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OS Racisme-Catalunya porta 19 anys treballant en
la defensa dels drets humans, lluitant per combatre la presència del racisme i la xenofòbia a la nostra societat, alhora que reivindicant la igualtat de drets
i oportunitats per a totes les persones que viuen i formen Catalunya. I aquest any que tanquem, coincidint
amb el 60è aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, ens hem hagut d’enfrontar a una situació socio-política on el retrocés en els drets de les persones ha estat la tònica general a tots els nivells: local,
autonòmic, estatal i europeu.
El inici de l’any ha estat marcat per la resolució del Tribunal Constitucional que va obrir una via al rebrot de
teories revisionistes i va ampliar la impunitat de l’extrema dreta en declarar la inconstitucionalitat de l’article 607.2 del Codi Penal, que condemna la difusió d’idees que neguin o justifiquin l’holocaust. Sumat a la
decepcionant sentència del judici contra la Llibreria Europa, hem patit un gran pas enrere en la lluita contra el
racisme.
Les eleccions generals celebrades en el primer trimestre, on, malauradament, el tema de la immigració va
ser de nou un dels temes principals, varen estar marcades per les propostes xenòfobes del Partit Popular i
la manca de resposta ferma alternativa. I la creació del
nou Ministeri de Treball i Immigració després de la vic-
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2008: aniversari
i retrocés dels
Drets Humans
tòria del PSOE, deixava clar la postura que havia de
marcar el nou govern: utilitarisme de les persones immigrades, enduriment del discurs i de les lleis.
Una tònica que s’ha seguit també a nivell europeu, retallant i vulnerant drets contra la immigració. L’aprovació de la Directiva de retorn i expulsió, coneguda com
la Directiva de la Vergonya, i la immediata aprovació
del restrictiu Pacte europeu sobre immigració i asil, va
rebre la resposta de bona part de la societat civil. Diverses entitats organitzades varem iniciar mobilitzacions
en contra d’aquest retall de drets i demanant el tancament dels Centres d’Internament per a persones estrangeres.

També ha estat un any d’incoherència política que posa
sobre la taula la manca de seriositat i irresponsabilitat
de les forces de govern davant temes claus com la convivència i cohesió social. Dins del mateix Govern, el català, s’han implantat mesures discriminatòries, com els
Espais de Benviguda Escolar, al que ens varem oposar
junt amb importants representats del sector educatiu
recollint el recolzament de desenes d’entitats; mentre
es dibuixava el Pla Nacional d’Immigració (PNI), en el
procés del qual varem col·laborar. I el mateix partit que
signava aquest pla per la convivència a Catalunya, presentava a Madrid la proposta de reforma que ha d’endurir la Llei d’Estrangeria. Tot i la decisió de desvincular-nos de certes iniciatives institucionals, com és el PNI,
seguim apostant per la interlocució política i creiem en
la força del treball en xarxa.
Des de SOS Racisme en tot moment ens hem oposat
a les polítiques discriminatòries i que generen fractura
social, com ha estat el Pla de Retorn Voluntari del govern central; hem demanat la retirada d’ordenances
que estigmatitzen alguns col·lectius, i tot i que a les
Franqueses hem aconseguit la seva retirada, encara
queden municipis vigents. Ens hem sumat a la denuncia de vulneracions de drets, com la persecució del poble gitano a Itàlia; així com hem recollit el suport d’altres entitats en totes les nostres accions.

Tot i que durant l’any s’han impulsat alguns programes
positius per la lluita contra el racisme, com el Codi Ètic
de la Policia de Catalunya, en el disseny del qual varem
participar, ha estat marcat per la normalització del racisme social i institucional. Ha estat un any negre pels
drets humans marcat per una crisi econòmica global
que posa en perill la cohesió social, i que ens presenta
la necessitat, més que mai, de la sensibilització de la
societat per la reivindicació de la igualtat de drets i oportunitats, de l’eradicació de qualsevol manifestació de
xenofòbia en moments de crisi i la denuncia de les discriminacions.
Amb aquest document que teniu a les mans us
volem presentar un recull de quines han estat les
accions que hem dut a terme durant el 2008, els
seus objectius i els resultats obtinguts. Som conscients que tenim molta feina per fer i que la nostra lluita contra el racisme i per la denúncia i la
sensibilització és més necessari que mai, tot i que
la manca de recursos dificulta arribar a tots els
espais que considerem necessaris. Per aquest motiu volem agrair a totes les persones, entitats i
institucions que ens donen suport en aquesta tasca i ens permeten seguir treballant per ser un referent en la lluita antiracista.

684 PERSONES ATESES
PER L’OiD DURANT EL 2008

L’associació
S

Control

OS Racisme Catalunya és una associació
no governamental i sense afany de lucre, que
treballa des del 1989 en la defensa dels Drets
Humans i centra la seva actuació en la lluita contra el racisme i la xenofòbia, defensant la igualtat
efectiva de drets i oportunitats per a totes les persones que comparteixen i conformen una mateixa societat.

Oficina

Des de la nostra entitat entenem per racisme
qualsevol forma de discriminació, segregació o
agressió a les persones per motiu del seu origen
ètnic o nacional, pel color de la pell, per creences
religioses o per pràctiques culturals.
La nostra acció es basa en la denuncia del racisme en totes les seves manifestacions i espais. Treballem la denúncia i la sensibilització en la societat catalana a partir de campanyes, mobilitzacions, espais de debat i de formació.
Tenim una Oficina d’Informació i Denúncies,
en la que atenem a les persones que han estat víctimes o testimonis d’un acte racista o discriminatori. Impulsem el portal Prouracisme.org com
eina per ampliar l’acció antiracista, la de-

Entitat

Oficina d’Informació i Denúncies (OID) de SOS Racisme-Catalunya és un servei
gratuït que des de l’any 1992 atén a les persones i col·lectius que han estat víctimes d’agressions o discriminacions racistes o xenòfobes. Des de l’OID també s’ofereix un servei d’informació i assessorament a la població immigrada sobre drets i deures ciutadans (temes com estrangeria, primera acollida i xarxa de serveis socials, temes jurídics, tramitacions
de queixes, etc.)

L’

L’OID treballa conjuntament amb un seguit de serveis públics i privats ja sigui per derivar temes que considerem que no són estrictament casos de racisme o xenofòbia, ja sigui per treballar conjuntament en la resolució dels casos que assumim. Durant el 2008 hem treballat
per enfortir aquests aspecte reforçant la col·laboració amb alguns d’aquests serveis. Així per
exemple hem iniciat les gestions per signar un conveni amb l’associació de suport psicològic Exil, hem acordat el protocol de coordinació amb l’Agència Catalana de Consum i amb la
Conselleria d’Interior, i hem iniciat el tràmits en el mateix sentit amb el Servei de Mediació
Penal del Departament de Justícia.

Campanyes 23%

L’equip de l’OID, format per l’equip tècnic i els activistes de l’associació que hi donen suport,
vetlla per donar una atenció de qualitat a totes les persones que s’adrecen al servei i treballa amb l’objectiu de resoldre els casos, restablint els drets vulnerats en la mesura possible.
Aquesta resolució es pot treballar, en funció de la tipologia del cas, per la via judicial, la mediació o la queixa administrativa. L’atenció a les persones es centra, en funció de les necessitats que presentin, en el suport psicològic, l’atenció social i sanitària.

nuncia i el treball en xarxa. I des del 1995 publiquem l’Informe Anual sobre el racismo en
el Estado Español, material de denuncia pública realitzat per la nostra Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español.
Som membres de la taula per la ciutadania impulsada des de la Secretaria Immigració, del Consell
Municipal d’Associacions de Barcelona i del Consell de Ciutat. Formem part de la Federació ONG
pels Drets Humans de Catalunya.
En el 2008 s’ha celebrat el VIIIè Congrés de Socis de l’entitat, en el que es van debatre i decidir
les línies a seguir durant els propers anys, que
es centren en la denúncia del racisme, l’augment
de la presència pública i la pressió política i la
transmissió del discurs antiracista.
SOS Racisme-Catalunya actualment la formen un
equip professional format per 6 persones, uns 60
membres actius i col·laboradors, i 780 socis. El
nostre finançament es composa de fons propis,
recursos públics i privats. Els nostres recursos es
distribueixen de la següent manera:

DESTINACIÓ FINANÇAMENT
Funcionament 6%
Altres despeses
4%

RESUM DEL TOTAL DE CASOS
Casos de Racisme i Xenofòbia* rebuts al 2008 i assumits per l’OID
Casos de Racisme i Xenofòbia d’anys anteriors oberts anys anteriors i treballats al 2008
Informacions i assessoraments
Total

134
92
458
684

* hem exclòs les denuncies sobre mitjans de comunicació (83 denuncies) ja que durant el 2008 s’ha fet des de l’associació una recerca activa d’aquest tema
i per tant no correspondrien, com la resta, a la denuncia per part d’una víctima o testimoni.

TIPOLOGIES DE CASOS ATESOS PER L’OID DURANT EL 2008

Sensibilització i
comunicació 17%

Agressions d’extrema dreta
Formació i activitats
educatives 8%

3%

Agressions i abusos de seguretat privada

7%

Agressions i abusos de cossos de seguretat

20%

Agressions i discriminacions de particulars

25%

Discriminacions en serveis (1)

Atenció a les
víctimes de
Racisme (Oficina
d’Informació i
Denúncies) 25%

26%

Discriminació Laboral (2)

Participació,
Denúncia i
movilització social
17%

10%

Webs d’extrema dreta i fòrums contingut racista

5%

Altres

4%

Total de casos

226
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DENÚNCIA, ACCIONS I SENSIBILITZACIÓ
ACCIONS GLOBALS
DIÀLEGS ANTIRACISTES
Durant l’any 2008 hem organitzat 3 taules de debat sota
el nom de “Diàlegs antiracistes” per tal de profunditzar de la mà d’experts en temes que creiem rellevants
en la lluita contra el racisme sota els títols “Denúncia
i reflexiona a l’entorn de l’antiracisme al segle
XXI”, “Avancem en convivència des de l’escola” i “Habitatge i immigració”.
Per dur a terme els Diàlegs hem comptat amb 9 ponents experts en cada un dels àmbits i més de 100 persones que han assistit a les sessions.

SEMINARI DRETS HUMANS
“El racisme a les societats democràtiques.
Manifestacions i eines per combatre’ls”
El 22 de novembre es va celebrar el seminari “El racisme a les societat democràtiques. Manifestacions i
eines per combatre’ls”, que va reunir a magistrats, investigadors, periodistes, advocats i altres professionals. Un total de 12 ponents de diferents punts
d’Europa i 60 assistents de diferents entitats,
universitats i col·legis professionals. Varem
comptar amb la presència del director de la Oficina de
Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya i el rector de la Universitat Pompeu Fabra.
Es va concloure que ens trobem davant d’un problema de política social davant el que la sensibilització en
l’àmbit judicial és fonamental per avançar en la lluita
contra el racisme i la xenofòbia; així com que les lleis
contemplin la condemna dels casos de racisme.

ÀREES DE TREBALL
concepte de fiances i avals restrictius.
Les entrevistes i ampliació d’informació posterior ens
ha permès analitzar aquest binomi de l’habitatge i la
immigració des de l’òptica de l’antiracisme i plasmarho en un document, en el que assenyalem també, les
vies de resolució i denúncia davant d’aquestes pràctiques.

TRENCANT TÒPICS
PER LA CONVIVÈNCIA
La campanya contra el racisme social “Murs: trenquem tòpics per la convivència”, ha reforçat les
seves línies d’acció durant el 2008 amb les seves exposicions itinerants per Catalunya i Barcelona. En total, més de 5.000 persones han visitat l’exposició audiovisual a Figueres, Sant Celoni, Alcover i Vilarodona (Alt Camp) i els barris de Torre Baró, Ciutat
Meridiana, Sarrià, El Besós, La Verneda, El Clot, Barri
Gòtic, el Raval i La Barceloneta de Barcelona. Gairebé 1400 persones han pogut debatre i reflexionar
al voltant dels tòpics que envolten la població immigrada en alguna de les activitats paral·leles.
Hem sumat més de 100 adhesions al manifest
contra el racisme social, incloent ajuntaments, entitats i persones a títol individual.

PROURACISME.ORG
Fa dos anys que varem crear a la ret d’Internet aquest
espai participatiu que recull tota mena d’informació
sobre temes relacionats amb el respecte als drets humans, la lluita per la igualtat de drets i oportunitats i
la no-discriminació. Aquest any hem millorat la plataforma digital creant una nova imatge, ampliant els continguts i les eines i fent del portal
una eina més útil i accessible, segons els requisits del segell de qualitat W3C.
En total el portal antiracista compta amb 265 usuaris, més de 150 noticies, activitats i campanyes que
s’actualitzen diàriament, i funciona com a plataforma de mobilització i difusió de campanyes.

FORMANT EN
L’ANTIRACISME

INFORME HABITATGE
Durant tot el 2008, les persones que conformen el NTP
de Convivència han realitzat un treball de camp per
verificar que realment les persones immigrades pateixen discriminacions en l’accés a l’habitatge, tant en
la presa de contacte com en l’aplicació de requisits en

Fa més de 10 anys que des de SOS Racisme treballem
en l’àmbit de l’educació en drets humans i antiracista. Durant el 2008 hem dut a terme, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència del Govern Espanyol, el projecte “Sensibilització i formació de
potencials transmissors dels missatge antiracista”, que inclou una maleta pedagògica pel formador antiracista.
Durant l’any hem realitzat més de 20 conferències, i
hem continuat realitzant cursos de formació a instituts
de secundaria, associacions i agrupacions professionals a partir de xerrades i tallers del Catàleg de Formació 07-08 i hem participat en cursos i seminaris
externs com a experts en matèria d’antiracisme

LABORATORI ANTIRACISTA ‘08
El “Laboratori Antiracista”
és un espai de reflexió,
participació i intercanvi
d’experiències sobre el racisme pels joves.
Enguany s’ha organitzat 6 trobades de debat
sobre la visió dels joves
sobre el racisme, 3 experiments antiracistes per
aprofundir en el debat mitjançant eines culturals i un
treball de camp per
apropar-nos a la realitat de
la presència d’aquests joves a les entitats esportives i de cultura popular.
En total ha comptat
amb la participació de
més de 150 joves i 55
entitats implicades.

Més informació sobre el seminari de Drets Humans, l’Informe d’Habitatge i el Laboratori el trobareu als CD
editats recollint les ponències i/o conclusions. Així com part de la informació sobre aquests i les transcripcions dels Diàlegs Antiracistes a la nostra web o al blog laboratoriantiracista.blogspot.com respectivament.

PARTICIPACIÓ I ACTIVISME
Durant tot l’any s’han consolidat aspectes diversos del Pla Estratègic. Entre aquests cal destacar el paper del
Nuclis de Transformació i Participació (NTP), una nova estructura de participació, activisme i vertebració d’accions de denúncia i sensibilització. El seu valor fonamental són els membres actius de l’entitat. Aquesta primera fase es tanca amb la participació de 25 persones que han endegat noves accions i línies de recerca i denúncia dins de 3 grups: Convivència, NO als CIES i Laboratori Antiracista, i dins el procés de consolidació com a eines fonamentals per la nostra acció, que aniran evolucionant d’acord amb els objectiu, interessos
i amb la incorporació de nous membre actius.
Hem engegat també el butlletí digital pels activistes de l’entitat SOSActiva’t, dins el pla de foment de la comunicació interna.

Llibreria Europa
A principis de febrer es va celebrar la vista per sentència pel cas de la Llibreria Europa a l’Audència Provincial de Barcelona. Des de SOS Racisme, que ens presentàvem com a acusació popular, varem organitzar
una sèrie d’actes per tal de recordar la rellevància d’aquest cas en la lluita antiracista: contactes amb intel·lectuals i periodistes que van donar suport; treball en xarxa i denúncia col·lectiva mitjançant una roda de premsa amb altres entitats representants dels col·lectius socials víctimes del nazisme que a més ens van acompanyar al judici.
El judici venia precedit per la decisió del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la prohibició penal de difondre idees o doctrines que neguin els Delictes de Genocidi.
A mitjans de març la sentencia condemnava en Pedro
Varela, propietari de la Llibreria Europa com autor d’un
delicte de genocidi però no el considera autor d’un delicte de provocació a la discriminació, odi o violència,
per prescripció dels fets. La nostra decepció davant
aquest es suma a la preocupació per una sentència que pot crear jurisprudència per altres situacions i denúncies similars.

de la importància de la lluita antiracista i fer una crida a
la participació ciutadana.
Un vídeo de denuncia difós per Internet, “Sabies que
hi ha un lloc al món...?” que va rebre gairebé 900 visites; jornades de portes obertes al local de l’entitat on
es podia visitar l’exposició “Murs: trenquem tòpics
per la convivència”; Diàlegs Antiracistes al voltant de
la “Denúncia i reflexions al voltant del racisme al
segle XXI” i, finalment, un acte públic a la Rambla de
Santa Mònica (Bcn) on varem recollir més de 1.800 gols
de totes aquelles persones que van voler sumar-se a
l’acte “Marca-li un gol al racisme”, a més de les que
ens varen enviar el seu “Gol Virtual” per Internet.

Contra la Directiva
de la Vergonya
Des del moment en què es va anunciar la iniciativa del
Parlament Europeu d’aprovar una Directiva sobre el Retorn i l’Expulsió de persones immigrades a l’Unió Europea, coneguda com la Directiva de la Vergonya, varem endegar un seguit d’iniciatives, algunes en coordinació amb altres entitats compromeses, per tal d’infor-

1IGUAL1, Tothom ciutadà
L’any 2008 ha estat any d’eleccions generals i un cop
més la “festa de la democràcia” s’ha vist enterbolida
pel fet de que un 13,59% de la població de l’Estat espanyol no té reconegut el dret de sufragi actiu ni passiu;
persones que no tenen nacionalitat espanyola però que
viuen, treballen, contribueixen i participen a la nostra
societat. Varen denunciar aquesta situació de desigualtat de drets amb les següents accions:
“Awa Nkromah/M’has esborrat?”, campanya viral
a través del correu electrònic, endegada en el marc de
la Federació de Asociaciones de SOS Racismo del Estado espanyol.
“Vivim, treballem... per què no votem?” Acte simbòlic i presentació d’un manifest conjunt amb aproximadament 40 entitats juvenils del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
Adhesions al manifest: 1IGUAL1, avui comptem amb
80 adhesions d’entitats i 800 individuals.
Malgrat els anuncis de petits avenços en aquesta línia
mitjançant la signatura de convenis bilaterals, cal continuar fent difusió del missatge i fent pressió per aconseguir lligar els drets polítics a la residència i no a la nacionalitat avançant en la concepció de ciutadania.

Per una campanya electoral
sense xenofòbia
Un any més varem demanar
als partits polítics responsabilitat social en les seves estratègies electorals. Davant un inici
de pre-campanya marcat pels
missatges xenòfobs de CiU,i
del Partit Popular i amb el precedent de les eleccions municipals varem presentar la nostra pròpia campanya “Les persones immigrades no són
peces del joc electoral. Tots som ciutadans i ciutadanes” i varem endegar una acció de seguiment i
denúncia de totes aquelles declaracions de tots els partits polítics que posessin en perill la convivència a Catalunya, que recollíem en els “Mistos electorals
2008”. Per una altra banda, més de 120 acadèmics i
entitats socials, entre elles SOS Racisme, varem signar
un manifest contra els discursos electorals que
afavoreixen la xenofòbia.

21 de març:
marca-li un gol al racisme
El 2008, per commemorar el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia, varem organitzar diversos actes per tal de sensibilitzar la societat catalana

mar, sensibilitzar i mobilitzar la població i pressionar als
partits polítics per un posicionament contrari i condemnar públicament aquesta directiva que atempta contra
els Drets Humans i legitima encara més la vulneració
de drets que ja es dóna als Centres d’Internaments per
a les persones immigrades (CIES).
“La Directiva incinera els Drets Humans”; acte simbòlic realitzat per activistes de SOS Racisme davant el
CIE de Zona Franca davant el primer anunci de la Directiva, al mes de maig.
Manifest “Aturem la Directiva de la Vergonya, tanquem els Centres d’Internament” que va recollir les
adhesions d’una quarantena d’entitats, fundacions i partits polítics. I acte de protesta unitari, sota el mateix
lema que va reunir centenars de persones davant la seu
el Parlament Europeu a Barcelona el 5 de juny.
Cartes als euro parlamentaris catalans que van recolzar la directiva mostrant la nostra indignació i condemna a aquesta acció.
Concentració de protesta davant la seu del Parlament Europeu durant les votacions d’aprovació el 17 de
juny.

No als EBES: Avancem en
convivència des de l’escola
La Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat els centres educatius pels nens i nenes
immigrants que arriben amb el curs iniciat, els anomenats “Espais de Benvinguda Educativa” (EBE). Un projecte discriminatori, que fomenta la desigualtat i l’estigmatització del col·lectiu immigrant: nens i nenes i les
seves famílies, i que va en contra d’altres iniciatives polítiques a favor de la integració.
En contra d’aquest, varem endegar diverses accions en
xarxa amb altres entitats, com el manifest, “Avancem
en convivència des de l’escola”, que ha recollit l’adhesió de 38 entitats, partits polítics i agents socials, entregat al Conseller d’Educació. Es va presentar queixa
conjunta també al Síndic de Greuges i es va fer roda de
premsa per tal de valorar amb un anàlisi i reflexions la
implantació de la prova pilot als municipis de Vic i Reus
amb les entitats Rosa Sensat, el sindicat USTEC i el Grup
de Recerca EMIGRA de la UAB.

TREBALL EN XARXA
Durant aquest any, hem consolidat convenis de col·laboració amb el Moviment Laic i Progressista
(MLP) i el Consorci de les Drassanes Reial i Museu Marítim de Barcelona. Els acords amb les dues
entitats potencien el nostre treball en xarxa per tal de col·laborar conjuntament en projectes per promoure la convivència i l’antiracisme.

INTERLOCUCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ
Durant l’any hem participat activament en el disseny de polítiques i/o projectes relacionats amb la convivència i/o la igualtat de drets, com per exemple: Codi Ètic de la Policia de Catalunya, presentat al mes
de novembre, i que vol significar un instrument més en la protecció dels ciutadans i ciutadanes impulsant
la consciència professional i les bones pràctiques, en el respecte als drets i llibertat de les persones. Hem
participat en el procés d’elaboració del Pacte Nacional per a la Immigració a partir de la Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat. Varem comparèixer davant la Comissió sobre Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya en una sessió dedicada a “Nous catalans: immigració i interculturalitat” (podeu trobar la ponència a http://www.sosracisme.org/reflexions/documents.php ).

