadania espanyola i, per tant, tenen un
accés restringit a la ciutadania i a les prestacions socials, malgrat poder
treballar i residir legalment al país. Caldria dedicar una atenció especial a la
violació dels drets humans que suposa l’internament de persones en situació
d’alegalitat als CIE (centres d’internament d’estrangers), on es reclou els
estrangers en règim de privació de llibertat sense haver comès delictes.

• La debilitat de la xarxa de recolzament personal i social: les persones
immigrants han deixat enrere els amics i la família, o gran part d’aquesta.
Això, sumat a la seva peculiar situació juridicoadministrativa, els deixa en
una situació d’especial desprotecció davant els problemes que poden sorgir

A l’apartat
“Organitzacions, serveis i
programes d’intervenció
social dirigits a les
persones en situació
d’exclusió social,
discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència,
ètnia o cultura”,
concretament al punt
anomenat “L’Estat
espanyol”, trobareu
informació sobre la recent
reglamentació dels CIE en
l’àmbit estatal.
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i provoca un estrès afegit que moltes vegades poc acabar afectant la seva
salut.

• La inestabilitat i precarietat laboral: els immigrants i les persones que
pertanyen a ètnies minoritàries pateixen una dificultat afegida en l’accés
al mercat de treball, i moltes vegades la seva situació és d’ocupació en
l’economia submergida o tenen feines amb condicions laborals precàries,
salaris baixos i poca qualificació. Molts immigrants també es troben en
situació d’atur.

• La dificultat d’accés a l’habitatge: l’accés a l’habitatge és especialment
restringit per a aquest col·lectiu a causa de la seva situació de manca de
recursos i pel fet d’estar fora de la legalitat o per la manca de ciutadania, així
com a causa d’actituds xenòfobes i racistes a l’hora de trobar un contracte
de lloguer. Moltes vegades els immigrants acaben per trobar solucions
habitacionals precàries, on moltes persones viuen en situacions com les de
les ”camas calientes”.

• Desconeixement del funcionament social: el desconeixement del funcio-
nament de la societat d’acollida és la primera barrera amb la qual es troba
l’immigrant en el país d’arribada, atès que desconeix les estructures d’accés
a tots els àmbits de la vida social del país. És certament un factor d’estrès
afegit a la seva situació indefensa arribar a entendre els mecanismes de la
societat d’acollida. En el cas d’ètnies minoritàries, com és el cas de les
persones d’ètnia gitana, malgrat conèixer el funcionament social sovint es
fa difícil la inserció a causa dels mecanismes d’estigmatització i prejudici
que recauen sobre els col·lectius.

• La situació educativa: moltes vegades els immigrants arriben amb una
manca de formació o una formació de baix nivell, que els agreuja la seva
situació ja complicada d’inserció laboral. Generalment, això els aboca a
la precarietat laboral o a la inserció com a mà d’obra no qualificada. Un
cas particular el constitueixen les ètnies minoritàries com la gitana, en què
la diferència de pautes culturals els obstaculitza molt l’accés a l’educació i
sovint els aboca al fracàs escolar i fins i tot a l’abandonament.

• La situació sanitària: la situació habitacional, l’educació i la situació
econòmica, entre altres factors, influeixen en gran mesura sobre la salut.
Els processos d’exclusió limiten l’accés o la utilització dels serveis sanitaris.
En el cas dels immigrants fora de la legalitat, la manca d’accés als serveis
sanitaris és un factor clau de discriminació. A més, de vegades les persones
immigrants arriben amb malalties pròpies dels llocs d’origen al país d’aco-
llida. A més de la salut física, la salut mental també pot resultar afectada per
la situació d’estrès vital de moltes persones d’aquest col·lectiu. Les barreres
de comunicació també constitueixen un obstacle a l’accés a la sanitat, així
com la manca d’adaptació dels serveis i fins i tot la discriminació.

Malentesos culturals

Al Japó, a la Xina i al Vietnam, entre altres països asiàtics, és important donar i rebre els
objectes amb les dues mans alhora. Per a aquestes cultures, no utilitzar ambdues mans es
tradueix en una falta de compromís amb la situació.
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• Els obstacles comunicatius: el desconeixement de la llengua o la falta de la
fluïdesa en aquesta suposa un obstacle molt important a l’hora de la inclusió
social, i clarament en l’àmbit laboral, l’educatiu i el sanitari. En el cas
de les ètnies minoritàries, la particularitat de la seva forma d’expressar-se
constitueix també un factor de discriminació. A més, diferències culturals
com la diferent concepció de l’espai, del temps, de l’educació o del treball
poden conduir a malentesos importants.

Per analitzar la variabilitat dels factors que fan que les persones immigrades
es trobin en una situació de risc d’exclusió cal analitzar les seves trajectòries
migratòries, que són un factor clau en la seva situació posterior. Segons C. Sluzki,
el procés migratori es pot dividir en cinc etapes:

1. Presa de decisió del migrant: en l’etapa prèvia a la migració es cons-
trueix l’imaginari sobre el país d’acollida i les expectatives al voltant del
projecte migratori. En general, les expectatives sobre el país de destí solen
ser altes, amb una percepció distorsionada comparativament amb el que
finalment es troben. És el desig de triomf social en un context que els
ofereix oportunitats de promoció personal el que els impulsa a emigrar, i
en el seu imaginari minimitzen els problemes que poden tenir i en ressalten
els avantatges. Cal remarcar que la decisió migratòria molts cops és diferent
per a homes i dones: sovint per als homes és de caràcter voluntari, mentre
en el cas de la dona és un projecte subordinat a la voluntat de l’home.

2. Llimbs migratori: la primera etapa de la migració és la més difícil, atès
que el viatge pot ser molt dur, com és el cas de les persones que ho fan en
condicions al marge de la legalitat per passar la frontera. El que determina
aquesta etapa és la trajectòria geogràfica, els recorreguts que s’han donat i
les situacions, així com el temps que ha estat invertit.

3. Etapa de sobrecompensació: correspon a l’etapa d’adaptació. Els primers
mesos estan carregats de pèrdues, i es comencen a donar les experiències
dissonants. Aquesta etapa és, a més, quan té lloc el xoc cultural i es
procedeix a una reelaboració de les expectatives de la migració. És un
moment molt delicat en el qual els migrats s’enfronten a la realitat de ser un
grup ètnic minoritari, de trobar-se o no en situació de legalitat i de construir
la seva situació laboral. En aquest moment l’immigrant confronta la realitat
de la migració amb la seva versió distorsionada prèvia. També és l’etapa
d’adaptació a les noves pautes culturals i a la nova concepció de l’espai i el
temps.

4. Etapa del procés de descompensació o de crisi: aquesta etapa fa referència
al paper de les dones com a agent de canvi i de dinamització. En general, les
dones, davant d’aquesta nova situació, no adopten el paper de víctima sinó
que cerquen estratègies de millora que ajuden a transformar les situacions
de partida.

5. Etapa del procés transgeneracional: en aquesta etapa, als conflictes
intergeneracionals se sumen els canvis de tipus cultural. A la societat

En aquest enllaç podeu
veure notícies que tenen
relació amb immigrants que
arriben a les costes de
l’Estat en embarcacions
irregulars i precàries, les
pasteres: bit.ly/2ram3GG.

http://elpais.com/tag/pateras/a/
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d’acollida els fills ja no constitueixen una garantia per a la vellesa ni per
a la transmissió de la seva cultura.

A més d’aquests factors , comuns a tots els processos de migració, també cal tenir
en compte el motiu personal de cada migració per tal de poder analitzar la situació
personal derivada de la migració. Els factors de migració poden ser els següents:

• Situació desfavorable social, demogràfica o econòmica del país d’origen o
personal.

• Guerres, conflictes bèl·lics, violència.

• Manca de llibertats, violació dels drets humans, repressió, dictadures o
persecució religiosa o ètnica.

• Catàstrofes naturals.

• Disposar de xarxes de suport al país d’acollida per poder migrar.

• Situació de precarietat laboral o atur o impossibilitat de realització profes-
sional.

• Pressió social o familiar o antecedents de migració en l’entorn proper.

Tot i que la figura de l’immigrant en situació de vulnerabilitat dels països del sud
està caracteritzada per ser majoritàriament home i jove, també emigren persones
de major edat, nens i dones, moltes vegades a causa dels reagrupaments familiars.
En aquests casos, a més del factor cultural i ètnic, tenim com a eixos importants
que agreugen la situació d’exclusió l’edat i el gènere. Així, els joves i les persones
grans i les dones es trobarien en una situació d’especial vulnerabilitat dins aquest
col·lectiu.

Malgrat que quan es parla de la immigració se sol tractar el fet com un problema,
les persones immigrades aporten molts aspectes positius a les societats que les
acullen, com per exemple pel fet de cobrir llocs de treball específics, com pot ser el
treball al camp o de temporada, l’activació de l’economia en general, els beneficis
que aporta a la cultura d’acollida l’enriquiment a partir de la multiculturalitat
i, sovint, el creixement de la natalitat en països on estava estancada. Són molt
interessants en aquest sentit posicionaments com el de M. Delgado, que critica
la insistència de veure com a problemàtica la presència de la immigració quan
està comprovat que les ciutats contemporànies “es nodreixen” de la immigració
i que sense ella les ciutats industrials tindrien una difícil subsistència. Segons
Delgado, és la ciutat la que s’ha d’adaptar a l’immigrant, no pas ell, creant els
ajustos necessaris.

Com a futurs/es professionals de la integració social és molt important desen-
volupar competències interculturals. Les principals competències que hauria
de desenvolupar una persona de treballa per la integració social de les persones
excloses per motiu de lloc de procedència, ètnia i origen són:
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• Competències conceptuals sobre immigració: és necessari estar docu-
mentat sobre qüestions que tenen a veure amb les persones amb què
treballeu, com pot ser les causes de la seva migració, l’impacte de la
migració en el seu país d’origen, el context i les particularitats culturals,
el marc normatiu sobre estrangeria...

• Competències metodològiques i tecnològiques: entre les competències
més importants es troba la resolució de conflictes i la mediació cultural,
així com les eines per intervenir en el xoc cultural. Eines metodològiques
pròpies de l’integrador social com l’observació, el diagnòstic, la prevenció,
l’acompanyament social, la planificació i l’avaluació també són bàsiques.
El coneixement de programes i eines informàtiques, així com dels serveis a
la xarxa adequats per atendre l’usuari, també són molt necessaris.

• Competències comunicatives: si és possible, el coneixement d’altres idio-
mes o almenys d’una segona llengua és molt recomanable. Cal així mateix
un domini de la situació comunicativa intercultural, adaptant la complexitat
dels missatges per evitar malentesos i el volum de la veu, adoptant la
distància cultural al subjecte (cada cultura requereix una proximitat), els
temps i les velocitats, la comunicació gestual, la comunicació tàctil (cal
recordar que és un tabú en moltes cultures) o la mirada.

• Competències actitudinals: és necessària l’empatia cap als contextos
multiculturals i el respecte a la diversitat cultural amb els seus valors i
creences.

Les competències personals també es requereixen, així com en la resta de
contextos en què treballa l’integrador/a social.

1.1.5 Necessitats de les persones en situacions de risc d’exclusió
social o discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura que
determinen les demandes d’intervenció social

Per tal d’establir una situació d’igualtat amb les persones en risc d’exclusió pel
lloc de procedència, ètnia o cultura cal abordar una sèrie de qüestions clau que
tenen a veure amb necessitats específiques d’aquests col·lectius que sovint no
estan cobertes. El fet de no tenir en compte aquestes necessitats podria agreujar
la situació de discriminació d’aquestes persones:

• Possibilitat d’adquirir competències lingüístiques: és bàsic que l’im-
migrant disposi de serveis que l’ajudin a millorar les seves capacitats
comunicatives, el pilar sobre el qual es construeixen totes les barreres
socials amb què es troba.

• Assessorament jurídic i promoció de la igualtat d’oportunitats de totes
les persones per poder exercir els drets de ciutadania: la situació
d’alegalitat provoca una restricció d’accés als drets socials bàsics que genera
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una exclusió social directa. En el cas de les persones en situació de legalitat,
cal igualment promoure la seva igualtat de drets. És important remarcar que
aquestes persones no tenen dret a vot, pateixen una manca d’instàncies de
representació i tenen en general una vida al marge de la condició ciutadana.

• Estratègies de compensació educativa cultural i sobre competències
específiques: cal respondre a les necessitats dels nouvinguts de formació
bàsica, professional i de coneixement del nou context social i cultural per
tal que tinguin possibilitats inserció social. A més, cal tenir en compte
que existeix un nombre important de persones d’aquests grups socials
en situació d’analfabetisme. També és important remarcar que aquestes
persones es troben sovint segregades en els seus centres educatius i que
aquesta és una situació important que cal combatre.

• Assessorament per a la inserció al mercat laboral: cal oferir informaci-
ons bàsiques sobre els mecanismes socials i estratègies per a la inserció
laboral d’aquestes persones, que tan sovint es troben discriminades en
l’àmbit laboral. Habitualment aquestes persones acaben desenvolupant
treballs marginals en l’economia submergida, com la venda ambulant, la
venda de ferralla o cartrons o feines temporals sense qualificació, o tenen
condicions laborals no reconegudes i són tractades en el mercat de treball
com a mà d’obra barata. Un altre cas freqüent és el de l’autoocupació, com
el cas de les botigues de “tot a un euro” i els restaurants xinesos, o els
badulakes dels pakistanesos. Pel que fa a les persones d’ètnia gitana, aquest
col·lectiu reclama el desenvolupament de programes específics per eliminar
obstacles burocràtics per a la venda ambulant o eliminar les dificultats para
mantenir un estil de vida itinerant.

• Suport a la participació i l’associacionisme: és una qüestió prioritària
incidir sobre els problemes d’inclusió social dels col·lectius amb discrimi-
nació per origen, ètnia i cultura a partir de l’estimul per a la formació d’as-
sociacions que treballin la problemàtica econòmica, laboral i sociocultural
dels diferents col·lectius.

• Formació específica de professorat i personal sanitari sobre les espe-
cificitats de les persones emigrants: a més de la formació del personal
cal també treballar per oferir traduccions dels materials bàsics, així com
promoure en el personal sanitari i educatiu la contractació de mediadors
culturals que puguin ajudar aquests professionals a resoldre conflictes o
dificultats culturals.

• Informació sobre la realitat tant de la immigració com de les mino-
ries ètniques de la ciutadania en general i treball sobre prejudicis i
discriminació: seria bo poder formar la població per tal de sensibilitzar-
la sobre els problemes amb què es troben les persones immigrants i també
per tal d’evitar els prejudicis, el racisme i la xenofòbia en la població
autòctona. A més, caldrien mesures que detectin els prejudicis i les
pràctiques discriminatòries i en mesurin l’impacte.

• Mesures per facilitar l’accés a serveis bàsics (educació, atenció sanità-
ria, habitatge i serveis socials) i acompanyament al procés d’inserció:
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sovint les persones en situació d’exclusió per lloc d’origen, ètnia i cultura es
troben molt soles sense l’ajut de les xarxes socials que els donaven suport en
el seu país d’origen. Fóra bo un acompanyament d’aquestes persones, així
com l’ajut a partir de polítiques de suport en les seves necessitats bàsiques.
Dins d’aquest grup de necessitats cal esmentar específicament:

– Falta d’accés o discriminació en relació amb l’habitatge: apart de
la discriminació a causa de prejudicis sobre aquests col·lectius a l’hora
de llogar un habitatge, aquestes persones acaben vivint en habitacles
irregulars e insalubres d’autoconstrucció i amb deficiències greus en
la construcció.

– Mancances en la sanitat: a causa de la seva situació irregular, consti-
tueix un problema la carència de cobertura sanitària i l’abandonament
de tractaments o dietes a causa de problemes econòmics.

• Promoció de l’autonomia legal de les dones respecte dels cònjuges: seria
fonamental per promoure la igualtat de gènere en aquests grups socials
facilitar l’autonomia legal de les dones i millorar les traves administratives
per accedir a formació i a treball.

• Ajuda als immigrants en situacions irregulars: caldria establir progra-
mes d’ajuda als immigrants víctimes del tràfic i de l’explotació sexual i
laboral.

1.1.6 Indicadors de situacions de risc d’exclusió social o de
discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura

Després d’analitzar les necessitats dels col·lectius afectats per la discriminació
per lloc d’origen, ètnia i cultura, i d’establir les variables, com a característiques
observables que incideixen en la seva discriminació, haurem d’especificar-les i de
concretar-les en indicadors.

Recordem que són variables l’edat, el gènere, el lloc d’origen, el nivell d’estudis,
la situació familiar...

Atès que indicador es pot definir com l’element que ens indica la presència, el
sentit i l’evolució d’un fenomen, així els indicadors de discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura ens permeten evidenciar, caracteritzar i quantificar
les desigualtats, així com comprovar els canvis al llarg del temps i en un context
determinat.

L’ús d’aquests indicadors en permetrà evidenciar:

• En quina mesura es tenen en compte les necessitats dels col·lectius discrimi-
nats pel lloc de procedència, ètnia o cultura, i en quina mesura les accions
empreses responen a les seves necessitats.

• Analitzar de quina forma es tracta la discriminació pel lloc de procedència,
ètnia o cultura.
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• Veure en quina mesura els programes ajuden a desfer els estereotips i
prejudicis pel lloc de procedència, ètnia o cultura, i si aquests canvien amb
el temps.

És fonamental que abans d’establir els indicadors:

• Es diferenciï la informació per gènere i ètnia o lloc d’origen.

• S’especifiqui en quins àmbits es donen les desigualtats.

Caldrà adaptar els indicadors a cada intervenció i projecte en concret, però en
línies generals els diferents tipus d’indicadors per la discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura són:

• Indicadors de diagnòstic: permeten avaluar les necessitats dels col·lectius
en risc d’exclusió. Per exemple, el nombre d’homes i dones afectats per un
problema que té com a arrel el lloc de procedència, l’ètnia o la cultura.

• Indicadors de disseny: avaluen si la metodologia per a la cerca d’informa-
ció i la recollida de dades ha incorporat la perspectiva correcta. Per exemple,
formació cultural sobre els diferents llocs d’origen per al personal encarregat
de desenvolupar el projecte.

• Indicadors de procés: avaluen els canvis a curt termini com a resultat de
les activitats del projecte. Per exemple, detecció de noves necessitats i línies
d’actuació al voltant de la discriminació pel lloc de procedència, ètnia o
cultura.

• Indicadors de resultats: mesuren els resultats intermedis que contribuei-
xen a la consecució de l’impacte final. Per exemple, canvis en la percepció
de les famílies o de la comunitat en relació amb la importància d’actuar
contra l’exclusió pel lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Indicadors d’impacte: mesuren els nivells d’èxit en relació amb els
objectius plantejats al voltant de l’exclusió pel lloc de procedència, ètnia
o cultura.

Vegem ara una llista orientativa d’indicadors generalment utilitzats en els projectes
per tal de mesurar la discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura:

• Taxa d’ocupació

• Percepció pròpia de la qualitat dels llocs de treball

• Augment dels ingressos de les famílies

• Nombre de persones dels col·lectius que accedeixen a un habitatge digne

• Descens en el nombre de persones que viuen en assentaments, segregats o
en habitatges irregulars, o que no disposen d’habitatge
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• Augment de la freqüència i qualitat de l’atenció sanitària

• Augment de l’esperança de vida

• Augment dels joves en edat formativa que acaben l’educació secundària
obligatòria

• Descens de l’analfabetisme

• Nombre de mediadors

• Disminució del tracte discriminatori cap als diferents col·lectius

• Disminució dels estereotips negatius

• Augment de la protecció judicial

Caldrà, però, establir indicadors adaptats en relació amb cada situació particular
que plantegi cadascun dels estudis.

1.2 Les persones en situació de risc d’exclusió social o de
discriminació per raó de sexe

L’exclusió social o discriminació per raó de sexe inclou el tracte excloent o
marginal a dos grans grups de persones: per una part, la relacionada amb el gènere,
i per l’altra la que té a veure amb la identitat sexual i l’orientació sexual de les
persones.

A més de la definició de sexe i gènere, ens cal una tercera definició per tal d’en-
tendre a qui ens referim quan parlem dels diferents col·lectius en risc d’exclusió
social per raó de sexe.

Juntament amb el concepte de gènere, el que s’entén per masculinitat o feminitat
en cada cultura, existeix un sistema de gènere que fa que les persones, a més d’una
identitat de gènere, puguin tenir diferents orientacions sexuals.

Segons la definició de De Barbieri, “un sistema de gènere és un conjunt
de pràctiques, símbols, representacions, normes i valors socials que les
societats elaboren a partir de la diferència sexual —anatòmica i fisiològica—
i que donen un sentit general a les relacions entre persones sexuades”.

1.2.1 Tipus de discriminació per raó de sexe

La discriminació per raó de sexe i gènere fa referència, en realitat, a dos tipus
de discriminació diferents, però que a la pràctica moltes vegades funcionen units.
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La discriminació per raó de sexe es refereix al tractament desigual d’una persona
o un grup per causa dels seus atributs anatòmics i fisiològics, al fet que es
tracti de mascles o femelles, homes o dones a partir del seu sexe biològic. La
discriminació per raó de gènere, en canvi, és un fenomen fonamentat en el conjunt
de comportaments, rols, valors i atributs que cada societat considera adequat per
a homes i dones (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Idees més importants associades als conceptes de sexe i
gènere

Sexe i gènere

El gènere és un concepte molt ambigu, atès que es tracta d’una construcció que
cada societat elabora al voltant del terme. A més de ser diferent entre cultures,
també varia al llarg del temps. Per tant, com les qüestions relacionades amb el
gènere no són una característica innata de les persones, els desequilibris de poder
entre gèneres no són una conseqüència de les diferències biològiques entre els
sexes. És per això que les característiques de la discriminació de gènere varien
notablement entre cultures, grups i fins i tot persones diferents.

En aquest sentit, la cèlebre frase de Simone de Beauvoir “la biologia no és destí”
descriu perfectament que el que som per naixement no determina la nostra vida,
sinó que és més aviat la cultura l’encarregada de determinar el que és adient en
cada context.

Podem dir que s’està donant un cas de discriminació de sexe quan es nega un dret
o es fa un tracte diferencial a una persona o un grup només pel fet de ser home o
dona. Ara bé, veurem, a partir d’un exemple, com aquesta discriminació per raó
de sexe gairebé sempre és indissociable de la discriminació de gènere.

Discriminació de sexe i gènere en l’àmbit laboral

Posem per cas un exemple que es dóna sovint: el cap d’una empresa decideix pagar un
salari menor a les dones que als homes de la seva empresa. Sense cap altre explicació
afegida al fet que cobren menys per ser dones, es tractaria d’una discriminació de sexe. Si
preguntem a l’empresari per què paga un sou diferent a homes i a dones i ens respon que
és perquè les dones s’absenten més per cuidar els seus fills, atès que és una tasca que els
pertoca, i que a més també agafen baixes per maternitat, estaríem davant una discriminació
de gènere. El fet que l’empresari pensi que a les dones els pertoqui la criança i la cura dels
infants és una construcció social. Si a més analitzem que els homes d’aquesta empresa
no poden gaudir d’un permís de paternitat quan el seu fill neix, estaríem davant una altra
discriminació de gènere, en aquest cas cap als homes.

Els rols d’homes i dones determinen com han d’actuar, i freqüentment els rols de
la dona estan relacionats amb l’àmbit privat i domèstic: la reproducció, la criança
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i la cura i el suport emocional de l’entorn familiar, mentre que els de l’home tenen
a veure amb l’àmbit públic i productiu, amb l’economia. La discriminació de
l’exemple ens descriu un cas freqüent que té l’origen del problema en l’atribució
del rol de la dona. En aquest clarament s’està atribuint a la dona les activitats
que tenen a veure amb l’àmbit domèstic. Tradicionalment, tant les tasques
domèstiques com la cura dels fills i la resta de la família s’ha assignat com una
ocupació no retribuïda a les dones, afegint a les dones treballadores una doble
càrrega, amb la desigualtat que aquest fet suposa.

Els rols de gènere es transmeten i mantenen mitjançant actituds com:

• Associar activitats a homes o a dones. Per exemple: les dones renten els
plats, els homes netegen el cotxe.

• Atribuir activitats laborals pertanyents a homes o a dones. Per exemple,
pensar que les mestres d’educació infantil han de ser dones o pensar que un
conductor d’autobusos ha de ser home.

• Associar a l’home o a la dona determinades actituds. Per exemple, pensar
que les dones són més sensibles o pensar que els homes no han de plorar.

• Atribuir a dones i homes potencialitats o limitacions. Per exemple, com a
limitació: les dones són xafarderes i els homes són desendreçats. Com a
potencialitat: els homes condueixen bé i les dones tenen més criteri estètic.

• Atribuir activitats a un nivell d’elit a homes o dones. Per exemple, que els
cuiners o perruquers d’elit siguin majoritàriament homes.

La raó per la qual la discriminació de sexe està estretament relacionada amb la
discriminació de gènere és que homes i dones sempre es troben emmarcats dins
una cultura. La discriminació gairebé universal cap a les dones es justifica gràcies
a les diferents construccions culturals del gènere.

El gènere és, doncs, una categoria d’anàlisi mitjançant la qual s’atribueixen de
manera estereotipada característiques, conductes i valors a un i altre sexe depenent
del context cultural d’una manera dinàmica, que canvia en la mesura que societat
i cultura també canvien de manera constant.

Així doncs, el fet de determinar quina ha de ser la manera de comportar-se ha
creat de manera inconscient un imaginari col·lectiu en les diferents societats que
estableix quins són els comportaments i les relacions desitjades entre els gèneres.
Aquestes creences són el que anomenem estereotips de gènere. És un estereotip
de gènere pensar que els homes són millors líders perquè prenen decisions de
manera menys emocional i per tant més objectiva. Un altre estereotip de gènere
és pensar que els homes no s’han de dedicar a la criança dels infants perquè són
menys sensibles, menys empàtics i menys nets i endreçats que les dones.

Natura i cultura

Les categories natura i cultura són conceptualment molt importants per entendre com s’ha
forjat la ideologia tradicional al voltant de la identitat de gènere i la discriminació de la
dona. Així, es creu que la cultura és superior a la natura en el sentit que té capacitat de
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transformar la natura. La tradició cultural reconeix les dones com més lligades a la natura
que els homes per la seva capacitat de procrear i la seva tasca tradicional de cuidadora
dels fills. Com a conseqüència d’aquest fet, als homes se’ls atribueix més capacitat per a
les qüestions socials i culturals, i per tant, un estatus superior al de la dona.

D’aquesta manera, a partir de la suma dels diferents factors que es relacionen amb
els sistemes de gènere, els rols de gènere, a més de l’imaginari col·lectiu de la
cultura patriarcal, es conformen les situacions de desigualtat d’homes i dones, així
com les discriminacions per identitats de gènere diferents i orientacions sexuals
diverses.

Segons l’antropologia, les cultures patriarcals són aquelles en què la
filiació, l’autoritat i el patró de residència postnupcial està determinat per
la línia paterna.

Les característiques patriarcals de la societat occidental contemporània, segons M.
L. Montero i M. Nieto, són:

• Falta d’independència econòmica de les dones

• Divisió sexual del treball: les dones generalment carreguen amb el treball
no retribuït (cura de persones, treball domèstic)

• Divisió sexual del treball remunerat: les dones tenen més feines de més baix
perfil

• Expectatives del món laboral: no se suposa que les dones tinguin tanta
disponibilitat a l’hora de treballar, atesa la seva dedicació domèstica i
familiar

• El “sostre de cristall”: poques dones aconsegueixen arribar a les jerarquies
més altes en l’àmbit laboral i polític

El sistema de gènere tradicional de la cultura patriarcal analitza la realitat des de
la dicotomia home-dona. A partir d’aquestes dues grans categories s’atribueix
a les persones els rols de masculinitat o feminitat que han d’adquirir, i també la
seva orientació sexual (vegeu la figura 1.3). És per aquest motiu que els homes i
les dones que no responen als estereotips de gènere marcats per la seva societat
queden exclosos d’aquests patrons. A partir d’aquesta exclusió, les persones que
defineixen la seva identitat de genere com a intersexual o transgènere moltes
vegades són discriminades respecte de les que s’identifiquen amb la identitat
hegemònica o dominant d’home o dona; així mateix, les persones que defineixen
la seva orientació sexual com a homosexual o bisexual són també comunament
discriminades enfront de les persones que es defineixen com a heterosexuals.
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Figura 1.3. Diferents idees associades al sexe, el gènere i l’orientació
sexual

El concepte d’apoderament de les dones es va utilitzar per primer cop l’any 1994
a la Conferència Mundial de Població i Desenvolupament del Caire per reconèixer
el dret de les dones al control de la maternitat. Però no va ser fins el 1995 quan
a la Plataforma d’Acció de la Quarta Conferència Mundial de les Dones a Beijing
en terme es va convertir en el concepte tal com el coneixem avui. Actualment,
l’apoderament de la dona fa referència a l’accés de les dones a tots els drets en
totes les esferes de la vida.

Cal que conegueu tres teories sobre gènere que han influenciat de manera
important el pensament sobre gènere al llarg de la història:

• Teoria de Freud de desenvolupament del gènere: per a Freud, les
diferències en la identitat de gènere en els infants es deuen a la consciència
de possessió o carència del penis; és a dir, identifica de manera directa la
identitat de gènere amb aquest fet i atribueix una certa superioritat de gènere
a la possessió del penis.

• Teoria de Chodorov de desenvolupament de gènere: Chodorov pensa
que les nenes estan durant més temps amb una relació afectiva estreta amb
la mare que els nens i que aquest fet determina la seva feminitat. Per a
ell, la masculinitat és una pèrdua, ja que fa que els nens perdin l’habilitat
de relacionar-se de manera íntima i també de comprendre els seus propis
sentiments.

• Gènere, persona i moralitat de Carol Gillian: Gillian pensa que les
qualitats que desenvolupen les dones exercint el seu rol tradicional de
cuidadores i companyes és infravalorat per la societat. Alhora, en la seva
teoria l’habilitat de les dones per a les relacions apareix, sorprenentment,
com una debilitat.
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Per a més informació i
dades sobre la

discriminació de sexe i
gènere es pot consultar

l’estudi de 2013 sobre
discriminació per

orientació sexual i/o
identitat de gènere a

Espanya: goo.gl/JkPkGO.

Podeu trobar el llibre
blanc europeu de LGBT

en el següent enllaç:
goo.gl/s26bXn.

Orientació sexual

La discriminació per orientació sexual, per la qual es troben afectats els col·lectius
gai, lèsbic i bisexual, té el seu origen en el que podem resumir com a homofòbia,
tot i que s’entén que afecta tots els col·lectius mencionats.

El terme homofòbia fa referència a l’aversió contra homes i dones
homosexuals; no obstant això, s’hi inclouen tots el col·lectius que integren
la diversitat sexual, que mantenen actituds i hàbits diferents dels associats
tradicionalment al seu sexe.

Malgrat que homofòbia és el terme més emprat en relació amb la discriminació
per orientació sexual, la teoria crítica i la teoria queer utilitzen els termes
heterocèntric i heteronormativitat per referir-se a qüestions similars. Segons
aquestes teories, l’heteronormativitat és una ideologia de la qual deriven tant el
sexisme com la homofòbia.

El fenomen de l’homofòbia ha estat estudiat tant per la psicologia com per la
psiquiatria. Mentre que en la teoria de gènere es relaciona l’homofòbia amb
la cultura patriarcal, que a més també discrimina les dones, determinats estudis
psicològics, entre d’altres els de Sigmund Freud, relacionen l’homofòbia amb
sentiments transsexuals reprimits.

Membre de l’organització Amnistia
internacional manifestant-se pels

drets de les persones LGBT al món.

L’homofòbia té una llarga tradició al món, i actualment està recolzada per
múltiples religions i fins i tot per moltes polítiques governamentals, que la
consideren com un delicte que condemnen amb penes de presó o fins i tot de mort.
En l’actualitat la pena de mort per tenir relacions homosexuals encara existeix
a l’Afganistan, l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, l’Iran, Mauritània,
alguns estats de Nigèria, Somàlia, Sudan i el Iemen. Cal afegir, a més, que
en alguns països on l’homosexualitat no està penalitzada per la llei l’homofòbia
està culturalment tan estigmatitzada que les xifres de mort per assassinat de
persones per aquest motiu poden ser molt altes. El Brasil, Mèxic i els Estats Units
encapçalen a escala mundial la llista de països on més assassinats per homofòbia
es donen al món.

Encara que les conseqüències no són tan esgarrifoses, l’homofòbia també es dóna
a l’Europa occidental. En aquest cas s’exerceix de les formes més diverses, i arriba
a l’agressió tant física com verbal amb una certa freqüència.

Pel que fa a la discriminació per identitat de gènere, els col·lectius afectats són
l’intersexual i transgènere.

http://goo.gl/JkPkGO
http://goo.gl/s26bXn
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Segons el llibre blanc de LGBT (terme que fa referència de manera
col·lectiva a lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals), la intersexualitat es
refereix a les persones que presenten uns trets físics que estan a mig camí,
o bé són una combinació del que hom atribueix al sexe masculí i femení,
a causa de combinacions poc freqüents de cromosomes, per variabilitat
genètica o gonadal o diferències sexuals congènites.

Les persones transgènere, freqüentment anomenades trans, són aquelles
que s’engloben dins una varietat de comportaments i grups que es conformen
en tendències que no s’identifiquen amb les identitats home-dona.

Les persones transgènere no es poden etiquetar amb una determinada orientació
sexual, sinó que tenen una gran varietat de conductes en aquest sentit. Es podrien
identificar, dins tot el ventall de conductes, com a heterosexuals, homosexuals,
bisexuals, pansexuals, polisexuals i fins i tot com asexuals.

Dins el transgènere podem trobar les següents identitats sexuals:

• Androgínia: segons la definició de la Real Academia Española, es diu
d’una persona els trets externs de la qual no es corresponen amb els del
seu sexe. Malgrat aquesta definició, en psicologia també s’anomena andrò-
gina una persona que té un equilibri entre característiques psicològiques
d’ambdós sexes. Així, considerarem que el terme fa referència tant a les
característiques físiques com a les psicològiques.

• Cross dressing: anomenem cross dressing a la utilització d’indumentària
atribuïda a l’altre sexe sense cap objectiu concret. El transvestisme, on les
persones s’identifiquen amb la indumentària de l’altre sexe, i el drag, on
es parodia el sexe oposat de manera histriònica, formarien part d’aquesta
classificació.

• Transsexualitat: el terme correspon a aquelles persones que s’identifiquen
i que tenen el desig de viure com les persones del sexe oposat. Això fa que
tinguin una disconformitat amb els seus trets físics i que busquin a través
de la cirurgia i els tractaments hormonals que la seva aparença sigui al més
propera possible a la del sexe oposat.

• La teoria queer proposa el terme genderqueer: aquest terme correspon a
les persones que no s’identifiquen en relació amb el sexe de manera binària.
Podrien identificar-se com a una barreja d’ambdós gèneres (bigènere), un
tercer gènere que serviria per designar persones que no es consideren ni
homes ni dones, un gènere neutre o nul, o com tots els gèneres alhora
(pangènere).

• Gènere fluid: aquest terme, segons la teoria queer, fa referència a les
persones d’identitat genderqueer que canvien la seva identitat de gènere
segons el context social.

La teoria queer sorgeix als anys vuitanta com una crítica a les categories
home, dona, heterosexual i homosexual, ja que les considera un reflex d’una
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La novel·la Middlesex, de
Jeffrey Eugenides, que ha
guanyat un Premi Pulitzer,
descriu la història del seu

protagonista intersexual,
Calliope Stephanides.

cultura en què l’heterosexualitat està imposada. Anomena a aquesta imposició de
l’heterosexualitat heteronormativitat, i conclou que darrere aquesta classificació
obligada i fixa existeix una gran quantitat de variants.

Segons B. Gusmano, l’heteronormativitat és “el reforç que s’observa, per part
de moltes institucions socials, de determinades creences sobre el suposat pa-
ral·lelisme entre sexe, gènere i sexualitat, el qual es dóna per fet. Algunes
d’aquestes creences són: la idea que les persones es classifiquen en dues categories
complementàries diferents: home i dona; que les relacions sexuals i conjugals
només són ‘normals’ si es donen entre persones de sexes diferents; que les
relacions íntimes entre persones del mateix sexe no tenen valor sexual; que a cada
sexe li correspon un rol natural a la vida”.

La discriminació per identitat de gènere té el seu origen en el que podem resumir
com transfòbia.

La transfòbia, segons l’FRA (Agència Europea dels Drets Fonamentals), es pot
descriure com la por irracional de la no-conformitat de gènere o de la transgressió
de gènere, com ara la por o l’aversió de les dones masculines, els homes femenins,
les persones cross dressers, transgènere, transsexuals o d’altres que no s’adiuen
amb els estereotips de gènere.

D’altra banda, les persones transgènere es troben una situació especialment difícil
i han d’encarar quotidianament nivells alts de discriminació, estigmatització i
violència, fins i tot a les societats occidentals. Un indicador clar d’aquesta exclusió
social és que el trastorn d’identitat de gènere ha estat categoritzat en el manual de
diagnòstic DSM-IV-R, de l’Associació Americana de Psiquiatria, fins al 1973, i a
l’ICD-10, de l’Organització Mundial de la Salut, fins al 1990.

Finalment, la problemàtica del col·lectiu intersexual i la base de la seva discri-
minació radica en la seva invisibilitat social, atès que els protocols internacionals
recomanen que davant el naixement d’una persona amb característiques intersexu-
als s’apliqui el tractament hormonal i la reconstrucció genital. Aquests tractaments
i operacions, en la major part dels casos, no tenen la finalitat de millorar la salut de
les persones, sinó d’assimilar-les als patrons socials home-dona, i moltes vegades
provoquen complicacions de salut arran dels tractaments hormonals administrats.
Altres vegades, com que es tracta de tractaments i operacions realitzades en néixer,
els pacients no descobreixen la seva intersexualitat fins molts anys després, moltes
vegades com a conseqüència de problemes de salut que sorgeixen a partir dels
tractaments. Existeixen opinions que afirmen que hi ha més de dos sexes, i que
per tant les persones intersexuals haurien de ser tractades de manera neutral abans
de ser capaces de decidir elles mateixes.

Anne Fausto-Sterling, "Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción
de la sexualidad"

Els nostres cossos són massa complexos per donar-nos respostes definides sobre les
diferències sexuals. Quan més cerquem una base física simple per al sexe, més clar resulta
que “sexe” no és una categoria purament física. Els senyals i les funcions corporals que
definim com a masculines o femenines estan ja imbricades en les nostres concepcions de
gènere. [...] Per exemple, si un infant neix amb dos cromosomes X, oviductes, ovaris i
úter, és nen o nena? Gairebé tots els metges dirien que és nena, a pesar del penis, per
la seva potencialitat de donar a llum, i recorrerien a la cirurgia i a tractaments hormonals
per validar la seva decisió. L’elecció de criteris per determinar el sexe i la voluntat mateixa
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de determinar-lo són decisions socials per a les quals els científics no poden oferir guies
absolutes.

Vegeu l’article sencer a: bit.ly/2tcpPzX.

1.2.2 Característiques associades a situacions de risc d’exclusió
social o de discriminació per raó de sexe

La dona continua sent una víctima important de la discriminació per raó sexe,
malgrat la millora progressiva de la seva situació als països occidentals.

Una característica molt important associada a la seva situació de risc social i al seu
empobriment i moltes vegades dependència continua sent la desigualtat en l’accés
i la promoció laborals. La incorporació de la dona al mercat laboral no correspon
amb les dades d’ocupació. Les taxes d’atur, de temporalitat i de contractes a
temps parcial de les dones són molt superiors a la dels homes. A aquest fet cal
afegir que les condicions d’accés al mercat laboral són excloents tant pel que fa al
tipus d’ocupació com als llocs que ocupen.

A més, la dona s’enfronta a obstacles que tenen a veure tant amb les caracte-
rístiques del mercat laboral com amb la mateixa estructura social. És un fet
que el nostre model de societat occidental, suposadament democràtic i igualitari,
recolza la seva realitat quotidiana en una desigualtat de gènere. A més d’aquests
d’obstacles, n’existeixen d’altres més difícils de veure i analitzar, perquè tenen a
veure amb els valors i les creences de la gent, que són inculcats a les persones a
través de mecanismes culturals molt difícils de combatre.

L’androcentrisme és la percepció del món basada en l’experiència i les
normes imposades de l’home, que pren l’home com a referent i que considera
la dona com una desviació d’aquest model.

Com a conseqüència de la visió androcèntrica de la societat, la major part de les
teories sobre el treball veuen les dones com a no treballadores o com a recursos
humans secundaris. Això es dóna perquè la situació de les dones no concorda
amb l’estereotip dual de la societat patriarcal de l’home com a productiu i
proveïdor d’ingressos i dona dedicada a l’esfera domèstica. L’esquema laboral que
domina en l’actualitat no té en compte les necessitats de cura de persones menors
d’edat i ancianes, i els models laborals exclouen el treball domèstic i familiar i
passen per alt les relacions de gènere que garanteixen el funcionament del mercat
laboral tal com està organitzat.

Per tant, es podria parlar d’un model de treball masculí on els valors socials que
predominen són els virils, com ara la competitivitat i el poder, i on es relega el
treball feminitzat més compatible amb les càrregues familiars a les dones. Aquest
sol ser determinat per les jornades reduïdes, parcialitat en els contractes, menor
possibilitat d’ascens i menors recursos econòmics.

http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/maria_lameiras/cuerpos_sexuados.pdf
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La situació de les dones en l’àmbit laboral, per tant, es troba en un gran
desavantatge respecte de la dels homes a causa de la manca de proporcionalitat en
la repartició del treball domèstic. Per aquest motiu, les dones treballadores veuen
multiplicada la seva càrrega per causa de la labor domèstica no remunerada.
Per tal de fer visible la discriminació de la dona en el mercat laboral caldria
integrar tant els aspectes pròpiament productius com els reproductius dels quals
s’encarrega la dona.

Així doncs, es podria dir que les dones, en el model social que se sustenta en el
model familiar patriarcal, acompleixen una funció social de manteniment de les
estructures sobre les quals se sustenta, amb la qual cosa es redueixen les despeses
socials que suposaria la cura de les persones més vulnerables.

A més, la situació desigual de la dona resta invisibilitzada, atès que la major
part de les fonts d’informació sobre l’esfera laboral prenen com a model l’òptica
d’ocupació masculina. Així, les fonts oficials reflecteixen exclusivament el treball
remunerat, en la mesura que “ocupació” s’assimila amb treball retribuït, i les dades
d’atur i ocupació invisibilitzen l’estreta relació entre atur i treball familiar.

Segons l’anàlisi de l’EPA, les dones dedicades al treball de la cura i reproducció
no formen part de la població activa, sinó que es comptabilitzen com a població
activa dependent. L’EPA és l’enquesta de població activa, i té com a finalitat
conèixer la situació de la població en edat de treballar respecte del mercat laboral.
Així, en aquesta enquesta les dones que dediquen el seu temps a una àmplia
jornada de treball útil són igualades a altres persones que no desenvolupen cap
tipus d’activitat laboral.

La introducció de la dona en el mercat del treball està en la major part dels casos
determinada per la necessitat d’aquesta de compatibilitzar treball i família. Les
característiques més importants que les dones busquen en els seus llocs d’ocupació
per tal que es pugui produir aquesta compatibilitat són:

• Horaris compatibles amb els d’escoles i llars d’infants

• Proximitat a la llar familiar i escoles

• Facilitat per a permisos i vacances

• Flexibilitat horària

Això fa que les ocupacions públiques siguin molt atractives per a les dones.
D’altra banda, en l’ocupació privada les càrregues familiars apareixen com un
obstacle important, i les dones són menys rendibles en el món de l’empresa per
la seva impossibilitat de dedicació completa. Els rígids models d’inserció laboral
del món empresarial fan que moltes vegades les dones es decantin pel treball a
temps parcial.

Cal tenir en compte que la formació és un altre factor que incideix de manera
important en l’ocupabilitat de les dones. Les tendències en les dones en forma-
ció, determinades en gran mesura pels estereotips de gènere dominants en la
societat, reforcen la segregació, fet que es tradueix en discriminació i diferències
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socioeconòmiques. La baixa tendència de les dones a l’hora d’elegir circuits
educatius que estan tradicionalment associats a la masculinitat, com per exemple
els estudis de tipus tècnic i científic, determina el seu baix accés a llocs de treball
amb retribucions més altes i amb més possibilitats de promoció. Actualment,
més de tres quartes parts de la població activa femenina treballa en el sector dels
serveis, dins el qual les branques més feminitzades són el comerç, l’hoteleria,
les administracions públiques (educació i sanitat), l’atenció a les persones i les
branques administratives.

Pel que fa a situació de discriminació als països d’Occident de les persones
amb identitat de gènere o orientació sexual diferent de les dominants home-
dona, per la seva banda, s’ha d’analitzar en base a unes característiques diferents.
Per començar és molt difícil analitzar la seva situació, atesa la manca de dades
estadístiques sobre les diferents qüestions que afecten els diferents col·lectius.

Les víctimes de discriminació i crims d’odi no solen presentar denúncia, i això
succeeix principalment per dos motius: per una banda, per la por de reconèixer
públicament la seva identitat a causa del fort estigma social que encara representa,
i per l’altra, la freqüència amb què aquestes persones es veuen afectades per
delictes homofòbics o transfòbics. A aquests dos motius també s’afegeix que el
procediment per denunciar és complicat.

Atesa aquesta manca de dades sobre la naturalesa d’aquest tipus de crims, és
molt difícil establir polítiques tant per intervenir-hi com per prevenir aquests fets.
Malgrat això, és gracies a estudis sobre el tema que podem saber que el tipus més
freqüents d’agressions sobre aquests col·lectius són les verbals i en llocs públics.
En aquests atacs les persones joves les més vulnerables, i també sabem les dones
lesbianes i les persones bisexuals tendeixen a patir més atacs en llocs privats i a
ser objecte d’assetjaments i amenaces sexuals.

A més, se suma a la freqüència dels atacs a les persones amb identitat de gènere
i orientació sexual diferent de la dominant en la societat patriarcal el fet que
generalment no poden comptar amb el suport familiar. Aquestes persones sovint
amaguen la seva identitat de gènere o orientació sexual a les seves famílies per por
del rebuig. Aquesta situació és especialment dramàtica, ja que, sobretot per als
menors d’edat, el suport emocional del seu entorn seria fonamental per a la seva
pròpia acceptació personal. L’ocultació de la identitat sexual, a més, comporta
conseqüències greus per a la seva autoestima i també una certa predisposició a
adoptar conductes de risc, com ara addicions o conductes sexuals de risc. En
persones molt joves també pot predisposar al fracàs escolar. La no-acceptació
de la seva identitat de gènere i orientació sexual per l’entorn es percep més enllà
d’això com un rebuig de la mateixa persona.

S’ha estudiat també que per a aquests col·lectius mantenir uns estils de vida i
comportaments similars als heteronormatius pot afavorir una acceptació familiar
parcial. En el cas dels gais comportar-se de manera masculina, i femenina en el
cas de les lesbianes, malgrat que generalment no acaba de satisfer les expectatives
d’un família tradicional, en propicia més l’acceptació que no pas el comportament
contrari.

Les qüestions sobre
violència de genere es
tracten a la unitat
“Necessitats de les
persones en situació de risc
social d’infants i
adolescents, violència
masclista i violència
familiar”.
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Les persones amb identitats de gènere i orientacions sexuals diferents de l’hete-
ronormativa tenen cada vegada més oportunitats de formar una família gràcies a
les tècniques de reproducció assistida i a l’adopció. En aquests casos, moltes
vegades, tant ells com els seus fills han de fer front al rebuig social a causa dels
prejudicis que aquesta situació genera. A més, a causa de l’heteronormativitat
imperant aquestes famílies resulten socialment invisibles.

S’han dut a terme diversos estudis sobre el que afecta a l’educació d’aquests
col·lectius, i una de les conclusions és que les institucions educatives es presenten
com entorns hostils heteronormatius per a les persones amb identitats de gènere
i orientació sexual diferent de la dual home-dona, i que a més silencien les seves
experiències. Aquesta situació fa que molts estudiants amb aquestes caracterís-
tiques tinguin dificultats a l’hora d’acceptar la seva pròpia identitat i orientació
sexual i que l’ocultin a la resta de la comunitat. Molts són sistemàticament
assetjats pels seus companys, fet que provoca absentisme, fracàs escolar i fins
i tot abandonament dels estudis. En el terreny personal pot provocar malestar
psicològic, baixa autoestima i fins i tot el suïcidi.

Cal afegir que, en l’àmbit de l’heteronormativitat, i a causa d’una manca de
formació i de sensibilitat del professorat cap als col·lectius afectats, les ins-
titucions educatives contribueixen a la reproducció dels mateixos prejudicis i
estereotips que se segueixen traslladant a la resta de la societat. Un model educatiu
que respectés la diversitat sexual i de gènere evitaria la violència homofòbica i
transfòbica.

Malgrat que la discriminació de les persones per identitat de gènere i orientació
sexual és prohibida legalment, continua tenint lloc en l’àmbit laboral una discrimi-
nació indirecta. Moltes vegades, per por de perdre la feina, les persones amaguen
la seva identitat i orientació sexual. A més, en aquest àmbit sovint també han de
fer front a actituds amenaçadores i a actituds degradants i humiliants que dificulten
l’accés als lloc de treball, així com a la promoció dins les feines.

Pel que fa a la salut, hi ha estudis que destaquen els problemes que comporta la
manca de reconeixement de les parelles del mateix sexe a l’hora de decidir tracta-
ments sobre la parella o els fills. També cal destacar la inseguretat generada per
persones transgènere a l’hora de revelar al seva identitat sexual als professionals
de la salut. S’ha constatat finalment desinformació sobre els col·lectius en els
professionals de l’àmbit sanitari, una situació greu atès que es tracta de personal
relacionat amb la ginecologia. També es denuncien tractaments discriminatoris a
l’hora de no referir-se a les persones amb el nom i gènere amb els quals se senten
identificades.

La representació audiovisual de les persones LGBT segons gènere, identitat de
gènere i orientació sexual segons gènere és el reflex de la construcció ideològica
majoritària i per tant està dominada per l’heteronormativitat, tenint en compte
que l’aparició als mitjans d’aquests col·lectius a través de la deconstrucció
d’estereotips contribuiria a la seva visibilització amb una transmissió de valors
positius.

Una altra qüestió important pel que fa a la discriminació de gènere és la dels
usos del llenguatge. Edward Sapir (1884-1939), després d’estudiar nombroses
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llengües indígenes americanes, va postular que cada llengua constitueix un sistema
diferent per analitzar realitat. Aquesta hipòtesi va ser desenvolupada més endavant
pel seu alumne Benjamin Lee Whorf (1897-1941), que va anomenar a aquesta
teoria relativisme lingüístic. Bàsicament, aquesta teoria inferia que cada llengua
determina la manera com les cultures veuen el món. Així, els usos que fem de la
llengua, les paraules utilitzades, poden fer que el missatge resulti discriminatori
per a algun dels sexes.

En la mesura que proposa el relativisme lingüístic, aquest llenguatge sexista seria
determinant perquè el sexisme es traslladi també a la societat. Segons aquesta
teoria, les relacions desiguals en la societat funcionarien de forma paral·lela al
sexisme lingüístic.

Però la llengua per si mateixa no és sexista, atès que disposa d’eines que podem
utilitzar per tal de transmetre qualsevol missatge. En aprendre a parlar també
s’assimilen tot un conjunt de valors, d’actituds, d’ideologies i de prejudicis, i tot
plegat constitueix el sistema de pensament de les persones. Així, el llenguatge és
un fet cultural que s’utilitza per transmetre valors i que es pot adaptar per tal de
reforçar els estereotips ja existents o bé per modificar-los.

En utilitzar el llenguatge hem de tenir en compte que cap discurs és neutre, asexuat
o apolític, sinó que darrere de cada discurs hi ha una intenció implícita o explícita.
Per tant, cal tenir cura de no utilitzar un llenguatge sexista. El masculí genèric,
malgrat que és la forma que s’utilitza més sovint argumentant l’economia del
llenguatge, pot resultar discriminatori. Cal desestimar posicions que entenen que
amb el maculí genèric “ja s’entén” que estem parlant d’homes i dones. No és el
mateix parlar de l’home que de la humanitat, ni tampoc parlar dels nens que de la
infància.

1.2.3 Factors que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió
social o discriminació per raó de sexe

L’exclusió social és un fenomen molt complex que depèn de molts factors. Es
tracta d’un fenomen relatiu, que depèn de la societat i del moment històric i que
està directament relacionat amb la participació social, i a més és un fenomen
estructural però dinàmic que s’ha d’analitzar com un procés sobre el qual es pot
incidir. A més, en aquest fenomen convergeixen múltiples circumstàncies, i per
tant la seva anàlisi no és gens fàcil. Malgrat això, hi ha una serie de factors o
circumstàncies a partir de les quals aquesta situació es veu agreujada, i per tant
podem parlar, dins el grup de persones en risc d’exclusió social per raó de sexe,
de col·lectius o situacions de risc especial:

Persona gran amb indumentària
festiva i actitud reivindicativa
celebrant el dia de l’orgull gai.

• Dones immigrants no comunitàries: no es tracta d’una categoria unitària,
sinó que hi una gran multiplicitat de factors que influeixen sobre aquesta
situació de risc, com és l’ètnia, la cultura, el lloc d’origen i l’estat civil. Tot
i això, podem constatar que aquestes persones experimenten una dificultat
afegida en integrar-se en la societat d’acollida, a causa de la discriminació
múltiple.

El sexisme lingüístic és l’ús
discriminatori del llenguatge
per raó de sexe.
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• Dones a càrrec de famílies monoparentals: la situació de partida té un pes
important en el risc d’aquest col·lectiu. És clar que la situació de partida,
l’edat i els recursos tenen un paper decisiu en aquestes situacions. No
obstant això, podem determinar que es tracta d’un col·lectiu vulnerable que
sovint es troba en posicions de dificultat que fàcilment acaben en situacions
de pobresa. La seva situació suposa una càrrega que limita molt les seves
eleccions i en determina en gran mesura el benestar.

• Dones en situació d’atur de llarga durada de més de 45 anys: els
processos d’exclusió estan generalment molt vinculats amb el mercat de
treball. Les dones de més 45 anys tenen una gran dificultat per accedir al
mercat laboral, especialment si no tenen una qualificació laboral específica
o no compten amb una llarga experiència laboral.

• Dones joves sense qualificació: aquest grup té una gran dificultat d’accés
al món laboral, atesa al seva inexperiència i manca de formació específica.
Pel fet de no haver accedit prèviament al mercat laboral, el seu accés a
les prestacions socials està també molt limitat i la seva situació depèn
totalment de les xarxes de suport familiar, fet que les deixa en una situació
extremament vulnerable.

• Persones trans: aquestes persones han de fer front a nivells molt elevats de
discriminació, estigmatització i violència en el decurs de la vida quotidiana.
A més, pateixen una discriminació legal que els dificulta l’accés a l’habi-
tatge i al món laboral. Aquest és un dels motius que provoca que un gran
nombre de persones d’aquest col·lectiu es vegin abocades al treball sexual.

• Persones intersex: la base de la seva discriminació rau en la invisibilitat
del col·lectiu i la manca d’educació de la ciutadania en general sobre la
problemàtica d’aquestes persones. Als anys noranta va sorgir un moviment
activista que treballa per aturar els tractaments quirúrgics a nounats i manté
un discurs crític sobre la representació de la intersexualitat.

• Persones grans amb identitat de gènere diferent d’home/dona i orienta-
ció sexual no heterosexual: les persones grans denuncien que els centres,
les instal·lacions i els programes dirigits a la gent gran estan dissenyats des
d’una perspectiva heteronormativa i això fa que moltes persones d’aquest
col·lectiu, en fer-se grans, hagin de tornar a amagar la seva identitat de
gènere o orientació sexual.

• Persones immigrants o pertanyents a minories ètniques amb identitat
de gènere diferent d’home/dona i orientació sexual no heterosexual:
aquest col·lectiu és doblement vulnerable. Moltes vegades se suma, a
la discriminació del col·lectiu, haver de fer front a actituds racistes i
xenòfobes. Malgrat que els països d’acollida identifiquen els immigrants
com a majoritàriament menys tolerants amb els col·lectius amb identitat de
gènere diferent d’home/dona i orientació sexual no heterosexual, aquestes
persones molts cops immigren des de societats poc tolerants o fins i tot
repressives legalment amb aquests col·lectius perquè en els seus països
d’origen han d’ocultar la seva identitat.
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A més de l’especificitat de la situació d’aquests grups especialment vulnerables,
els factors i les variables que incideixen de manera més significativa en la situació
dels col·lectius en situació de risc social per raó de sexe són:

• Ingressos econòmics: la possibilitat d’accés a aquests i el nivell i freqüència
dels ingressos, si aquests són o no regulars i suficients, són qüestions
determinants.

• Drets de ciutadania: si no es té accés a aquests drets, o si no es fa de manera
autònoma, sinó a partir d’una relació familiar, és força determinant, ja que
restringeix àmpliament el dret a fruir dels beneficis de l’estat del benestar.

• Situació laboral: no només tenir feina és determinant, sinó que cal analitzar
també la qualitat del treball i la regulació d’aquest, les condicions del treball,
el salari, o la situació laboral intermitent.

• Xarxes familiars i de suport: comptar amb un teixit social que pugui
pal·liar les necessitats d’aquestes persones quan es troben en dificultat és
fonamental, així com en el cas dels col·lectius LGBT el fet de reconèixer i
donar suport a la seva situació.

• Formació: són especialment agreujants les situacions amb baix nivell
educatiu, sense accés a formació ocupacional, manca de reconeixement de
formació i carrera prèvia en situacions de migració.

• Habitatge: l’accés a l’habitatge constitueix un obstacle de pes, així com la
residència en àrees degradades.

• Salut: existeix una desatenció cap a la salut específica de les dones tant
des de l’àmbit de la investigació com a la resposta específica a les seves
necessitats. També existeix una desatenció cap al col·lectiu homosexual
i transgènere pel que fa a la manca d’informació específica i a l’atenció
deficient a causa de dificultats de comunicació en general i especialment
sobre el tema de les ITS.

• Reconeixement legal: la manca del reconeixement legal de les persones
trans i intersex les deixa en un buit legal que els comporta moltes dificultats
en la vida diària.

1.2.4 Necessitats de les persones en situacions de risc d’exclusió
social o discriminació per raó de sexe que determinen les demandes
d’intervenció social

Per tal d’establir una situació d’igualtat amb les persones en risc d’exclusió per raó
de sexe cal abordar una sèrie de qüestions clau que tenen a veure amb necessitats
específiques d’aquestes col·lectius i que sovint no estan cobertes. El fet de no
tenir en compte aquestes necessitats podria agreujar la situació de discriminació
d’aquestes persones:
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En aquest vídeo podeu
veure un debat que va saltar

a la premsa internacional
sobre la discriminació

salarial de Jill Abramson,
exdirectora del diari New

York Times: bit.ly/2seHWrU.

Al Parlament català hi ha 81
homes i 54 dones, i al

Govern espanyol 10 homes
i 4 dones ministres.

• Protecció de la maternitat: és un un fet que la maternitat és un obstacle
per a la dona en àmbits laborals, i és per això que l’edat de la maternitat
s’ha retardat significativament tant a Catalunya com a la major part dels
països d’Occident. Les dones opten per ser mares un cop la seva carrera
professional és més estable, perquè fer-ho de més joves els podria comportar
conseqüències negatives, sobretot en l’àmbit laboral. Protegir la maternitat
amb ajudes, allargament dels permisos, permisos de lactància i la possibili-
tat d’excedència, de gaudir de les vacances fora dels permisos per embaràs,
part o lactància i de permisos paterns ajudaria molt a reduir aquest obstacle.

• Igualtat salarial i facilitació de la conciliació laboral: malgrat que la
situació ideal seria distribuir les càrregues domèstiques i familiars entre els
dos sexes, a la pràctica s’hauria de possibilitar també la compaginació de la
vida laboral i la familiar mitjançant mecanismes correctors dels obstacles
amb què les persones que volen fer-ho es troben. Possibilitar la flexibi-
lització laboral i les reduccions de jornada per les parts proporcionals de
salari i facilitar permisos per aquests motius serien dues mesures correctives
importants. A més, caldria assegurar la igualtat salarial.

• Visibilització de les relacions de desigualtat: les relacions de desigualtat
entre els sexes i també les persones víctimes de la discriminació per identitat
de gènere i orientació sexual resten en molts casos silenciades. Caldria fer-
les evidents, desnaturalitzar-les i evidenciar aquest tipus de discriminacions
per tal que la societat en general prengui consciència que cal actuar per
eradicar aquest tipus de desigualtats.

• Formació en gènere i sensibilització de la societat en general: moltes
vegades la invisibilització de les desigualtats per raó de gènere es dóna per
una manca d’informació sobre el tema en general i la confusió de termes
al voltant del gènere. Els prejudicis i estereotips al voltant del gènere es
transmeten socialment a partir del procés d’enculturació i són assumits
com a naturals per les persones. Caldria trencar aquest cercle mitjançant
la formació específica al voltant del tema.

• Atenció a la diversitat dels homes i les dones en tots els àmbits de la
societat: el procés d’equitat entre dones i homes ha de ser un procés de
tota la societat, i per tant responsabilitat tant dels homes com de les dones.
Cal, doncs, portar a terme accions dirigides tant als homes com a les dones,
tenint en compte que la naturalesa d’aquestes ha de ser diferent en funció de
com es concreten les relacions de gènere desiguals en cada context. Per tant,
cal fomentar el diàleg per tenir en compte les necessitats en cada context
d’ambdós sexes.

• Establiment de mesures per eliminar la violència de gènere, incloent-
hi l’assetjament sexual i per raó de sexe (identitat de gènere i orientació
sexual): aquesta hauria de ser una àrea de treball prioritària, atès que encara
que la violència de gènere està identificada com a delicte, les agressions
d’aquest tipus continuen essent molt nombroses, i fins i tot quotidianes en

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/17/videos/1400279883_949567.html
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el cas dels col·lectius transgènere i intersexual. Seria primordial fer un
treball de visibilització d’aquest tipus de delictes per part dels mitjans de
comunicació.

• Establiment de mesures per vetllar per la igualtat i la participació de
la dona en tots els àmbits: és obvi que la participació de la dona en els
trams més alts de la jerarquia tant a nivell laboral com polític és molt baixa.
És una necessitat treballar per tal d’eliminar el sostre que es troben a l’hora
d’ocupar càrrecs de responsabilitat. Aquest fet ajudaria que hi hagués una
representació paritària de dones i d’homes a la societat.

• Extracció de dades per sexes en totes les enquestes i estadístiques: les
dades oficials en tots els àmbits són androcèntriques, la qual cosa fa que
hi hagi una manca d’informació sobre les dones al voltant de moltes
qüestions, entre les més importants, les dades sobre l’àmbit laboral. Caldria
aplicar la perspectiva de gènere a les enquestes i als estudis estadístics per tal
de poder treballar per la inclusió de la dona en l’àmbit laboral sobre dades
reals.

• Foment de polítiques d’acció positiva per als col·lectius discriminats
per raó de sexe: les polítiques d’acció positiva són mesures dirigides a
eliminar les desigualtats contra grups històricament discriminats. Aquestes
mesures són temporals fins que s’aconsegueixi compensar el desavantatge
dels col·lectius discriminats per raó de gènere.

Segons el grup d’experts del Consell d’Europa, “la transversalització de gènere és

l’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de

manera que els actors involucrats normalment en l’adopció de mesures polítiques

incorporin una perspectiva d’igualtat de gènere a totes les polítiques, a tots els nivells i

totes les etapes”.

• Transversalitat: cal vetllar per tal que l’aplicació de la perspectiva de
gènere sigui habitual en tot els àmbits, des de plans i programes fins a
actuacions i pressupostos.

• Foment de l’aplicació de la perspectiva de gènere pel que fa a la ruptura
de rols i estereotips de gènere i de les dicotomies de l’àmbit públic i
privat i la coresponsabilitat de dones i homes en l’assumpció de les
obligacions familiars: aquest tipus de mesura té a veure amb un canvi de
mentalitat i és difícil d’implementar a curt termini. És impossible d’assolir
sense un treball conjunt des de diferents àmbits socials, però principalment
des de la política, l’educació i els mitjans de comunicació, que lluiti
per desfer prejudicis i estereotips arrelats socialment que provoquen una
situació de desigualtat.

• Elaboració d’actuacions dins d’estratègies més complexes en projectes
que incideixin en diversos àmbits: cal tenir en compte la perspectiva
de gènere a un nivell global per tal d’anar assentant aquesta presa de
consciència de manera transversal en tots els àmbits d’actuació. Així,
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Vegeu les recomanacions
de la guia de llenguatge per

la igualtat als mitjans de
comunicació: goo.gl/i92Qj7.

Podeu veure les
recomanacions per elaborar

informes d’impacte de
gènere de l’Institut Català

de la dona a: bit.ly/2ridxt9.

com a integradors, malgrat estar treballant amb un col·lectiu de persones
immigrants, caldrà que apliqueu també la perspectiva de gènere, que se
suma a les dificultats de qualsevol col·lectiu.

• Necessitats de formació del professorat i del personal sanitari al voltant
dels col·lectius amb identitat de gènere i orientació sexual diferent
d’home-dona: l’educació és un àmbit on els col·lectius amb identitat
de gènere i orientació sexual diferent d’home i dona se senten clarament
discriminats, fins al punt d’haver d’amagar la seva identitat. La formació
en qüestions de gènere dels professors, així com mesures que evitin les
agressions de gènere en els centres educatius, són molt necessàries. Així
mateix, en el món sanitari cal treballar pel reconeixement de persones
intergènere i transgènere i fer que els professionals d’aquest àmbits estiguin
informats tant de les característiques d’aquests col·lectius com de les seves
necessitats específiques, com és la prevenció i la informació sobre les
malalties de transmissió sexual.

• Vetllar per una imatge no estereotipada i un llenguatge no sexista i
respectuós en els mitjans de comunicació.: la imatge de la dona als
mitjans de comunicació en general, i a la publicitat en concret, està farcida
d’estereotips que es transmeten com a prejudicis a la societat. Pel que fa a les
persones amb identitats de gènere i orientacions sexuals diferents d’home-
dona existeix una invisibilització o la transmissió de rols estereotipats que
perjudiquen els diferents col·lectius. Cal treballar per un llenguatge lliure
d’usos discriminatoris, androcèntrics o sexistes.

• Informes d’impacte de gènere en els projectes: els informes d’impacte
analitzen les necessitats pràctiques de les identitats de gènere, les situacions
quotidianes, les situacions de partida i els potencials efectes diferencials que
es poden donar com a conseqüència de l’aplicació de les propostes, per tal
de promoure la perspectiva de gènere a partir d’intervencions i polítiques
públiques.

1.2.5 Variables i indicadors de situacions de risc d’exclusió social o
discriminació per raó de sexe

Després d’analitzar les necessitats dels col·lectius afectats per la discriminació per
raó de sexe i establir les variables com característiques observables que incideixen
en la seva discriminació, haurem d’especificar-les i concretar-les en indicadors
que ens serviran de mesura de la seva exclusió a l’hora d’implementar un projecte
d’intervenció social.

Hi ha variables que es poden afegir als indicadors en cada cas, com ara edat, ètnia,
lloc d’origen, nivell d’estudis, situació familiar...

http://goo.gl/i92Qj7
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/serveis/docs/publicacions_eines01.pdf
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En l’anàlisi de gènere haurem de trobar resposta a preguntes clau que ens hauran
de dur a preguntar-nos, per sexes:

• Qui fa què

• Qui té accés a què

• Qui controla què

• Quines són les diferències i per quin motiu?

• Quines són les qüestions clau que influeixen sobre l’impacte de gènere?

La resposta a aquestes qüestions ens portarà a establir indicadors de gènere.

Recordeu que els indicadors de discriminació per raó de sexe ens permeten evi-
denciar, caracteritzar i quantificar les desigualtats per motiu de gènere i orientació
sexual, així com comprovar els canvis al llarg del temps i en un context determinat.

Així, l’ús d’aquests indicadors en permetrà evidenciar:

• En quina mesura es tenen en compte les necessitats dels col·lectius discri-
minats per raó de sexe i en quina mesura les accions empreses responen a
les seves necessitats.

• De quina forma es tracta la discriminació per raó de sexe.

• Com els programes afecten els rols de gènere, i si aquests canvien amb el
temps.

És fonamental que abans d’establir els indicadors:

• Es diferenciï la informació per sexes.

• S’analitzi la informació des de la perspectiva de gènere.

• S’identifiquin les desigualtats de gènere que es donen.

• S’especifiqui en quins àmbits es donen les desigualtats i quina és la
distància quantitativa entre les diferents identitats de gènere.

Els indicadors hauran d’estar clarament definits i ser fàcils d’utilitzar i entendre.
A més, serà molt útil que es combinin indicadors quantitatius i qualitatius.
Finalment, serà fonamental que els indicadors visibilitzin les necessitats dels
col·lectius discriminats per raó de sexe i que siguin flexibles per tal d’adaptar-se
als canvis en la seva realitat.

Segons a quina alçada del projecte utilitzem els indicadors, podrem distingir entre:

• Indicadors de diagnòstic: permeten avaluar les necessitats dels col·lectius
en risc d’exclusió per raó de sexe. Per exemple, nombre d’homes i dones
afectades per un problema que té com a arrel la seva identitat de gènere o
orientació sexual.
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• Indicadors de disseny: avaluen si la metodologia per a la cerca d’informa-
ció i la recollida de dades ha incorporat la perspectiva correcta. Per exemple,
la formació de gènere per al personal encarregat de desenvolupar el projecte.

• Indicadors de procés: avaluen els canvis a curt termini com a resultat de
les activitats del projecte. Per exemple, la detecció de noves necessitats i
línies d’actuació al voltant de la identitat de sexe i orientació de gènere.

• Indicadors de resultats: mesuren els resultats intermedis que contribu-
eixen a la consecució de l’impacte final. Per exemple, els canvis en la
percepció de les famílies o de la comunitat en relació amb la importància
d’actuar en contra de l’exclusió per raó de sexe.

• Indicadors d’impacte: mesuren els nivells d’èxit en relació amb els
objectius plantejats al voltant de l’exclusió per motiu de sexe.

La llista següent descriu indicadors freqüentment utilitzats per tal de mesurar la
discriminació per raó de sexe:

• Nombre de denúncies d’agressions físiques o verbals per raó de gènere
(aquest indicador s’hauria de desglossar per la relació amb l’agressor, el
tipus d’agressió, el motiu, l’ètnia i el gènere)

• Nombre de víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual segons gènere,
identitat de gènere i orientació sexual

• Nombre de víctimes de prostitució (segons gènere, identitat de gènere i
orientació sexual)

• Nombre de víctimes de mutilació genital femenina

• Casos de mobbing i assetjament sexual per raó de sexe

• Casos de discriminació de col·lectius LGBT en l’àmbit sanitari

• Taxes d’atur i ocupació per gènere i segons tipus d’ocupació i en els diferents
col·lectius LGBT

• Percentatges per tipus de treball de dones i per diferents col·lectius LGBT

• Temps mitjà de dedicació de les dones a la cura de la família i a la llar

• Índex general de dependència

Aquesta llista podria ser molt més llarga, però cal recordar que caldrà adaptar els
indicadors a cada intervenció i projecte en concret però tenint en compte tots els
factors i les variables que interven en cada context concret.
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2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

Enteses les característiques principals de les persones en situació d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura, i també les seves
necessitats d’intervenció, cal fer un breu recorregut històric per tal de detectar
com s’ha forjat històricament i també per conèixer quines han estat les lluites
contra aquesta discriminació al llarg del temps. Així mateix, és important estar
al cas de quin és el panorama actual en l’àmbit de legislació, serveis i programes
en el nostre país per entendre les possibilitats d’intervenció com a integradors/es
socials.

2.1 Exclusió social o discriminació pel lloc de procedència, ètnia o
cultura

L’exclusió social o discriminació pel lloc de procedència té certament una base
ideològica que la sustenta i contra la qual s’ha d’intervenir per tal d’aconseguir la
igualtat de drets de les persones amb lloc de procedència, cultura o ètnia diversa.
Malgrat això, amb la deconstrucció d’estereotips i prejudicis al voltant de la imatge
de les persones d’ètnia o cultura diferents no n’hi ha prou, i és necessari també que
la societat que acull aquestes persones estableixi una base sòlida en relació amb
els elements precisos que calen perquè aquestes persones adquireixin un estatus
proper al de les persones nacionals i d’ètnia majoritària. Així, l’estatus jurídic,
l’accessibilitat als mecanismes de benestar social i ciutadania, juntament amb la
concessió de permisos de residència i treball, i estratègies per tal d’aconseguir
el respecte per les seves particularitats culturals, completarien l’equació per tal
d’establir condicions igualitàries per a aquestes persones.

2.1.1 Precedents històrics de la discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura

Per trobar l’origen d’aquest tipus de discriminació ens hem de remuntar a
l’antiguitat. La desconfiança i la por del que és diferent ha existit des de l’origen
dels temps, i hi ha qui ha justificat la discriminació de les persones de “raça negra”
a partir de textos bíblics.
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Les migracions sorgiren a partir dels primers desenvolupaments tecnològics
de la humanitat, ja que l’establiment de millores permetia avançar en les
condicions de vida per residir en nous llocs, abans hostils, o bé permetia
desplaçar-se més fàcilment.

El descobriment del foc, per exemple, permeté a les persones establir-se en llocs
que abans eren massa freds per viure-hi. Una cosa semblant va succeir amb la
revolució agrària i la domesticació d’animals, que van possibilitar a les persones
ubicar-se en llocs on d’altra manera difícilment podrien haver sobreviscut. A
partir d’aquest moment, tots els desenvolupaments tecnològics no va fer més
que multiplicar exponencialment les possibilitats migratòries de la humanitat: el
descobriment del metall, de les embarcacions a vela, la revolució industrial i la
dels transports en són exemples magnífics.

Tant la revolució neolítica al voltant del 8000 aC com la revolució industrial fa
un parell de segles van provocar desplaçaments de milions de persones i canvis
molt importants en l’estil de vida de la gent. La primera revolució va fer que les
persones poguessin passar d’un estil de vida nòmada a un de sedentari, mentre que
les conseqüències de la revolució industrial foren principalment el canvi d’estil de
vida rural a l’urbà.

Històricament podem parlar d’immigració tal com l’entenem avui amb l’expansió
de l’Imperi romà, quan els soldats s’establien en ciutats ja existents i les refundaven
en colònies romanes. Els habitants de la nova colònia acceptaven l’onada
d’“immigració” a canvi de convertir-se en ciutadans de l’imperi.

Així doncs, a partir dels primers processos de conquesta i invasions territorials, els
habitants nadius començaren a desenvolupar un sentiment lògic de rebuig cap a
l’estranger que s’apropiava de la seva terra i n’explotava els recursos. Un exemple
sostingut en el temps són les invasions germàniques o “bàrbares”, que és com
les anomenaven de forma pejorativa els habitants de les terres que limitaven amb
l’Imperi romà. Les invasions bàrbares tingueren lloc del segle III al VIII dC i
canviaren de manera dràstica el panorama europeu.

Va ser a partir del segle XIX i amb la generalització del colonialisme europeu a tot
el món quan en les societats occidentals es desenvoluparen ideologies obertament
racistes, el que George Mosse anomenà “el costat obscur de la Il·lustració”.

El filosof francès Joseph Arthur de Gobineau va ser el primer defensor de la
filosofia racista amb la seva obra Assaig sobre la desigualtat de les races humanes.
De Gobineau establí races superiors e inferiors: al capdamunt de la jerarquia es
trobaria la raça blanca, i dins d’aquesta classificació la família ària, pensament
que posteriorment inspirà el nazisme. Benjamin Disraeli, polític anglès de la cort
victoriana i jueu convers, va ser qui va defensar públicament el racisme durant la
Il·lustració.

Per combatre aquesta ideologia de De Gobineau, l’antropòleg haitià Anténor
Firmin publicà el tractat De la igualtat de les races humanes. L’obra d’Anténor
fou ignorada pel pensament europeu fins que la barbàrie i la pèrdua de referents
morals que deixà l’holocaust nazi obligà el pensament acadèmic i social en
general a prendre posicions antiracistes.
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Fotografia de Charles Darwin, de J.
M. Cameron, presa el 1869.

Charles Darwin, desenvolupant teories prèvies de Lamarck, va tenir també un
paper important en les teories de discriminació racial amb la seva obra L’origen
de les espècies, on defensava la lluita per la supervivència del més apte. En
referència a la seva obra evolucionista s’ha dit que partia del trasllat de les
teories evolucionistes socials a la biologia, les naturalitzava i d’aquesta manera
les fonamentava com a base científica del racisme.

Els antropòlegs E. Taylor i L. H. Morgan, per la seva banda, traslladaren el
darwinisme social a l’antropologia i defensaren l’evolucionisme cultural, on es
mantenia la superioritat d’unes cultures sobre unes altres a partir d’una jerarquit-
zació d’elements culturals. És des d’aquest punt que parteix la discriminació
cultural.

La colonització d’Europa va ser acompanyada i es va justificar a partir de
la ideologia racista, que legitimava conquestes i el genocidi comès durant les
campanyes de conquesta.

El genocidi cultural d’una minoria no aporta estrictament res a la societat dominant [...], ans
al contrari, significa una mutilació del patrimoni comú de la humanitat sencera.

Mann,M.(2009) El lado oscuro de la democracia. Un estudio sobre la limpieza étnica. PUV,

Valencia.

S’anomena genocidi a l’acció d’exterminar un col·lectiu, amb la intenció
d’eliminar el grup del qual forma part, sigui el motiu ètnic, nacional, religiós,
polític o de qualsevol altre tipus.

El racisme va sorgir d’experiències i teories polítiques que eren encara desconegudes i

resultaven profundament estranyes fins i tot a defensors de la “raça” com De Gobineau

o Disraeli. Existeix un abisme entre homes de concepcions brillants i fàcils i els homes

de fets brutals i bestialitat activa, abisme que no pot satisfer cap explicació intel·lectual.

És probable que el pensament en termes de raça hagués desaparegut al seu degut

temps, juntament amb altres opinions irresponsables del segle XIX si la “lluita per Àfrica”

i la nova era de l’imperialisme no hagués exposat la humanitat occidental a noves i

més terribles experiències. L’imperialisme hauria necessitat la invenció del racisme com

l’única “explicació” possible i l´única excusa pels seus fets, encara que no hagués existit el

pensament racial en el món civilitzat. Hanna Arendt, Els orígens del totalitarisme.

A la segona meitat del segle XIX, la ideologia racista, concretament el racisme
científic, també fou determinant en els enfrontaments entre les diferents ètnies
indígenes i els colons descendents d’europeus. Per tal de controlar les zones
ocupades pels indígenes es van legitimar les “guerres contra l’indi” a l’Argentina,
Xile, Mèxic i els Estats Units, i es va procedir a un extermini massiu dels indígenes.
En aquest últim país, a més, es va posar en pràctica l’esclavitud amb persones
d’ascendència africana i també ameríndia. També hi havia americans nadius i
persones negres lliures que tenien esclaus.

El terme esclau prové
d’eslau, a causa del fet que
durant l’edat mitjana es
mantenien en captivitat
molts membres dels pobles
eslaus conquerits.
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Durant els primers anys del
colonialisme a Amèrica,
l’esclavatge va ser una

institució multiracial que era
destinada a ser mà d’obra

no remunerada.

L’esclavitud es va abolir als Estats Units el 1865, quan Abraham Lincoln, amb la
proclamació de l’emancipació, va declarar la llibertat de tots els esclaus. Aquest
fet es produí després de tres dècades d’intens moviment abolicionista.

L’abolicionisme, malgrat que el terme es va aplicar principalment al
corrent que demanava l’abolició de l’esclavitud, és la ideologia que proposa
l’anul·lació de lleis, normatives o costums que atemptin contra principis ètics
i morals.

Als Estats Units, després d’haver eliminat l’esclavitud, es va seguir practicant la
segregació racial fins a mitjan segle XX. El 1964, la Llei de drets civils va prohibir
l’aplicació desigual de requisits de registre de votants i la segregació racial en el
treball, a les escoles i a les instal·lacions públiques en general. Rosa Parks fou
una activista pels drets civils que va acabar a la presó per negar-se a cedir el seient
a una persona blanca a l’autobús. Se la recorda com “la primera dama dels drets
civils”, ja que s’atribueix a aquest empresonament el detonant per aquesta lluita.

La segregació racial es refereix a la separació d’espais, serveis i lleis per les
persones d’acord amb el seu origen ètnic.

Tornant al nou imperialisme, la brutal repartició d’Àfrica, justificada de manera
determinant per la ideologia racista, va culminar en la Conferència de Berlín l’any
1885. En aquesta cimera França, Alemanya i el Regne Unit principalment, però
també Itàlia, Portugal, Bèlgica i Espanya es repartiren el continent sense comptar
en absolut amb la població indígena. La repartició és considerada com un dels
detonants de la Primera Guerra Mundial.

Cartell on, a partir del racisme
científic, es compara els trets

irlandesos amb els de la "raça negra".

El moment més favorable a la ideologia racista a Alemanya es va donar amb el
moviment nacional socialista (nazisme) dirigit per Adolf Hitler. El nazisme va
aconseguir liderar la ideologia de la societat alemanya durant els anys trenta i
quaranta, fins que el país fou vençut en la Segona Guerra Mundial el 1945. La
ideologia nazi va suposar el desplaçament, empresonament i posterior extermini
d’entre 11 i 12 milions de persones, entre jueus, gitanos, negres, homosexuals,
comunistes, anarquistes, opositors polítics en general i també catòlics i protestants.

El sionisme influenciat pels moviments europeus de l’època també tingué un fort
component racista. El sionisme és un moviment polític que s’origina a principis
del segle XX i que exigeix el dret a l’existència d’un estat jueu que pren forma
com a estat d’Israel. El 1947, l’ONU determina la partició de Palestina en dos
estats: un estat jueu, Israel, i un estat àrab, Palestina. En proclamar-se com a estat,
Israel va expulsar centenars de milers de palestins de les seves terres mitjançant
accions terroristes de grups paramilitars sionistes.

L’antisemitisme, o més concretament la judeofòbia o odi als jueus, atès que les
persones amb arrels àrabs també són semites, no és gaire significatiu actualment
a l’Estat espanyol, però va tenir un paper clau en l’ascens del nacionalsocialisme
a l’Alemanya dels anys trenta.
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És molt important distingir entre els termes antisemitisme i antisionisme: mentre
que el primer terme fa referència a l’odi als jueus, el segon fa referència a l’oposició
política al projecte opressor de l’estat d’Israel.

Un ultim exemple històric flagrant de racisme el constitueix el règim d’apartheid a
Sud-àfrica. Va ser un règim de segregació racial que es practicà en aquest país des
del 1948 fins al 1992. Va ser implantat pels colons neerlandesos o afrikaaner,
i consistia en la segregació espacial per ètnies, la negació al sufragi de les
persones negres i la prohibició de matrimonis interracials o fins i tot les relacions
sexuals entre blancs i negres. Apartheid significa ‘separació’ en afrikaans, llengua
derivada de l’holandès que es parla principalment a Sud-àfrica. Nelson Mandela
va liderar l’oposició sud-africana al règim de l’apartheid, i per aquest motiu fou
arrestat el 1962 i passà 27 anys empresonat, fins al seu alliberament el 1990.

Història de la discriminació de l’ètnia gitana

A Europa viuen més de deu milions de persones gitanes que es distribueixen
desigualment per tots els països; el major nombre es troba a l’Europa de l’est,
als Balcans i a Turquia.

La història de la discriminació de l’ètnia gitana mereix una consideració
especial. Tot i que en les últimes dècades la península Ibèrica ha
estat receptora de persones provinents d’arreu del món, la minoria ètnica
numèricament més representativa i amb més història a l’Estat és l’ètnia
gitana.

La seva història entre nosaltres sembla no haver llimat les desigualtats cap a les
persones d’ètnia gitana, sinó que a dia d’avui segueixen patint la discriminació i
l’exclusió social.

El terme gitano prové d’una distorsió del terme egiptano o egipcià, atès que
erròniament es creia que els gitanos provenien d’Egipte. Actualment existeixen
teories que pensen que això succeí perquè, en sortir de l’Índia, els gitanos
s’assentaren durant un període a Egipte. Al segle VIII es confirmà que la llengua
romaní, llengua dels gitanos, provenia del subcontinent indi i era molt propera
al panjabi o a l’hindi. Juntament amb evidències genètiques, les confrontacions
lingüístiques fan creure que els gitanos provenen de la zona de la frontera entre
l’Índia i el Pakistan, probablement de la regió del Panjab. També es pot trobar que
s’anomeni els gitanos poble rom o romanís, zíngars o bohemis.

El motiu de la seva diàspora continua essent incert, però a partir d’antics relats
del segle X es creu que o bé pertanyien a una casta inferior i van ser enviats a
lluitar contra els musulmans o bé els musulmans els van conquerir i esclavitzar i
els van portar a l’oest. Sembla que va ser en aquest moment, al voltant de l’any
1000, quan els gitanos van començar el seu procés migratori.

A partir dels préstecs lingüístics del romaní es coneix el pas de les seves migra-
cions per l’Afganistan, l’Iran, Armènia i Turquia. No consten proves escrites de
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Els gitanos designen les
persones que no ho són
amb la paraula paio, de

vegades amb connotacions
pejoratives. Hi ha opinions

que diuen que la paraula
prové de pagès, perquè

aquests van ser els primers
treballadors amb què es van

trobar. Segons la Real
Academia Española, prové

de Pelayo.

les seves migracions fins al segle XV, quan es creu que van emprendre dues rutes:
una des d’Armènia fins a Bizanci i l’altra des de Síria, passant per Orient Pròxim
i arribant al Mediterrani i fins al nord d’Àfrica. D’aquesta manera es comencen a
trobar pertot arreu.

El segle XV és conegut com l’edat d’or dels gitanos a Europa, ja que recorrien
les ciutats i, encara que sovint eren expulsats, exercien una certa fascinació que
es barrejava amb el rebuig. No va ser fins al segle XVI que van començar a ser
perseguits, marginats de manera semblant als jueus i fins i tot esclavitzats, perquè
van començar a ser percebuts com una amenaça per al poder, la població i les
religions. A Romania l’esclavitud gitana no va ser abolida fins al 1864. Van ser
expulsats d’Alemanya, Anglaterra i Bèlgica, i a Espanya se’ls va obligar a adoptar
una vida sedentària.

Tipus de caravana que utilitzaven els
gitanos per als seus recorreguts

nòmades.

A partir de finals del segle XVI es promulguen a tots els països d’Europa lleis
contra la manera de viure dels gitanos. La seva adaptació a les circumstàncies,
però, fa que es resisteixin a l’assimilació i conservin els trets més importants de
la seva cultura pràcticament fins avui dia. La segona gran diàspora no va ser fins
al segle XIX amb el salt al continent americà.

A principis del segle XX, a Prússia es condemnava a treballs forçats els gitanos que
no tenien un treball estable, mesura que es va estendre a tot Alemanya. Durant la
Segona Guerra Mundial, amb el nazisme, es va ordenar primer el seu internament
i després el seu extermini; es considera que van morir de 50.000 a 80.000 gitanos.
A l’Europa central sota règims comunistes els gitanos van patir restriccions a la
seva llibertat cultural i la prohibició de la seva llengua, la seva música i la seva
vida nòmada en diversos estats. A Txecoslovàquia es va arribar a esterilitzar les
dones gitanes com a part de política de l’Estat.

La tercera i última diàspora arriba amb la caiguda del mur de Berlín i especialment
després de la guerra de Iugoslàvia, quan comença un massiu moviment migratori
cap a l’oest, als països de l’Europa pròspera, especialment Àustria i Itàlia.

A Europa es creu que actualment hi ha una població d’uns 8 milions de
gitanos, i més d’un terç viuen entre Romania i Macedònia. Encara avui
existeixen lleis de ciutadania discriminatòria contra els gitanos i moviments
en contra d’aquest poble a diversos països d’Europa.

Malauradament, els resultats de les enquestes continuen confirmant que un per-
centatge alt de la població se sent molesta amb els seus veïns gitanos. A Espanya
podem trobar el 8% de la població gitana europea. A pesar del fet que el poble
gitano porta gairebé 6 segles entre nosaltres a l’Estat, és només durant les darreres
èpoques que l’animadversió contra el poble gitano a Catalunya ha estat superada
per la de les persones provinents del Magreb. No obstant això, el poble gitano
sofreix taxes d’atur i exclusió molt més altes que la resta de la societat, en especial
els gitanos romanesos i búlgars.

A Espanya, on també es pot fer servir la paraula calé per referir-se a la persona
d’ètnia gitana o caló per referir-se a la seva llengua, el 1499 va aparèixer la primera
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normativa contra la cultura gitana dictada pels Reis Catòlics, que obligava el poble
gitano a assentar-se i a abandonar la seva vida sedentària o a desaparèixer.

Malgrat que la vida nòmada sempre s’ha considerat un fet identitari important del
poble rom, i cal recordar que els càstigs cap aquest poble queien sovint sobre les
poblacions sedentàries, fet que feia poc atractiu establir-se. A més, la restricció
d’oficis va comportar l’exercici de professions itinerants i estacionals. Així doncs,
és natural preguntar-se, com l’antropòloga Teresa San Román, si el nomadisme és
una causa o una conseqüència de la persecució a la qual van ser sotmesos.

Molt més endavant, el 1749, Ferran VI va ordenar l’empresonament de tots els
homes, dones i menors d’ètnia gitana, que no van poder ser alliberats fins al 1783.
Aquest any es va declarar la llibertat de les persones gitanes per elegir la seva
ocupació, i es van determinar sancions per als gremis que s’oposessin a l’admissió
de persones gitanes. A més, se’ls exigia no utilitzar la seva llengua públicament,
canviar la seva forma de vestir i abandonar la seva vida nòmada.

La Constitució de Cadis del 1812 va suposar un avenç en el reconeixement de la
situació jurídica de les persones gitanes.

Aquesta època de reconeixement va durar fins al segle XX, i el 1933 es va
aprovar la Ley de Vagos y Maleantes, que es va aplicar inflexiblement a les
persones gitanes. La dictadura franquista va reprimir i perseguir durament aquesta
comunitat: se’ls va prohibir parlar la seva llengua en públic novament, i la seva
vida nòmada va ser criminalitzada.

L’inici del període democràtic va suposar un canvi de caràcter legal en el tracta-
ment de la comunitat gitana. El 1978 es va promulgar la Constitució que atorgava
plena ciutadania i suposava una igualtat formal, en prohibir la discriminació racial.

Islamofòbia

La figura de l’immigrant islàmic ha estat carregada simbòlicament com a amena-
çadora històricament. La seva religió, els costums diferents i la seva indumentària
no fan més que contribuir a remarcar la seva diferència. Un dels factors que
ha estat determinant per a la seva estigmatització definitiva, però, han estat els
atemptats terroristes arreu del món infligits pel fonamentalisme islàmic, especial-
ment remarcable el de l’11 de setembre de 2001 a Estats Units, o els atemptats de
l’11-M de 2003 a Madrid. A partir d’aquests fets, les persones musulmanes són
criminalitzades i reben agressions arreu del món. Un argument sovint utilitzat
per justificar aquestes agressions és que la religió islàmica impedeix la integració
de les persones immigrants que la professen i també que les dones són víctimes
d’aquesta religió.

El febrer de 2000, un marroquí de 22 anys suposadament amb problemes mentals va
apunyalar mortalment una jove espanyola a la localitat d’El Ejido. Centenars de persones
que cercaven revenja van sortir al carrer, amb el resultat de la crema de negocis i habitatges,
atacs contra immigrants i també contra els treballadors de les ONG que els oferien suport.
Els mitjans de comunicació de tot el món es van fer ressò de l’onada de violència.

Parlar gitano

El caló català, igual que tots els
altres dialectes gitanos de la
Península, s’està perdent
progressivament amb les noves
generacions, i actualment
s’utilitza només en situacions
molt concretes. Malgrat tot, la
forma de parlar català de manera
“agitanada” constitueix un tret
identitari molt potent per als
gitanos catalans. Aquest
fenomen ha adquirit molta
importància especialment a la
Catalunya Nord, on els gitanos
del Rosselló anomenen “parlar
gitano” al fet de parlar català.
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Entre les actuacions de discriminació contra les persones musulmanes podem
trobar la prohibició en diferents contextos de vestir la indumentària islàmica com
el burca o el vel, o fins i tot en alguns països, com Suïssa, la prohibició de construir
nous minarets. Hi ha partits polítics a Catalunya que organitzen campanyes per
lluitar contra la immigració, especialment la musulmana.

L’organització Amnistia Internacional defensa el dret dels musulmans a portar la
seva indumentària, per exemple el vel, sense patir discriminació.

Cal destacar que a vegades a Catalunya es confonen àrabs amb magrebins, mentre
que moltes vegades no s’associen les persones de Gàmbia, Senegal o Nigèria amb
l’islam, malgrat que són musulmans, sinó que parlem de persones de l’Àfrica
subsahariana. Això probablement succeeix perquè la seva imatge d’africans
negres predomina per sobre de la seva religió.

2.1.2 La immigració a l’Estat espanyol

Per tal d’estudiar les dinàmiques migratòries a l’Estat espanyol, en les darreres
dècades cal tenir en compte l’evolució de les dades estadístiques disponibles. Tot
i això, cal recordar que aquestes dades, per la seva naturalesa, tenint en compte
que les xifres de les persones que han immigrat de manera il·legal no hi apareixen,
són poc fiables. A pesar d’aquest inconvenient, les dades ens serviran per fer-nos
una idea aproximada de la població estrangera a l’Estat espanyol.

La Llei d’estrangeria de l’Estat espanyol dicta en el primer l’article: “Es consideren

estrangers, als efectes d’aplicació de la present Llei, aquells qui no tinguin la nacionalitat

espanyola”.

La nacionalitat espanyola la poden obtenir aquelles persones que malgrat
no ser espanyols resideixin a l’Estat i disposin d’autorització de residència
durant 10 anys.

Així, els estrangers no nacionalitzats es poden trobar en les següents situacions:

• Situació d’estada: aquesta situació és la d’aquell estranger que es troba a
l’Estat per a un període no superior a noranta dies.

• Residència temporal: aquesta situació autoritza l’estranger a estar a l’Estat
un període superior als noranta dies i inferior als cinc anys prorrogables.
Podran prorrogar la seva estada les persones amb capacitat econòmica per a
la manutenció i l’estada sense necessitat de treballar, tingui una activitat
econòmica i autorització per treballar, o sigui beneficiari del dret a la
reagrupació familiar.

• Regim d’estudiant: aquelles persones vingudes per estudiar o investigar en
centres oficialment reconeguts, públics o privats, podran acollir-se al règim
d’estudiant estranger.
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• Residència d’apàtrides, indocumentats i refugiats: aquelles persones
que reuneixen els requisits de la Convenció sobre l’Estatut d’Apàtrides i
la seva resolució sobre la petició d’asil sigui favorable podran acollir-se a la
condició de refugiats.

• Residència de menors: les persones indocumentades a les quals no es
pugui atribuir una majoria d’edat amb seguretat hauran de ser acollides pels
serveis de protecció de menors per atendre’ls com calgui, i el Ministeri haurà
de determinar la seva edat.

Més enllà de les situacions esmentades, deixarem a banda la qüestió de com
interpretar els conceptes d’immigrant i estranger, atesa la seva complexitat. En
abordar aquests conceptes ens poden assetjar dubtes sobre la consideració o
no com a estrangers dels immigrants de segona generació sense nacionalitat
espanyola, ja que aquest dret no és automàtic.

El que sí que és obvi en interpretar les dades estadístiques és que la immigració
a l’Estat espanyol des de la dècada dels vuitanta ha experimentat un creixement
inusualment vertiginós fins a arribar a un punt d’inflexió cap al 2010 (vegeu la
figura 2.1). En tres dècades, la immigració a l’Estat ha passat de ser un fenomen
més aviat marginal a una qüestió importantíssima per a l’economia del país. Val a
dir que actualment aquesta situació ha revertit, i que a causa de la crisi econòmica
l’Estat ha passat a ser emissor d’immigrants a l’estranger.

Figura 2.1. Evolució de la immigració a l’Estat des de l’any 1981 fins al
2010

Els immigrants que arriben a l’Estat són majoritàriament persones joves. El
març de 2013, els residents a l’Estat provinents de fora de la Unió Europea
entre 16 i 64 anys representaven el 80%, és a dir, es trobaven en edat laboral,
i vora el 20 % eren menors de 15 anys.

És destacable l’impacte positiu d’aquesta immigració jove en les taxes de fertilitat
de la població catalana, i les conseqüències d’aquest fet en una població en procés
d’envelliment.

Entre la població comunitària, la que ha protagonitzat l’augment més accentuat a
l’Estat espanyol ha estat la procedent de Romania, i ha passat de ser de 30.000 el
2001 a 922.000 el 2013, encapçalant en nombre la llista de la població estrangera.
Entre la immigració no comunitària, l’origen més nombrós és el marroquí, amb
880.000 persones; l’equatorià, amb 391.000, i el colombià, amb 271.000 (vegeu
la figura 2.2).

Immigració i ciutats

Les ciutats han estat les àrees
tradicionals d’arribada
d’immigrants, i també on es
plantegen més sovint conflictes
per aquesta causa. A Barcelona
es va crear l’Observatori
Permanent de la Immigració. La
seva tasca durant els anys
noranta es recull al llibre de
Moreras, J. (1998). La
immigració estrangera a
Barcelona. L’observatori
permanent de la immigració a
Barcelona 1994-1997.
Barcelona: CIDOB Edicions.
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Figura 2.2. Xifres d’immigrants a l’Estat
per continents (2013)

Si observem les dades ens adonem que les persones provinents de l’Àfrica
subsahariana tenen un impacte en l’imaginari molt més potent que no pas el seu
pes numèric. Aquest fet es podria explicar per la seva freqüent presència als
mitjans arribant a les costes de l’Estat en embarcacions precàries, o bé escalant
les tanques de Ceuta i Melilla, o per la seva visibilitat com a venedors irregulars al
carrer, o com se’ls coneix, manters, o a comarques com a treballadors temporers
en les feines al camp.

Actualment, amb l’escassetat de l’oferta laboral, moltes persones que disposen de
permisos tornen temporalment als seus països d’origen, o fins i tot definitivament.
El col·lectiu equatorià és el que ha optat en major mesura per tornar al seu país
d’origen des de 2005.

Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat amb el més gran nombre d’estran-
gers residents, i la segona després de Múrcia pel que fa als estrangers de fora de
la comunitat.

2.1.3 Marc legal sobre immigració i diversitat cultural i ètnica

És necessari que les persones estrangeres s’integrin en els sistemes de ciutadania
de les societats receptores. Per tal d’integrar la convivència de realitats culturals
diferents, els sistemes democràtics ha d’adaptar els seus sistemes polítics i jurídics
a les noves realitats.

La legislació sobre migracions i la relativa a la discriminació ètnica i cultural a
l’Estat s’ordena a partir de diferents marcs legals. Les diferents administracions i
organismes sobre les quals es distribueixen les competències en matèria d’immi-
gració són:

• L’Assemblea General de les Nacions Unides i pactes internacionals

• La Unió Europea

• L’Estat espanyol

• Les comunitats autònomes

• Les diferents administracions locals
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L’Assemblea General de les Nacions Unides i pactes internacionals

La Declaració Universal dels Drets Humans, com a principis universals,
va entrar en vigor l’any 1948, i ha esdevingut el pilar de la Constitució
espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per dirigir la gestió de
la integració de les persones immigrades.

Altres declaracions i pactes internacionals al voltant de la discriminació per raó
de lloc d’origen, ètnia o cultura són:

• La declaració sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial
(1963)

• El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, de 16 de
setembre de 1966

• La Declaració sobre l’asil territorial (1967)

• La Declaració sobre l’eliminació de totes les formes d’intolerància i discri-
minació fundades en la religió o les conviccions (1981)

• La Declaració sobre els drets humans dels individus que no són nacionals
del país en què viuen (1985)

• La Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories
nacionals o ètniques, religioses o lingüístiques (1992)

• La Declaració universal sobre la diversitat cultural de la UNESCO (2001)

La Unió Europea

La Unió Europea regula conjunt de normatives i dispositius jurídics que afecten els
diferents estats membres, i progressivament ha anat assumint competències sobre
immigració. El dret comunitari marca les competències en les línies generals
de legislació i polítiques d’asil a partir dels programes de Tampere (1999-2004),
l’Haia (2004-2009) i Estocolm, que estableix les directrius polítiques i jurídiques
actuals (2010-2014) a partir de les reformulacions del Tractat de Lisboa de l’1 de
desembre de 2009.

Els diferents tractats que afecten la immigració a escala europea són concretament:

• La Carta Social Europea de 18 d’octubre de 1968

• La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 18 de desembre de
2000 (reformulada el 2010)

A més, el 16 de maig de 2005 va entrar en vigor a Espanya el Conveni del Consell
d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans i l’aplicació del codi
comunitari de visats.

La normativa europea aplicada al dret espanyol regula:
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• La normativa pel retorn dels nacionals dels països tercers

• El procediment d’admissió dels immigrants

• L’admissió d’immigració amb finalitats científiques

• La normativa sobre sancions a la immigració

• Les directrius relatives a recerca i formació, convenis de pràctiques i
voluntariat

L’Estat espanyol

L’Estat ratifica els diferents tractats i convenis internacionals, i a més
fonamenta les normatives en la Constitució espanyola i en la Llei orgànica
sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
reglamentació.

Pel que fa la immigració extracomunitària, la Llei orgànica 4/2000 d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social (LOEX), regula l’estat jurídic de les persones immigrades: les condicions
d’entrada, permanència i sortida de l’Estat espanyol, així com les sancions i les
autoritzacions inicials de treball. L’Estat manté les competències d’elaborar la
normativa bàsica i executiva, la signatura de tractats internacionals, el control de
fronteres i el tràmit d’expedients d’estrangeria.

La primera Llei d’estrangeria negava diversos drets fonamentals, com el de
reunió o associació als estrangers en estat irregular, però com a conseqüència
d’un recurs va ser declarada inconstitucional. Un dels aspectes més ambigus
de la Llei d’estrangeria actual és el que permet la residència temporal per raons
d’arrelament. D’aquesta manera, les persones que arriben de manera irregular es
veuen obligades a estar dos o tres anys en situació de clandestinitat per després
demostrar-ho. Per acreditar l’arrelament laboral és necessari justificar una relació
laboral d’almenys sis mesos. L’arrelament social requereix presentar un informe
sobre la integració de la persona, però aquest fet és molt difícil en la seva situació
d’il·legalitat.

Les demandes dels immigrants "sense papers": les tancades de Barcelona de l’any
2001

L’any 2001, sota el Govern del Partit Popular, un miler d’immigrants, gairebé tots homes,
i majoritàriament d’origen indi, de Bangladesh i del Pakistan, entre altres nacionalitats,
van ocupar una església al centre de Barcelona. El motiu de l’ocupació era la demanda
de legalitzar la seva situació, els “papers”. L’acció no va sorgir del no-res, sinó que va
ser precedida d’un seguit d’accions, entre assemblees, concentracions i manifestacions.
Aquesta ocupació va ser seguida per més persones en la mateixa situació fins a ocupar
deu esglésies. Els immigrants es van declarar en vaga de fam fins a aconseguir les seves
demandes. Les ocupacions van despertar la solidaritat de sectors de la població, que
s’unien en la pressió cap al Govern. En total, els immigrants van estar tancats i en vaga de
fam un total de 47 dies, mentre els seus representants participaven en negociacions per tal
de millorar la seva situació. La victòria no va ser completa, però tots els immigrants tancats
van aconseguir legalitzar-se i van obrir la porta a la regularització de 30.000 més que es
van acollir a una clàusula de la Llei d’estrangeria.
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Quant a les persones comunitàries, el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer,
estableix les condicions d’entrada, lliure circulació i residència a l’Estat espanyol
dels ciutadans d’estats membres i de l’Espai Econòmic Europeu.

Pel que fa a al dret d’asil de persones extracomunitàries i apàtrides, la Llei 12/2009,
de 30 d’octubre, incorpora com a novetat la protecció internacional com a figura
que preval sobre la de refugiat establerta per la Convenció de Ginebra.

El 14 de març de 2014 es va aprovar el Reglament 162/2014 dels Centres
d’Internament d’Estrangers (CIE), que estava previst a la llei d’estrangeria de 2009.
A l’Estat hi ha vuit CIE, amb 2.572 places. Les persones que són internades
als CIE són estrangers en situació administrativa irregular, i poden estar-hi un
màxim de 60 dies abans de ser expulsats del país. De vegades l’estada al CIE pot
substituir una condemna penal. El funcionament d’aquests centres ha estat criticat
per sectors de la ciutadania, i fins i tot existeixen organitzacions que lluiten pel seu
tancament.

Podeu veure el documental fet per la comissió audiovisual d’Acampada BCN
Tanquem els centres d’internament d’estrangeria, sobre la problemàtica d’aquests
centres:

https://www.youtube.com/embed/Iz8ScsBOLVU?controls=1

Globalització i identitats: claus polítiques i jurídiques

Per a J. de Lucas cal una reflexió sobre globalització i identitats a Catalunya i a Espanya
per contribuir a l’adaptació política i no tan sols jurídica del pluralisme cultural. Segons
l’autor, per això caldria revisar la teoria liberal de la democràcia i admetre institucionalment
el caràcter pluricultural de l’esfera pública, i a més reconèixer el valor de la participació des
de la diferència cultural en la gestió política. Lectura molt recomanable: De Lucas, J. (2003).
Globalització i identitats. Claus polítiques i jurídiques. Barcelona: Pòrtic, Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis.

Les comunitats autònomes

A partir de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya s’estableix la Llei d’acollida de
les persones immigrades. Les comunitats autònomes tenen àmplies competències
en àmbits com l’habitatge i el reagrupament familiar, l’educació, la sanitat o
l’assistència social, a partir de la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, reforma
de la LOEX (Llei orgànica sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social). La legislació estatal, a més, considera que les comu-
nitats autònomes poden gestionar els serveis i els programes específics dirigits a
sol·licitants d’asil, amb el Pla de protecció internacional a Catalunya. En aquest
s’estableixen les actuacions quant a la protecció de les persones perseguides per
raó de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup
social gènere o orientació sexual.

https://www.youtube.com/embed/Iz8ScsBOLVU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Iz8ScsBOLVU?controls=1
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En general, la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol de reforma de l’Estatut de
Catalunya estableix les competències de la Generalitat pel que fa a l’àmbit de la
immigració:

• Les orientacions sociosanitàries, l’orientació en la primera acollida, i
l’establiment del marc de referència

• L’autorització de treball

• El desenvolupament de polítiques d’integració social i econòmica i de
participació social

• La participació en les decisions estatals sobre immigració que afectin
Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el 15 de juliol de 2009 la Llei dels centres
de culte per tal de:

• Facilitar l’exercici del dret de llibertat de culte.

• Donar suport als ajuntaments a l’hora de garantir aquest dret.

• Vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i la higiene
dels locals.

Amb aquesta llei es pretén acabar amb el buit legal existent fins llavors, que
provocava disparitat de criteris entre les institucions municipals en el moment de
concedir les llicències. Tot i això, mitjans de comunicació han criticat l’ambigüitat
de la llei, i fins i tot una sensació de “retrocés en la llibertat religiosa” pel fet de
deixar la decisió en mans dels ajuntaments.

Les diferents administracions locals

L’acollida de les persones i la promoció de la seva igualtat es duu a terme amb
ajuntaments i consells comarcals a través del Departament de Benestar Social i
Família. Les administracions locals estableixen les seves línies d’actuació a partir
de:

• La Llei reguladora de les bases de règim local

• La reformulació de la Llei municipal de règim local de Catalunya

• La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

Des del 30 de juny de 2011, el Departament de Benestar Social i Família de la Ge-
neralitat pot acreditar conjuntament amb els ajuntaments informes d’estrangeria
per acreditar:

• L’adequació d’habitatges per a sol·licituds de reagrupament familiar i per
renovar les autoritzacions de residència.
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• El grau d’integració per accedir a l’arrelament social.

• L’esforç d’integració per renovar la residència temporal.

A Catalunya, l’ACSAR, l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats,
amb la seva assessoria jurídica té com a objectiu donar orientació, assistència i
seguiment jurídic en matèria de protecció internacional, incloent-hi tant el dret
d’asil com la protecció subsidiària, als refugiats i potencials refugiats radicats a
l’àmbit territorial de la seva actuació. També pot assumir casos d’estrangeria per
raons humanitàries o d’arrelament amb certa vinculació a la matèria d’asil i refugi.

El punt 14.1 de la Declaració dels Drets Humans diu que tota persona té dret
a cercar asil en altres països.

Aquest és un dret sovint vulnerat en molts països, i també a l’Estat espanyol.
Segons les conclusions d’un informe de la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat
(CEAR), el 2012 l’Estat espanyol va registrar el nombre més baix de sol·licituds
d’asil des de feia 25 anys. Només el 8,5 de les persones que sol·licitaven asil van
obtenir l’estatut de refugiat polític. Amb la reforma de la Llei d’asil de 2009, els
obstacles per tal de demanar-lo són cada cop més grans.

2.1.4 Serveis socials

La competència sobre serveis socials correspon de forma exclusiva a cada
comunitat autònoma. Malgrat això, el Tribunal Constitucional estableix la
competència sobre serveis socials com a autonòmica, però que admet la
intervenció estatal en els casos que se superin les capacitats autonòmiques.

L’actual legislació d’estrangeria reconeix als estrangers regularitzats el dret a
rebre els serveis i les prestacions socials bàsiques. Si són residents legals poden
rebre els serveis socials bàsics i els específics en les mateixes condicions que els
espanyols. L’Estat només incideix sobre els serveis socials en les prestacions
no contributives de la Seguretat Social. Davant de l’exclusió dels immigrants
il·legals de l’assistència sanitària, hi ha personal sanitari que amb l’ajut de diverses
associacions i campanyes prioritza l’atenció a les persones al fet que siguin
il·legals i es rebel·la davant aquest fet.

A Catalunya, els serveis socials es divideixen en dues tipologies: els serveis socials
bàsics i els serveis socials especialitzats, que són els que tenen a veure amb
situacions de necessitat concretes relacionats amb diferents col·lectius: família,
infància, adolescència, joventut, toxicomania, disminuïts, tercera edat, minories
ètniques, dona, situacions d’emergència social, prevenció de la delinqüència,
discriminació social o per raó de sexe i atenció als reclusos i exreclusos.
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La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix l’estructura del
sistema de prestacions i serveis socials a Catalunya de la següent manera:

• Àrees bàsiques: l’Estat i les comunitats financen una xarxa d’atenció de
serveis socials municipals, amb prestacions bàsiques com la informació i
l’orientació, ajuda a domicili, allotjament i convivència, prevenció i inserció
social i també els centres d’atenció bàsica. L’Estatut assigna als municipis
la “regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment
dels immigrants”. Els ajuntaments de fins a vint mil habitants que tinguin
capacitat per prestar serveis socials d’atenció primària poden constituir una
àrea bàsica.

• Àrees d’àmbit territorial de prestació dels serveis socials especialitzats:
serveis socials d’atenció especialitzada de caràcter individual, comunitari,
diürn o residencial, amb funcions de diagnòstic, tractament, suport o
rehabilitació.

Per als estrangers comunitaris, l’article 12 del Tractat de la Comunitat Europea
estableix la total equiparació amb els espanyols.

Les prestacions establertes per als estrangers no comunitaris són:

• Pel fet de trobar-se a Catalunya tenen accés als serveis d’atenció social
primària. Per l’empadronament tenen accés a les ajudes d’urgència social.

• Les administracions públiques han de promoure l’adequada assistència als
treballadors de temporada.

• Els menors immigrants tenen reconeguts els drets de protecció als menors.

• Els estrangers residents, és a dir, els que gaudeixen de residència temporal
o permanent, o els que tenen estatus d’asil, tenen dret a totes les prestacions
socials, tant bàsiques com especifiques. La residència legal, per tant,
garanteix l’accés a la resta de serveis:

– Renda mínima d’inserció, amb una residència Catalunya de com a
mínim un any.

– Les prestacions de caràcter econòmic: per atendre necessitats bàsi-
ques, jubilació, acolliment de menors, manteniment de despeses de
cònjuges o familiars, o per a joves extutelats.

– Les prestacions d’atenció a la família: per a infants al càrrec, per a
adopció, per a acollida, dependència, habitatge...

– Les prestacions no contributives: com la d’invalidesa (cal haver residit
cinc anys) i la pensió per vellesa (cal haver residit deu anys).
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2.1.5 Programes actuals i destacables

Dins del Pla de ciutadania i de les migracions (horitzó 2016) es van establir els
següents programes al voltant de les persones immigrades:

• Context socioeconòmic: aquests programes són fonamentals per lluitar
contra les situacions d’irregularitat i la vulnerabilitat de les persones im-
migrades.

– Programes de retorn

– Programa de gestió dels procediments d’estrangeria

– Programa de col·laboració a la cooperació al desenvolupament

– Programa per dotar d’autonomia la població activa immigrada i
facilitar-li l’ocupabilitat

– Programa per combatre la contractació irregular

• Identificació-integració: el que es persegueix a partir d’aquests programes
és acompanyar les persones reagrupades en el seu tràmit i al llarg de tot el
procés d’acord amb les previsions de la Llei d’acollida.

– Programa d’acompanyament i suport als reagrupats familiars

– Programa per al desenvolupament dels serveis d’acollida

– Programa de col·laboració amb els ens locals i les entitats per a la
gestió de la diversitat religiosa

– Programa per la promoció de la formació reglada i no reglada

– Programa de coneixement de les llengües

• Convivència i cohesió social: mitjançant aquests programes es vol fomen-
tar la igualtat d’oportunitats, la democràcia participativa, la llibertat d’opció
religiosa i la igualtat de gènere.

– Programa de col·laboració entre administracions, entitats i professio-
nals de l’àmbit migratori

– Programa de formació dels professionals en l’àmbit migratori

– Programa per a l’accés als serveis públics i l’atenció a les persones
usuàries

– Programa de foment de la interrelació i el coneixement mutu

– Programa de lluita contra la discriminació

– Programa d’equitat de gènere

– Programa de la participació en l’àmbit públic

– Programa d’informació i comunicació

• Infants i joves: a partir dels diferents programes se cerca anivellar la in-
fància i la joventut independentment de l’origen familiar i de la nacionalitat
malgrat les dificultats, els dèficits i les necessitats específiques pel que fa a
l’educació, la salut, la legalitat, el món laboral i la participació ciutadana.

Podeu consultar el
contingut bàsic del “Pla de
ciutadania i de les
migracions: horitzó 2016”
a: goo.gl/OCr3T2.

http://goo.gl/OCr3T2
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– Programa per a l’atenció de les necessitats específiques dels infants i
joves

– Programa per afavorir l’autonomia i participació dels joves

• Transició nacional: aquest programa es planteja informar els nouvinguts
sobre la possibilitat que la ciutadania decideixi sobre si Catalunya ha
d’esdevenir un estat independent de l’Estat espanyol.

– Programa de sensibilització i informació a la població immigrada per
donar a conèixer el procés de transició nacional

– Campanya desmuntant rumors: al portal de la Generalitat també
es pot consultar el material elaborat a partir d’un conveni entre
l’Ajuntament de Tàrrega i la Direcció General per la Immigració.
Aquest material persegueix desmentir falsos tòpics vinculats amb la
immigració. Vegeu: bit.ly/2tcvc1U.

– Projecte d’acollida d’immigrants de Creu Roja Espanyola: el pro-
jecte té l’objectiu d’atendre les necessitats bàsiques dels immigrants
als Centres d’Acollida de la Creu Roja i també als seus pisos d’acollida.
Vegeu: goo.gl/Jyfk3g.

– Projecte Acceder del Secretariat Gitano: programa de mediació
laboral que sorgeix amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació de la
població gitana al mercat laboral. Vegeu: goo.gl/Dj203a.

2.1.6 Prestacions i ajuts

Pel que fa a les subvencions, existeix una zona de concurrència que es compon de
les prestacions dels serveis socials i les prestacions no contributives de la Seguretat
Social, on poden actuar tant les comunitats autònomes com l’Estat.

Els estrangers no comunitaris empadronats en qualsevol municipi de Catalunya
tenen accés a les ajudes d’urgència social, amb la funció d’atendre situacions de
necessitats puntuals i urgents de subsistència de caràcter municipal i no reglat,
bàsicament per a les despeses corrents com alimentació, vestit i allotjament
(art. 4b Llei 13/2006, de 27 juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
LPSCE).

A més, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ofereix
subvencions a entitats i associacions per a programes i activitats d’integració
social de persones estrangeres immigrades, a través del respecte i la promoció
de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, i la sensibilització
de la ciutadania en general sobre les característiques de les persones immigrades.

http://www.tarrega.cat/pdf/ManualDesmuntantRumors.pdf
http://goo.gl/Jyfk3g
http://goo.gl/Dj203a
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2.1.7 Participació social i voluntariat

Per elaborar l’actual Pla de ciutadania i les migracions de la Generalitat
de Catalunya (horitzó 2016) es va dur a terme un procés participatiu entre la
Generalitat i 86 entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de la immigració,
entre les quals es troben des d’organitzacions empresarials i sindicals fins a
associacions i ens locals.

Específicament, el tercer punt del Pla, que incideix en la convivència i la cohesió
social, conté programes i actuacions relacionades amb l’espai públic i la participa-
ció ciutadana. A partir dels diferents programes es persegueix la cohesió social i la
convivència per tal d’integrar els diferents grups socials amb les seves diferències
ètniques o culturals a partir d’actuacions que en remarquen els valors compartits
de tota la ciutadania per tal de fomentar la convivència, i que impliquen per igual
la ciutadania autòctona i la nouvinguda.

En la redacció del pla es posa especial èmfasi en la voluntat de mantenir la
convivència i en la lluita contra la discriminació i la prevenció d’actituds racistes
i xenòfobes a partir de campanyes de sensibilització sobre els valors de la igualtat
d’oportunitats, la democràcia participativa, la llibertat d’opció religiosa i la
igualtat de gènere.

Pla de la ciutadania i de les migracions (horitzó 2016)

La participació pública és entesa en sentit ampli, és a dir, no solament cal cercar
la implicació de les persones immigrades en els espais més propers de la seva vida
quotidiana,en les activitats laborals o en les associacions pròpies del col·lectiu, sinó que
cal que participin en la presa de decisions del municipi i del barri i evidentment, en la
dimensió més estrictament política, exerceixin el dret a vot quan la legislació ho permeti.
Cal fomentar totes aquelles activitats que suposin un intercanvi real entre les famílies i en
els equipaments del municipi o barri com ara centres cívics, escoles, entitats de lleure,
biblioteques, centres religiosos, associacions de veïns, de comerciants o de cultura popular
i tradicional. I donar suport a programes de mediació intercultural entre les famílies d’origen
divers que conviuen als barris. A més a més, s’han de recolzar les entitats de barri i
el teixit associatiu general (és a dir, associacions veïnals, associacions educatives i de
lleure, sindicats, associacions patronals etc...) per tal de facilitar les accions comunitàries
en l’àmbit de la diversitat amb l’objectiu de fomentar la participació de les persones
nouvingudes i d’anar teixint relacions i ponts entre diferents orígens.

Sabem que caldria impulsar polítiques europees i destinar recursos al desenvolupament
per a evitar la causa de la immigració i que des de la cooperació es podrien produir
uns fluxos migratoris justos i solidaris. Però no podem permetre que es despullin a
persones dels seus més elementals drets humans i se’ls discrimini, que s’afavoreixi el
racisme, la xenofòbia, les màfies, l’explotació laboral o l’economia submergida. Les
entitats no lucratives d’acció social, sensibles als problemes que afronta la societat, en
prenem consciència, adoptem un compromís i aportem tots els nostres esforços –la majoria
voluntaris- per tal d’aconseguir una societat més justa. No volem substituir ningú ni alliberar
l’administració de la seva responsabilitat.

Font: Jordi Ibàñez, membre de l’entitat no lucrativa “Bona voluntat en Acció”. Al dossier

“Quadern de camp. Immigració, igualtat i convivència: Un repte per al voluntariat social.

Algunes reflexions i propostes.” Publicat online per la Federació Catalana de Voluntariat

Social. goo.gl/sDFgkw

http://goo.gl/sDFgkw
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Pel que fa al voluntariat social, la Federació Catalana de Voluntariat Social, en
el document de reflexions i propostes Quadern de camp. Immigració, igualtat
i convivència: un repte per al voluntariat social, reflexiona sobre l’enduriment
progressiu de la Llei d’estrangeria i la situació de milers de persones desateses
a causa de les polítiques d’immigració, i així reivindica veritables solucions en
política d’immigració però adopta el compromís d’aportar esforços per millorar
la situació sense, però, alliberar l’Administració de la seva responsabilitat.

2.1.8 Associacions, organitzacions, i entitats importants dins l’àmbit
de la discriminació pel lloc d’origen, ètnia i cultura

La participació social de les persones immigrants o pertanyents a minories
ètniques o culturals és una qüestió cabdal per a la seva plena integració social. a
Catalunya existeixen múltiples associacions que afavoreixen la integració cultural
de les persones pertanyents a altres cultures i també que lluiten contra la seva
discriminació.

A pesar que la participació social de les persones immigrades, sobretot les
que es troben en situació irregular, és baixa, això no és conseqüència que
aquestes persones no lluitin pels seus drets, sinó que sovint ho fan al marge
d’una organització estable.

En aquest punt destaquem tant associacions que lluiten contra la discriminació pel
lloc d’origen, ètnica i cultural, com les que agrupen els afectats per aquests tipus
de discriminació:

• AMIC-UGT (www.associacioamic.cat/web): associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya

• ACISI (acisi.org/benvinguts): associació Cooperació Inserció Social i Inter-
culturalitat

• Associació Punt d’Intercanvi (www.puntintercanvi.org/ca/presentacio): as-
sociació que promou la diversitat cultural en el marc de la igualtat de les
persones, independentment de l’origen i les creences

• Associació Sociocultural La Formiga (www.laformiga.org): associació que
ofereix formació lingüística als nouvinguts, accions amb la comunitat
xinesa i cursos de mediació i interculturalitat

• Bayt-al-Thaqafa (www.bayt-al-thaqafa.org/es): entitat sense ànim de lucre
que treballa amb immigrants d’origen àrab-musulmà des de 1974

• CITE-CCOO (www.ccoo.cat/cite): Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers

• Col·lectiu Tanquem els CIES (tanquemelscies.blogspot.com.es): col·lectiu
que té l’objectiu de visibilitzar els CIE i exercir accions pel seu tancament

http://www.associacioamic.cat/web/
http://acisi.org/benvinguts/
http://www.puntintercanvi.org/ca/presentacio
http://www.laformiga.org/
http://www.bayt-al-thaqafa.org/es/
http://www.ccoo.cat/cite/
http://tanquemelscies.blogspot.com.es/
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• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (goo.gl/i62uWW): entitat que té
com a objectiu principal defendre el dret d’asil i els drets humans

• Creu Roja (bit.ly/2sitcYX): institució amb caràcter no lucratiu que es dedica
a ajudar persones necessitades

• Espacio del inmigrante (espaciodelinmigrante.wordpress.com): organitza-
ció d’acollida i acompanyament a persones excloses per la seva situació
legal, econòmica o administrativa

• FEPERCAT (goo.gl/qh5M2K): Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya

• Fundació ACSAR (www.fundacioacsar.org/es): fundació que persegueix la
construcció d’una societat plural i diversa i promou la igualtat de drets de
ciutadania

• Fundació Nous Catalans (www.nouscatalans.cat): entitat que té l’objectiu
de crear sinergies entre voluntaris, organitzacions de diversos àmbits i
institucions que treballen amb persones nouvingudes

• Fundació Secretariat Gitano (www.gitanos.org): la Fundació Secretariat
Gitano promou el desenvolupament de la comunitat gitana des d’una
perspectiva intercultural

• Ibn-Batuta (ascib.blog.pangea.org): entitat sense ànim de lucre pel foment
de l’intercanvi cultural i que dóna suport als ciutadans immigrants i les seves
famílies, en especial al col·lectiu magrebí

• OAR (goo.gl/IXXEv7): l’Oficina d’Afers Religiosos és un servei de l’Ajun-
tament de Barcelona per tal de garantir la llibertat de consciència i de religió

• Papers i drets per a tothom (papelesyderechosparatodosyto-
das.blogspot.com.es): associació a favor de la regularització permanent i
sense condicions de les persones immigrades

• SAIER (goo.gl/eqC2Z3): Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrats i
Refugiats, que està dirigit a persones nouvingudes amb necessitats d’atenció
específiques relacionades amb el seu procés d’acollida

• SOS Racisme (www.sosracisme.org): associació que treballa per la defensa
dels drets humans des de l’acció antiracista

2.2 Exclusió social o discriminació per raó sexe

L’exclusió per raó de sexe té dues vessants diferenciades: la històrica discrimi-
nació en contra de la dona i la no menys històrica, malgrat que més recentment
visibilitzada, discriminació per identitat de gènere i orientació sexual. Totes
dues vessants de la discriminació per raó de sexe no són fenòmens exclusius de
l’actualitat ni de determinades cultures, sinó que es tracta de fenòmens estesos de
manera generalitzada en l’espai i en el temps, encara que no universals.

http://goo.gl/i62uWW
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=174,12071738&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://espaciodelinmigrante.wordpress.com/
http://goo.gl/qh5M2K
http://www.fundacioacsar.org/es/
http://www.nouscatalans.cat/
http://www.gitanos.org/
http://ascib.blog.pangea.org/
http://goo.gl/IXXEv7
http://papelesyderechosparatodosytodas.blogspot.com.es/
http://papelesyderechosparatodosytodas.blogspot.com.es/
http://goo.gl/eqC2Z3
http://www.sosracisme.org/
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2.2.1 Història de la discriminació per raó de sexe

Començarem per analitzar la discriminació més analitzada i combatuda al llarg del
temps, la discriminació de la dona. Si bé les estructures patriarcals es configuraren
com a marc de l’estructura social durant l’edat mitjana, cal tenir en compte que la
discriminació per raó de sexe ha variat al llarg de la història.

Historia de la discriminació de la dona

Les dones a l’antic Egipte tenien drets econòmics i legals molt semblants als dels
homes: les dones podien governar juntament amb els homes i fins i tot el divorci
era practicat de manera normalitzada. És conegut el paper de dones egípcies
importants en la vida social, com la reina Cleòpatra. No fou així en la Grècia
clàssica, on hi ha constància de la discriminació de la dona en tots els àmbits de
la vida social. Aristòtil afirmà que les dones eren el sector social més allunyat de
la vida social, per sota dels esclaus. Paral·lelament, a l’Orient la situació de la
dona no era menys desigual. Tradicionalment, a la Xina tenir filles portava menys
alegria a les famílies que tenir fills, ja que es considerava les dones membres
temporals de les famílies, atès que un cop casades passaven a formar part de la
família del marit. Per aquesta raó, les famílies no invertien en les seves filles. Fins
i tot és conegut que al segle I dC es col·locava les nenes acabades de néixer sota
el llit i els pares podien decidir si recollir-les o no. Si no ho feien morien, tret que
algú les recollís per servir com a esclaves.

Per altra banda, a Europa, durant l’època de l’Imperi romà, la dona no tenia
existència legal i ni tan sols era considerada ciutadana. En arribar a l’edat mitjana
les dones tenen una presència molt més notòria en la vida social i algunes fins
i tot papers decisius com a reines; des de l’anàlisi històrica s’ha considerat que
possiblement el canvi en la consideració de la dona des de l’Imperi romà fos
a causa de la influència dels pobles germànics o nòrdics, molt més considerats
històricament amb el paper familiar de les mares.

No es tracta d’una coincidència el fet que amb l’expansió de les religions
monoteistes com la jueva, la cristiana i la musulmana les respectives
societats reforcessin el patriarcat.

Amb un sol deu, masculí, les dones desapareixen dels temples i rituals. En
paral·lel, a l’alta edat mitjana jurídicament les dones pertanyien als homes. A
més, com a derivació de la interpretació de les escriptures bíbliques, la dona
era associada simbòlicament a la maldat, el pecat i la degeneració, assimilant-la
metafòricament amb l’Eva del paradís terrenal.

Saltant endavant en el temps, a la baixa edat mitjana (segles XI al XV), en consultar
els arxius de ciutats europees de França, Itàlia i Anglaterra es constata que les
dones eren violades amb freqüència. La llei castigava els violadors, però a la
pràctica era difícil demostrar que les dones havien estat forçades.
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Execució d’Anneken Hendriks. A
l’edat mitjana moltes dones eren
cremades per motius religiosos,
declarades heretges o bé practicants
de bruixeria. Gravat de Jan Luyken
per a la segona edició d’El mirall dels
màrtirs (1685).

Entre els anys 1450 i 1750 la situació de la dona s’agreujà, i fàcilment es podia
criminalitzar les dones i executar-les sota l’argument de la bruixeria. Les bruixes
solien pertànyer a estrats socials pobres i marginals socialment, la qual cosa les feia
encara més vulnerables a les acusacions. Segons els càlculs històrics, en aquesta
època van ser cruelment torturades fins a la mort unes 60.000 dones per aquesta
causa.

El Renaixement va suposar un procés innovador perquè va recuperar elements
de la cultura clàssica, però no va significar cap millora per a l’estatus femení
amb l’excepció de monges que van poder dedicar-se a l’art, com ara Artemisa
Gentileschi.

En el continent americà és difícil trobar dades de la situació de la dona indígena, ja
que les qüestions al voltant del gènere no han estat estudiades fins fa poc. Malgrat
aquest inconvenient, existeixen testimonis que les dones índies d’Amèrica del Nord
podien arribar a ser dirigents locals, com és conegut el cas de Pocahontas (1595-
1617) o Kikisoblu (1811-1896). No va succeir el mateix a l’Amèrica del Sud, on
al segle XV la imposició del catolicisme i els valors culturals europeus situà les
indígenes en una situació igual o pitjor que la de les dones europees.

Poc abans del segle XVIII, mentre el pensament generalitzat atribuïa a la dona
incapacitat i manca d’intel·ligència, aparegué el feminisme.

Història del feminisme

Es coneix com feminisme la ideologia que cerca la igualtat de drets de la
dona envers l’home.

Sens dubte hem avançat [...] en la mesura que el “problema” de les dones està plantejat.

En els temps àrids que corren cal, abans de res, no perdre l’esma i, sobretot, atrevir-se

a “creure en moltes coses impossibles abans de l’esmorzar”. Verena Stolke, citant Lewis

Carroll a A través del mirall a l’article “Antropologia del gènere. El com i el perquè de les

dones.” El podeu consultar sencer a: http://goo.gl/11z2Jo.

Es creu que el pensament feminista s’inicià durant la Revolució Francesa, quan una
gran quantitat de dones participaren en les accions revolucionàries reivindicant la
igualtat de drets. Tot i i això, després d’aquests fets les dones no gaudiren de
dret a vot ni de cap dret dirigit a elles en la Declaració dels drets de l’home i el
ciutadà. Les dones continuaren organitzant-se en clubs i associacions fins que el
1793 tota associació política fou prohibida. El Codi Civil napoleònic va negar els
drets civils a les dones i imposà lleis discriminatòries, com ara definir la llar com
a tasca exclusiva.

A Anglaterra, Mary Wollstonecraft escriu l’obra Vindicació dels drets de la dona,
en què denuncia l’exclusió de la dona. Es pot considerar aquesta obra el primer
clàssic del feminisme, que no obstant això només va arribar a influir sobre petits
cercles intel·lectuals.

http://goo.gl/11z2Jo
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Als Estats Units les dones van lluitar per la independència del país junt amb els
homes, i després s’uniren a la lluita per l’abolició de l’esclavitud. A Londres, el
1840, al Congrés Antiesclavista Mundial es va negar el dret de participació a
quatre dones. El 1848 es va aprovar la Declaració de Sèneca Falls, un dels textos
bàsics del sufragisme americà. La declaració consta de dos grans apartats: un
sobre les exigències per arribar a la ciutadania civil de les dones i l’altre sobre els
principis que havien de modificar els costums i la moral. El sufragisme perseguia
sobretot aconseguir el dret a vot i els drets educatius de les dones.

Manifestació celebrada l’any 1921
contra el racisme i a favor del sufragi
femení. Al cartell es pot llegir: "Una
condició de dona indomable sense
por. Una raça indomable i valenta".

El moviment sufragista s’inicià a Anglaterra el 1851 amb l’aliança de John
Stuart Mill, qui va presentar la primera petició a favor del vot femení al Parlament.
Les dones angleses no van poder votar fins l’any 1928, després que durant la
Primera Guerra Mundial haguessin sostingut la indústria, incloent-hi la bèl·lica,
i part de l’Administració pública.

Cap als anys trenta la major part dels països desenvolupats havia reconegut el dret a
vot de les dones, excepte Suïssa, que no el va acceptar fins al 1970. Les feministes
en aquesta època plantejaven també el dret a accedir a estudis superiors i a totes
les professions, la igualtat de drets civils, compartir la pàtria potestat dels fills,
l’administració compartida dels béns conjugals i igual salari pel mateix treball.

Una de les principals teòriques que han contribuït al moviment feminista va ser
Simone de Beauvoir amb la seva obra El segon sexe (1949), on la idea central
del text és desmuntar la idea biologicista del gènere i la llibertat de la dona. Betty
Friedman, per la seva part, va publicar La mística de la feminitat el 1963, que va
ser una obra decisiva en el moviment feminista. El 1966, Betty Friedman va crear
l’Organització Nacional de les Dones (NOW), que va ser l’organització feminista
més influent als Estats Units. L’entitat treballava per tal que les dones poguessin
exercir els drets adquirits tot incorporar-se activament a la vida pública, laboral i
política.

El feminisme radical nord-americà es va desenvolupar entre els anys 1967 i
1975, i les seves dues obres fonamentals són Política sexual, de Kate Millet,
i La dialèctica de la sexualitat, de Sulamit Firestone (1971). En aquestes
obres es forjaren conceptes centrals per a la lluita feminista, com ara patriarcat
i gènere. A mitjan anys vuitanta, però, amb la diversitat de corrents feministes
i l’heterogeneïtat del moviment es va produir una crisi que va provocar tensions
internes.

A l’Amèrica Llatina, en l’actualitat, més enllà de les diferències i els matisos entre
els corrents interns, es pot afirmar que el feminisme està força institucionalitzat i
que les dones s’agrupen en ONG i partits polítics.

Pel que fa a Espanya, les dones van poder votar per primera vegada en les
segones eleccions generals de la segona república espanyola.

Val a dir que el moviment feminista a Espanya va tenir una actuació social reduïda,
incidint més en assumptes socials com el dret a l’educació o el treball que en les
reivindicacions polítiques.
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Història del col·lectiu LGBT

La història del col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) no va
ser estudiada pels historiadors fins al anys setanta.

A l’antiguitat no es pot parlar de pràctiques homosexuals, ja que el més corrent des-
prés de l’heterosexualitat era la bisexualitat. Es descriuen pràctiques homosexuals
des de l’antiga Mesopotàmia, però els primers documents escrits que detallen
l’homosexualitat no apareixen fins a la Grècia antiga, on es combinava amb el
matrimoni heterosexual. A la primera meitat de l’Imperi romà l’homosexualitat
es va convertir en una pràctica totalment acceptada, i fins i tot practicada per
emperadors entre els quals s’inclou Juli Cèsar, Trajà, Adrià i Heliogàbal. Aquestes
pràctiques foren prohibides cap a la meitat de l’època imperial fins a castigar-
les amb pena de mort en l’època cristiana, el 390. Van tornar a ser tolerades a
l’alta edat mitjana, encara que eren considerades un pecat. La intolerància va anar
creixent fins que les autoritats religioses començaren a perseguir els homosexuals
sistemàticament a partir del segle XII.

No va ser fins a la Revolució Francesa que es despenalitzaren els delictes anome-
nats “imaginaris”, com la bruixeria, l’heretgia i la sodomia. El Codi Penal francès
conservà la despenalització, qüestió que influencià diversos països europeus, com
França, Espanya, Bèlgica, Luxemburg o Portugal. A Espanya es va despenalitzar
l’homosexualitat el 1822, i la Inquisició es va abolir el 1834.

Una de les primeres obres que reflecteixen l’homosexualitat va ser Eros: l’amor
entre els homes dels grecs, de Heinrich Hoessli, i entre els primers activistes del
moviment es troben Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) i Edward Carpenter
(1844-1929). A partir d’aquest moment, metges i científics començaren a estudiar
l’homosexualitat, i es creà l’embrió del moviment LGBT, especialment en els
països on l’homosexualitat seguia sent considerada un delicte.

A Alemanya, el 1929 es retirà l’article que penalitzava l’homosexualitat fins que
aquest avenç s’enfonsà amb l’arribada del nazisme, quan els homosexuals van ser
un dels col·lectius perseguits i massacrats. Alhora, els aliats feixistes d’Alemanya,
com Espanya i Itàlia, duien a terme la seva pròpia persecució dels homosexuals.
A Espanya, en concret, els homosexuals eren empresonats o confinats en camps
de concentració o hospitals psiquiàtrics.

Contemporàniament a la persecució nazi, a la URSS també es considerava els
homosexuals com a degenerats; a més, es creia que suposaven una amenaça per a
la societat socialista i que per això havien de ser eradicats. Centenars de milers de
persones homosexuals van ser confinades en camps de concentració, els gulags.

Entre el 1945 i la dècada dels seixanta aparegué el moviment homòfil, que
utilitzava la paraula homofília per emfatitzar l’amor enlloc del sexe i allunyar-
se dels estereotips promiscus de la comunitat homosexual. Era un moviment
moderat que aconseguir fundar diverses associacions i que publicà revistes de
caire científic que tractaven el tema des d’un punt de vista positiu. El moviment
homòfil caigué en desús quan el 1969 aparegué el moviment d’alliberament gai.
Un dels detonants que va promoure la formació del moviment van ser els disturbis
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de Stonewall, quan la negativa de llicència per servir alcohol en locals de Nova
York freqüentats per la comunitat gai com a mitjà de repressió contra els locals va
desencadenar disturbis que enfrontaren els homosexuals contra les forces policials
durant tres dies.

Un cop despenalitzada l’homosexualitat a Europa i gairebé a tot Amèrica
(on la penalització per pràctiques homosexuals va persistir en alguns estats
fins l’any 2003), la lluita ha estat pel reconeixement de les unions civils de
persones del mateix sexe. El primer país a legalitzar aquestes unions foren
els Països Baixos (2001), seguit d’Espanya i el Canadà (2005).

2.2.2 Marc legal sobre discriminació per raó de sexe

Les polítiques que lluiten contra la discriminació de la dona estan caracteritzades
per seguir una estratègia que complementa les polítiques dirigides a dones,
que combinen les accions positives i la discriminació positiva i les polítiques
transversals dirigides a tota la societat (figura 2.3).

Figura 2.3. Taula sobre el procés de funcionament de les polítiques
dirigides a dones

Malgrat que des de l’any 1945 es prohibeix la discriminació per raó de sexe per
normativa, a la pràctica, fins i tot en les societats democràtiques occidentals, tant
les dones com les persones amb identitat de gènere i orientació sexual diferent de
l’heteronormativa segueixen patint desigualtats a molts nivells.

Les normatives sobre la discriminació per raó de sexe s’han anat establint al llarg
del temps a partir de diferents nivells:

• Internacional

• Consell d’Europa

• Unió Europea

• Estat espanyol

• Catalunya
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Internacional

Les normatives més importants que afecten la discriminació de la dona en l’àmbit
internacional són:

• Carta de les Nacions Unides (1945): es prohibeix per primer cop la
discriminació per raó de sexe

• Declaració sobre l’eliminació de la discriminació de la dona (1967)

• Convenció de les Nacions Unides per l’eliminació de totes les formes de
discriminació cap a la dona (1979)

• Conferència de Drets de Viena (1993): estableix que els drets de les dones
i nenes són part integral dels drets humans

• Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides
(1987): s’introdueix la perspectiva de gènere com a estratègia global en les
polítiques públiques

• IV Conferència Mundial de la dona, Beijing (1995): s’introdueix la igualtat
per raó de sexe com a factor clau per a les societats desenvolupades

• Declaració mundial de la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA):
sobre la importància de la igualtat de gènere en l’àmbit local

• Carta europea per la igualtat de dones i homes a la vida local: es dirigeix
a les associacions locals i regionals per treballar per la igualtat d’homes i
dones

El primer instrument jurídic internacional per lluitar contra la discriminació
és l’acció positiva, que es recull a la Convenció de les Nacions Unides per
l’eliminació de totes les formes de discriminació cap a la dona (1979).

Les accions positives són aquelles mesures temporals i estratègiques que
tracten de compensar les situacions desiguals respecte als homes.

La discriminació positiva és una forma d’acció positiva que enlloc d’actuar sobre
l’acció de partida ho fa sobre els resultats.

Consell d’Europa

Des dels anys cinquanta, el Consell d’Europa ha aprovat una sèrie de normatives
fonamentals per a la protecció dels drets de la dona:

• Conveni per la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals
(1950): inclou que les llibertats s’han d’assegurar sense cap tipus de
discriminació, incloent-hi la discriminació per raó de sexe.

• Carta Social Europea (1961): reconeix el dret a la remuneració igual en el
treball d’ambdós sexes
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Unió Europea

La igualtat de gènere ha estat present en els diferents tractats i plans de la UE:

• Tractat de Roma (1957): reconeix el dret a la igualtat de retribució pel
mateix treball.

• Tractat d’Amsterdam (1999): avança en la igualtat de tracte entre treballa-
dors i treballadores.

• Tractat de Niça (2001): a més d’establir la igualtat com a dret, determina la
necessitat de fomentar la participació de les dones en el mercat laboral.

• Pla de treball per la igualtat entre dones i homes (2006-2010): es defineixen
àrees prioritàries d’actuació per aconseguir la igualtat de gènere.

• Estratègia de la Comissió Europea per a la igualtat entre dones i homes
(2010-2015): es fonamenta en la millora de la situació de la dona en el
mercat laboral i en la seva participació en llocs de decisió.

• Pacte europeu per la igualtat de gènere (2011-2020): persegueix que la
igualtat de gènere s’estengui en tots els àmbits d’actuació.

Estat espanyol

A l’Estat espanyol, la normativa sobre la discriminació per raó de sexe es troba
principalment a la Constitució espanyola de 1978, on la igualtat s’estén a tot
l’àmbit administratiu. A més de la Constitució, s’han aprovat diverses lleis
per perseguir la igualtat entre gèneres, entre les quals la més important és la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones
(LOEIEDH). Aquesta llei comença a tractar la qüestió de les accions positives
com a eina per aconseguir la igualtat.

Catalunya

La normativa bàsica que recull la lluita per la igualtat de gènere en l’àmbit
autonòmic és l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006, on s’incorpora
la qüestió en diversos articles.

2.2.3 Normativa d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de
gènere

El document més complet d’àmbit internacional sobre les persones LGBT són els
Principis de Yogyakarta (2007), que va ser encarregat per l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides pels Drets Humans i que estableix com aplicar la legislació
internacional en el que afecta el col·lectiu.
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En l’àmbit europeu, és des del Tractat d’Amsterdam (1997) que es
comença a parlar específicament de discriminació per raó de sexe.

La bandera multicolor representa la
inclusivitat en molts contextos, entre
ells la reivindicació de l’orgull gai.

La primera vegada que es tractà la qüestió de la transsexualitat en l’àmbit europeu
va ser el 1989 amb la Resolució del 12 setembre del Parlament Europeu sobre
la discriminació de les persones transsexuals. Aquesta resolució tracta la lluita
contra la discriminació del col·lectiu i permet canviar el nom i la menció de sexe
en els documents oficials. L’Informe Figueiredo de 2010 insta els estats membres
a emprendre més accions per la defensa dels drets del col·lectiu transsexual.

Finalment, el 2004 s’esmenta explícitament la discriminació per raó d’identitat o
expressió de gènere per primer cop en la Directiva 2004/83/CE. El 2009, l’Informe
pels drets humans i d’identitat de gènere del Consell d’Europa estableix que el
reconeixement legal de la identitat de gènere i el nom de les persones transsexuals
no han d’estar determinats per requisits com l’anul·lació de matrimoni o els
diferents tractaments mèdics. Finalment, el 2010 es proposa la inclusió del gènere
en la legislació sobre la lluita contra la discriminació, així com la garantia que
les persones transsexuals tinguin la possibilitat de canviar nom i gènere en els
documents oficials.

En l’àmbit estatal, les directives antidiscriminació s’han incorporat a la legislació
civil i laboral. Espanya prohibeix expressament la discriminació per raó d’orien-
tació sexual al lloc de treball, la sanitat, la seguretat social, l’educació i l’accés als
béns, als serveis i a l’habitatge.

Així mateix, Espanya es troba entre els països que reconeixen les unions entre
parelles del mateix sexe i que permeten que aquestes adoptin infants de manera
conjunta.

Finalment, cap país de la UE inclou la discriminació de les persones transsexuals
específicament en la legislació antidiscriminatòria. Espanya inclou aquest tipus
de discriminació per raó d’orientació sexual.

2.2.4 Serveis socials

A Catalunya existeixen diversos òrgans estables de participació reconeguts en el
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació
del Sistema Català de Serveis Socials, com a Comissions Sectorials del Consell
General de Serveis que col·laboren en els plans de serveis socials, entre els quals
es troben:

• El Consell Nacional de Dones de Catalunya

• El Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i
Transsexuals de Catalunya
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Els serveis socials atenen les dones a través dels dispositius municipals
d’atenció generalista.

A més dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, el
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) ofereix un servei d’informació i
atenció sobre els recursos d’interès per a les dones, servei jurídic i campanyes de
dinamització, sensibilització i treball amb la comunitat, i servei d’acompanyament
psicològic.

A Barcelona existeix el Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’agència
ABITS, que és un servei multidisciplinari amb psicòlegs, treballadors socials
i agents de salut a disposició de les dones que exerceixen la prostitució o són
víctimes d’explotació sexual.

El Centre de Documentació de Serveis Socials i el Portal DIXIT del Departa-
ment de Benestar Social i Família són serveis on es pot trobar informació sobre
l’àmbit del benestar social i els drets de ciutadania.

Per la seva banda, el Centre de Documentació de l’Institut Català de les Dones
afavoreix l’estudi i la recerca sobre les dones mitjançant informació bibliogràfica
i documental.

2.2.5 Programes actuals i destacables

Els programes actuals més destacables per tal de lluitar contra la discriminació
per raó de sexe s’estan implementant majoritàriament en l’àmbit local. Vegem els
dos aspectes següents:

• Dones

• LGBT

Dones

Alguns projectes actuals interessants que treballen per aconseguir la igualtat de la
dona són:

• Projecte Canviem-ho: aquest és un projecte municipal de l’Ajuntament de
Barcelona dins el Pla municipal per la igualtat d’oportunitats real i efectiva
entre homes i dones (20012-2015) dirigit als homes per tal d’implicar-los
en la lluita per la igualtat de drets.

• Escola de Dones Emprenedores (ODAME): l’Ajuntament de Barcelona, a
través de Barcelona Activa, proposa un programa d’acompanyament a dones
emprenedores amb assessorament i formació empresarial subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
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• Campanya Juga per la igualtat: aquesta campanya de l’Institut Català de
les Dones persegueix fomentar una transmissió de valors no sexistes a través
de les joguines.

• Dona i Sida: publicació amb informació sobre la infecció de la sida i les
seves conseqüències elaborada per dones expertes, específicament dirigida
a dones.

LGBT

Aquest és un recull d’alguns programes actuals o recents que treballen per la
igualtat del col·lectiu LGBT:

• Dotació de llibres LGBT a les biblioteques de Terrassa i Barcelona:
les biblioteques d’aquestes dues ciutats han creat catàlegs bibliogràfics
específics sobre aquesta temàtica que s’actualitzen regularment amb l’as-
sessorament d’experts.

• Serveis per a dones trans que busquen altres oportunitats laborals a
Barcelona: l’Ajuntament de la ciutat ofereix a persones trans programes de
formació i orientació per accedir al mercat laboral.

– Formació per al personal d’assistència domiciliària de l’Ajunta-
ment de Barcelona: la fundació Enllaç, juntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, ha elaborat materials didàctics sobre la realitat de les
persones LGBT per assessorar la formació de personal d’assistència
domiciliària que treballa amb persones grans LGBT.

– Vacunació contra les hepatitis A i B: l’Agència de Salut Pública de
l’Ajuntament de Barcelona duu a terme una campanya de vacunació
contra les hepatitis A i B dirigida a homes que mantenen relacions
sexuals amb altres homes, i que es porta a terme des de 2004 als centres
d’atenció primària, les saunes i els locals on es practica sexe.

2.2.6 Prestacions i ajuts

A més de subvencions destinades a protegir les dones contra la violència de gènere,
les dones també poden comptar amb les següents subvencions:

• Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració,
la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.

• Subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització
de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

• Subvencions per a dones emprenedores que volen crear la seva empresa
dins el programa Catalunya emprèn.

Podeu consultar el Projecte
Aurora de 2009 per la
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes al mercat
laboral a: bit.ly/2rq7m1D.

A l’últim apartat del llibre
blanc europeu contra
l’homofòbia es poden
consultar alguns programes
per lluitar contra la
discriminació a la comunitat
LGBT a diferents ciutats
europees. Vegeu:
bit.ly/2rVzQUw.

http://www.ccoo.cat/dona/documentacio/publicacio_aurora_per_web.pdf
http://ahead-bcn.org/img/langform/LGBTmay2011ca.pdf


Context de la intervenció social 76

Necessitats de les persones en situació d'exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència,

ètnia o cultura

Podeu consultar l’informe
final de l’ajut a la recerca

Francesca Bonnemaison de
2011 sobre la construcció

dels gèneres des de la
primera infància a:

goo.gl/zwXTYo.

• Subvencions a la recerca Francesca Boinnemaison per tal de generar
documents que facilitin la implementació de les polítiques d’igualtat de
gènere als ajuntaments de la província de Barcelona.

Les entitats sense ànim de lucre que proposen programes dirigits al col·lectiu
lesbià, gai, transsexual i bisexual poden optar a subvencions de la Generalitat de
Catalunya.

2.2.7 Associacions, organitzacions, i entitats importants dins l’àmbit
de la discriminació per raó de sexe

La participació tant de les dones com dels col·lectius LGBT en les associacions
i entitats que treballen per la igualtat d’oportunitats és molt important per a
l’apoderament dels col·lectius. El paper de les associacions i entitats no és tan
sols d’espai de trobada, sinó també d’intervenció.

Vegem algunes de les entitats, associacions o punts d’informació més importants
en contra de la discriminació per raó de sexe en els següents àmbits:

• Dones

• LGBT

Dones

A Catalunya, les primeres associacions de dones apareixen a finals del segle XIX
arran de reivindicacions pel dret de les dones a l’educació. Actualment hi ha més
de 1.000 associacions i grups de dones a Catalunya. Alguns exemples són:

• ABD (abd-ong.org): Associació Benestar i Desenvolupament (Projecte
LARIS). ONG que treballa per eradicar les desigualtats i l’exclusió.

• ACISI (acisi.org/benvinguts): Associació per a la Cooperació, la Inserció
Social i la Interculturalitat. Treballa per la formació i la inserció social i
laboral de la població immigrada i refugiada a Catalunya.

• Àmbit dona (www.fambitprevencio.org/treball-sexual.php): associació que
lluita per afavorir els drets i dignificar els treballadors i les treballadores del
sexe.

• Amit.cat (www.amit-cat.org): Associació de Dones Investigadores i Tecnò-
logues a Catalunya. Associació que defensa la igualtat d’oportunitats en
l’activitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en
la presa de decisions.

• Casal Lambda (www.lambdaweb.org/primer6.htm): associació que té com
a objectiu principal la normalització del fet homosexual.

http://goo.gl/zwXTYo
http://abd-ong.org/
http://acisi.org/benvinguts/
http://www.fambitprevencio.org/treball-sexual.php
http://www.amit-cat.org/
http://www.lambdaweb.org/primer6.htm
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• Projecte vaca (projectevaca.com): associació de dones creadores escèni-
ques.

• Salut i família (www.saludyfamilia.es/ca): associació que té la missió d’as-
sistir les persones independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat,
condició social i religió.

• SURT Associació per a la inserció laboral (www.surt.org): entitat social
que té l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones al
mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació de major
vulnerabilitat

LGBT

El teixit associatiu LGBT presenta un gran nombre d’entitats i una gran complexi-
tat de discursos. Segons Coll-Planas, es poden distingir tres línies de pensament
en els moviments associatius LGBT a Barcelona, i afegirem que, en general, arreu:

• Posicions normalitzadores: aquesta posició té una voluntat integradora,
reivindica la normalitat de persones gais i lesbianes i emfatitza la necessitat
de generar canvis a la societat. Posen l’èmfasi en la lluita per l’equiparació
de drets.

• Posicions transformadores: es relacionen amb el feminisme lèsbic i
l’alliberament gai, i es caracteritzen per un discurs no integracionista que
defensa les seves llibertats a partir d’accions polítiques de tipus llibertari.

• Posicions queer: el seu discurs està enfocat a l’eliminació de les categories i
identitats de gènere i sexuals, i per tant també de la seva articulació política.

A continuació proposem un llistat d’organitzacions que en general lluiten pels
drets de les persones en situació de discriminació per motiu d’identitat de gènere
i orientació sexual:

• INCLOU (inclou.wordpress.com): gais i lesbianes en l’educació. Associa-
ció que genera accions en educació des de la perspectiva del professorat.

• AMPGIL (www.ampgil.org/ca): Associació de Pares i Mares de Gais i
Lesbianes: associació que fa una tasca contra la discriminació a través
de l’assessorament i els espais de trobada i també mitjançant campanyes
informatives.

• Associació Universitària Sin Vergüenza (www.sinver.org): associació que
treballa per garantir els drets de les persones homosexuals i amb orientació
sexual diferent de l’heteronormativa.

• ATC Libertad (atclibertad.wordpress.com): associació d’assessorament en
l’àmbit municipal.

• Espai Obert Trans_Intersex (espaitransintersex.blogspot.com.es): entitat
d’assessorament per a persones transsexuals.

http://projectevaca.com/
http://www.saludyfamilia.es/ca
http://www.surt.org/
http://inclou.wordpress.com/
http://www.ampgil.org/ca/
http://www.sinver.org/
http://atclibertad.wordpress.com/
http://espaitransintersex.blogspot.com.es/
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• ACATHI (www.acathi.org): Associació Catalana per la Integració d’Ho-
mosexuals, Bisexuals, Transsexuals Immigrants: associació amb funció
d’acollida i xarxa relacional per a persones LGBT immigrades.

• Fundació Enllaç (www.fundacioenllac.cat): fundació adreçada a la presta-
ció de serveis d’atenció a la dependència per a persones LGBT.

http://www.acathi.org/
http://www.fundacioenllac.cat/
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