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Els drets polítics, és a dir, el dret a poder
votar i ser votat, és una reivindicació que
han perseguit molts col·lectius al llarg
de la història, començant per les dones.
I de fet, el seu assoliment ha suposat
l’evolució de la societat en molts aspectes: reconeixement de la igualtat de drets
dels grups socials afectats i, sobretot, enfortiment d’un sistema polític basat en
la democràcia. SOS Racisme Catalunya
portem gairebé 25 anys treballant per reivindicar el dret a vot de les persones immigrades, com un element per preservar
la cohesió social i aconseguir una democràcia real, on totes les persones que hi
vivim i hem de complir uns deures també
tinguem reconeguts uns drets, entre ells,
el dret a decidir qui ha de governar i de-

reportatge
terminar els deures que hem de complir
com a ciutadans i ciutadanes.
Tot i que sembla obvi el fet que tothom
que forma part d’una societat en pugui
participar plenament, res més lluny de la
veritat. Aquesta és una lluita de fons, amb
molts entrebancs polítics i interessos creuats, i on les diferents concepcions de la
ciutadania juguen un paper molt important. Però creiem que no és impossible ni
utòpica. De la mateixa manera que avui
ningú no posa en dubte que les dones siguem un agent polític amb plens drets, tenim l’esperança que en un futur no molt
llunyà també mirarem enrere i recordarem el no reconeixement de dret a vot de
les persones estrangeres com una excentricitat del passat, del tot superada.
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Votar a les eleccions locals: de
veritat a mitges a cursa d’obstacles

SOS Racisme fem 25 anys

La lluita permanent per al dret al vot
Les organitzacions civils d’arreu del món, a l’Estat i a Catalunya,
continuen reclamant un canvi legal que faci accessible el sufragi a
tothom, però els avenços institucionals són irrisoris
Alba Gómez i Mar Carrera
Els drets de participació política estan
d’actualitat. El proper 9 de novembre
s’ha convocat una consulta que ha de
definir el futur polític de Catalunya.
S’assoleixi o no un estat independent,
una part important de la població pot
continuar sense el dret a votar (o ser
votada), un dret bàsic de qualsevol societat democràtica. Una mirada retrospectiva sobre aquest dret ens permetrà
rellegir el moment polític actual.
A l’Estat espanyol, la Constitució de
1978 reserva l’exercici del dret de vot
als espanyols en l’article 13.2 i no menciona les persones originàries de fora de
la Unió Europea. La Llei d’Estrangeria
o Llei Orgànica Sobre Drets i Llibertats
dels Estrangers només reconeix el dret a
votar —l’anomenat sufragi actiu*— en
les eleccions municipals als estrangers
no-comunitaris si hi ha convenis de
reciprocitat, és a dir, si en aquells països
d’origen els i les espanyoles poden també accedir al dret a vot. En les darreres
eleccions municipals del 2011, arran
d’aquests convenis bilaterals, les persones originàries de Bolívia, Perú, Xile,
Colòmbia, l’Equador, Nova Zelanda,
Noruega, Paraguai, Cap Verd i Islàndia
tenien accés a votar, tot i que en molts
casos es van trobar amb traves administratives.
No hi ha convenis amb tots els països.
Un exemple són les més de mig milió
de persones d’origen marroquí que resideixen a l’Estat i que encara no tenen
possibilitat de votar. Com denuncia Mohammed Azahaf, coordinador federal
del Grup Àrab del PSOE, el Govern espanyol no ha tancat encara cap conveni
de reciprocitat amb el Marroc, malgrat
que el regne alauita ja va modificar la
seva Constitució per facilitar el vot dels
estrangers (també a les persones espanyoles) al seu país.
A Europa, vots desiguals
L’escenari europeu no millora massa.
Tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu s’han pronunciat reiteradament a favor de concedir als immigrants regularitzats el dret de vot a

Un grup de persones originàries de Filipines votant en la consulta de “Barcelona Decideix” a Sant Agustí
Autoria: ERC

les eleccions municipals, però no tenen
base legal per fer propostes en aquest
àmbit. La mateixa Constitució europea
no menciona aquest aspecte. El Tractat
de Maastrich, per altra banda, reconeix
el dret a votar en els comicis locals a les
persones comunitàries si estan residint
en altres estats membres.
De tot el mapa europeu, Irlanda va ser el
primer país a reconèixer, el 1963, el dret
a vot a les persones estrangeres en els
comicis locals. Aquest estat precursor va
eliminar, el 1992, el període mínim de
residència per poder votar, a més d’atorgar sufragi actiu i passiu. Suècia va ser
el segon estat, l’any 1975, a atorgar el
dret de vot actiu i passiu als estrangers
(exigeix tres anys de residència), seguida
de Dinamarca (1981) i dels Països Baixos
(1985). Més tard, si van afegir Bèlgica i
Eslovènia.
Hi ha un segon bloc de països que atorguen el dret a vot a les eleccions municipals a les persones que acrediten la
residència. Finlàndia, Estònia, Lituània
i Eslovàquia formen part d’aquest grup.
El Regne Unit, en canvi, reconeix el dret
de vot només a les persones originàries
de la Commonwealth. El cas de Portugal
és similar al de l’Estat espanyol, ja que
també concedeix el dret a vot si hi ha
convenis de reciprocitat i si s’acredita un
període de residència. En tercer lloc, hi

ha una llista llarga de països on les persones d’origen estranger no poden votar
sota cap supòsit (Itàlia, Grècia, Polònia,
Hungria, Romania, Luxemburg), a Alemanya, França i Àustria s’especifica la
prohibició del vot en la Constitució.

Més de mig milió de
persones d’origen
marroquí que
resideixen a l’Estat
encara no tenen
possibilitat de votar
Història d’una lluita
La lluita pel dret a vot i pel canvi de
concepció de ciutadania s’ha articulat a
partir de molts actors de la societat civil arreu del món. A l’Estat espanyol, a
partir del 2006, es coordinen dues iniciatives destacades. La campanya “1Igual1
Tod@as ciudadanos”, de la Federació
d’associacions de SOS Racisme a l’Estat,
va néixer per aconseguir desvincular el
dret a vot de la nacionalitat i vincular-lo
a la residència. En concret, la iniciativa
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Sud-àfrica, el camí
de la vergonya
Sud-àfrica, 27 d’abril de 1994. Uns
20 milions de sud-africans, negres i
blancs, voten en les primeres eleccions
democràtiques del país. S’acaba d’instaurar el sufragi universal i el Congrés
Nacional Africà (ANC) guanya els
comicis amb el 62,65% dels vots. Un
govern d’unitat nacional –integrat per
l’ANC, el Partit Nacional i Inkatha per
la Llibertat– condueix Nelson Mandela a la presidència del país. Sembla que
l’apartheid institucionalitzat queda
enrere. Però, quin ha estat el camí que
ha conduït el país fins a aquestes eleccions democràtiques?
Des de l’arribada dels primers colons
blancs al segle XVII, però sobretot
des que el règim de segregació racial
(apartheid, en llengua afrikàner) es va
instaurar oficialment el 1948, l’estat
sud-africà es va anar convertint en

reclamava als ajuntaments que es posicionessin a favor del canvi constitucional per permetre el dret a vot a totes les
persones residents estrangeres majors de
18 anys. Les diferents organitzacions de
SOS Racisme implicades en la campanya
també es queixaven de la “discrecionalitat” en què es firmaven els convenis
de reciprocitat entre l’Estat i els països

Dret de vot a les
persones estrangeres

un laboratori de racisme. Malgrat les
lluites de resistència, aquest racisme
instaurat per la minoria blanca, sota
el lideratge del Partit Nacional, va sotmetre durant dècades la majoria negra,
que tenia prohibit circular per certs
llocs, anar a certes escoles i, que en
alguns casos, va haver de desplaçar-se
a uns estats segregats: els bantustans.
Els negres i els mestissos no podien
ocupar posicions de govern ni votar,
excepte en algunes eleccions aïllades
(com les eleccions de la Província del
Cap, que amb el temps van deixar de
ser multi-racials).
Tot i que les dones blanques sud-africanes van aconseguir el dret de vot el
1930, l’any 1960 el país va seguir marginant la població negra i mestissa en
el referèndum que va decidir que Sudàfrica es convertiria en una república.
Anys més tard, el 1983, una reforma
constitucional va permetre que els
mestissos i els indis participessin en

d’origen, “una forma més de generar categories de ciutadans”.
La segona iniciativa a nivell estatal és
la plataforma Tod@s Iguales, Tod@s
ciutadan@s, integrada per més de 50 d’organitzacions, associacions per la defensa
dels drets humans, entitats de persones
immigrades i sindicats. La campanya
“Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una Ciuda-

Cap dret a vot
Amb dret a vot només
si reciprocitat
Amb dret si vénen d’un país
de la Commonwealth
Amb dret amb un mínim
de residència
Amb dret a vot sense mínim
de residència
Sufragi passiu, poden ser escollits
en les eleccions

Font: Revista Pôte à Pôte (Maison des Pôtes)
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unes eleccions separades per formar
un altre parlament, subordinat al parlament dels blancs. Però, a diferència
dels mestissos i indis –amb drets limitats–, el règim de l’apartheid considerava que els negres no eren ciutadans
africans i els va mantenir al marge del
dret a vot fins l’any 1994.
Avui, 20 anys després de les primeres
eleccions multiracials, Sud-àfrica ha
anat bastint el sistema democràtic.
Amb un població de més de cinquanta milions d’habitants (el 80% negres; el 9%, mestissos; el 9%, blancs i
el 2,5%, indis), és la primera potència
política i econòmica de l’Àfrica. Si
bé els comicis del 1994 van suposar
una fita en la igualtat política entre
blancs i negres, la igualtat econòmica encara és un miratge. Potser,
com va vaticinar Mandela: “Caldran
molts anys per superar els efectes de
les lleis racistes”.

danía Plena” s’ha anat repetint en motiu
dels comicis electorals amb l’objectiu
d’aconseguir el reconeixement dels drets
polítics de totes les persones estrengeres,
així com aconseguir l’esperada modificació de la Constitució. “No es pot demanar
a les persones immigrades que s’integrin
i després negar-los que participin en les
decisions que els afecten directament”,
denuncia la plataforma.
En concret, en les eleccions municipals
de 2011, la campanya “Aquí Vivo, Aquí
Voto” va centrar-se a denunciar les traves
burocràtiques, els terminis insuficients i
el desconeixement dels ajuntaments en
el procediment d’inscripció al cens electoral dissenyat pel Govern central per
a les 350.000 persones “no comunitàries” amb dret a vot. A més, la campanya
també va criticar l’elecció d’un eslògan
(“tots els que convivim junts, votem
junts”) que es va considerar “poc oportú”
per al procediment d’inscripció al cens,
tenint en compte que més de dos milions de persones amb residència regular
al territori no podien votar. Recollides
de firmes, celebració d’eleccions simulades o presentació de mocions als ajuntaments en favor del dret al vot són alguns
dels mètodes utilitzats en la campanya.
Les organitzacions de la campanya segueixen mobilitzant-se a dia d’avui.
Mikel Araguás, d’Andalucía Acoge, assegura que el moment present és una
oportunitat perquè cada vegada més
entitats s’estan sumant a la lluita, no tan
sols de l’estat ni d’Europa, sinó del món.

La mobilització a Catalunya
El reconeixement dels drets polítics de
les persones immigrades a Catalunya és
també un reclam històric d’organitzacions de drets humans, sindicats i altres actors, com alguns partits polítics.
Seguint les campanyes estatals però
també amb iniciatives pròpies, SOS Racisme Catalunya ha estat una d’aquestes veus. Coincidint amb les eleccions
generals del 1992, SOS Racisme va
impulsar “Vota en color”, la primera
campanya que reivindicava el dret al
vot del col·lectiu immigrat a casa nostra. L’experiència d’alguns països europeus va ser un far per a SOS Racisme,
que el 1996 va decidir organitzar unes
eleccions simbòliques a les Rambles de
Barcelona. Aquesta acció es va acompanyar d’una campanya per aconseguir
que els consistoris catalans i els grups
parlamentaris es posicionessin a favor
del dret a vot per a tothom.
Seguint el paraigua de les campanyes
estatals, l’any 2003, en el marc de la
Festa de la Diversitat, SOS Racisme
va posar en marxa l’acció “Aquí visc,
aquí voto”: es van instal·lar unes urnes
simbòliques en la festa perquè el públic
es posicionés en relació amb el dret al
vot. Els assistents a la festa també van
poder participar en un debat amb els
polítics dels partits amb representació
parlamentària.
“Si no hay voto no hay Shawarma” és el
títol del vídeo viral que l’any 2006 SOS
Racisme va llançar per captar l’atenció
de la ciutadania sobre la necessitat de
garantir el dret de vot a les persones
immigrades. Un any més tard, la campanya estatal “1Igual1” també va arribar a
Catalunya. Amb el lema “1igual1”, SOS
Racisme va organitzar xerrades, actes
culturals i polítics, i va comptar amb el
suport públic d’artistes com en Quimi
Portet, Guillermo Toledo, Amparanoia
o Marina Rosell, que convidaven a cedir
el vot de les eleccions al Parlament a una
persona immigrada com a acte simbòlic i col·lectiu. En cada procés electoral,
SOS Racisme també fa diverses accions
de sensibilització (diàlegs, concerts, vídeos, etc.).
L’horitzó, 25 anys després
Avui, 25 anys després de sembrar la primera llavor, es pot dir que s’han aconseguit fites simbòliques, però no el canvi
polític anhelat. A Catalunya, 179 ajuntaments van aprovar una resolució de suport al dret al vot de les immigrades i 90
entitats i gairebé un miler de persones es
van adherir al manifest per al dret a vot
de SOS Racisme. El consistori de Barce-

lona va recollir la voluntat del dret al vot
a la Carta Municipal. A nivell estatal, el
Congrés va aprovar una resolució (21 de
febrer de 2013), que instava el govern a
“avançar, atenent els criteris de reciprocitat, en l’exercici del dret al sufragi actiu
i passiu dels estrangers d’Espanya en els
termes que estableix l’article 13.2 de la
Constitució”.
Però també s’han perdut oportunitats
importants: la reivindicació no ha estat inclosa a l’Estatut de Catalunya ni
al Pacte Nacional per a la Immigració.
Tot i que la comissió constitucional del
Congrés es va comprometre a estudiar
les mesures necessàries per afavorir el
sufragi de les persones estrangeres, la
reivindicació política de SOS Racisme
segueix tenint tant sentit el 2014 com
el dia que va néixer. Aquell moment,
fa 25 anys, es volien eixamplar els límits de la democràcia al màxim. Ara
també.

El vot negre als EUA,
tardà
Als Estats Units d’Amèrica, l’anomenat “país de les oportunitats”, com
s’explica que fins els anys 60 del segle XX, la discriminació per l’accés
al dret a vot fos un fet habitual? En
la constitució originària dels EUA,
en la majoria d’estats només podien
votar els homes “no-negres” amb propietats. En l’actualitat, només els ciutadans nord-americans poden votar a
les eleccions federals, mentre que a
l’àmbit estatal hi ha més obertura.
Si fem marxa enrere en el temps, la
vida civil dels EUA va estar marcada
des de la fi de la Guerra Civil (1865)
per les anomenades Jim Crow Laws,
lleis que legitimaven la segregació racial als espais públics. D’una manera
semblant que a Sud-àfrica, les dones
blanques nord-americanes van poder
votar a partir del 1920, mentre que
els homes i les dones negres van haver d’esperar fins al 1965, data clau en
la qual s’aprova la Voting Rights Act,
una resolució que prohibia la discriminació en les votacions.
L’assoliment d’aquesta reforma no
hauria estat possible sense les lluites pels drets civils arreu dels EUA,
especialment als estats del Sud. Un
exemple són les marxes reivindicatives a peu realitzades al 1965 des de la
ciutat de Selma a Montgomery (capital de l’estat d’Alabama), protagonit-

Autoria: SOS Racismo / SOS Arrazakeria

* El sufragi passiu, o dret a presentar-se en uns
comicis, no es reconeix en tots els convenis de reciprocitat, depèn del cas.

zades per diverses lligues de votants
i organitzacions d’afroamericans tan
conegudes com la Southern Christian Leadership Conference, del revered Martin Luther King. Malauradament, però, un dels dies d’aquella
marxa es va convertir en l’anomenat
Bloody Sunday, arran de la dura repressió policial contra les 600 persones que protestaven per la mort, també a mans de la polica, d’un activista,
Jimmie Lee Jackson.
Els negres que es registraven per votar als estats del Sud s’enfrontaven a
seriosos problemes: racisme institucional, assetjament i pèrdua de feina,
violència o linxaments. El 1962, el reverend James Bevel (SNCC) i Luther
King van fer una crida a registrar-se
per votar, a Mississippi. Una activista
d’aquell període que va seguir la crida va ser Fannie Lou Hammer. “Suposo que si hagués tingut seny, hauria tingut una mica de por, però per
què tenir por? L’únic que podien fer
era matar-me, i això és més o menys
el que estaven intentant fer des que
podia recordar”, va dir. La lluita dels
afroamericans als EUA va ser la lluita dels que ja no podien perdre res,
perquè l’Estat els ho havia pres tot.
Encara avui, tot i haver-se superat
l’apartheid d’aquell moment, als EUA
continuen produint-se greus situacions de racisme.
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Ciutadana de ple dret, per un dia
Un acte de desobediència civil va permetre exercir els seus drets
polítics a persones immigrades que no en gaudien
Jose Peñín
Era un diumenge de maig, el 27 exactament, de l’any 2007. Feia mesos que estàvem treballant per reivindicar el dret al
vot per a les persones immigrades. Realitzant actes de sensibilització i mobilització
al carrer, però també treballant directament amb les administracions i els partits
polítics per tal d’aconseguir el seu suport.
Fins i tot alguns ajuntaments, 24 en total,
havien aprovat mocions a favor del sufragi
universal, un acte sense conseqüència directa però que ens donava força.
Però havia arribat amb molta probabilitat el moment més emocionant de la
campanya, l’acte de cloenda, en el que
faríem efectiu aquest dret reivindicat.
Desobeint unes lleis que considerem
injustes, activistes de Catalunya, Madrid i Sevilla van cedir el seu vot a altres

Desobeint unes lleis
injustes, 250 persones van cedir el seu
vot a altres que no
podien votar
persones que no podien votar a aquelles
eleccions. Fins a 250 persones a Catalunya. Un acte simbòlic de gran càrrega
política.

Una part d’aquestes persones es van reunir a la Plaça Sant Jaume de Barcelona al
matí, i allà es trobarien amb la persona
que votaria per ella o a la que cediria el

No vaig saber mai
quin va ser el meu
vot a aquelles eleccions, però m’és igual
seu vot. Era un moment emocionant perquè moltes d’aquestes “parelles de vot”
no es coneixien i, en canvi, estaven a punt
de compartir els fonaments de la democràcia, la consecució dels drets polítics.
Jo era allà com a part de l’equip organitzador, però em trobaria amb la meva
“parella” més tard, directament al col·
legi electoral. Van venir alguns mitjans
per captar el moment i fer-se eco de la
protesta, i molts vianants i turistes encuriosits s’apropaven per assabentar-se del
que allà passava.
Passades unes hores em vaig traslladar
fins el meu barri, el Clot, on hem trobaria amb Giselle, una companya de feina que feia més de 5 anys havia decidit
emprendre una nova aventura personal i
professional a l’altra banda de l’Atlàntic.
Vivia amb la seva parella, també argentina, a Badalona, i la seva filla petita, que

fent honor al lloc que l’havia vist néixer, es deia Mar. Vam apropar-nos amb
lentitud nerviosa al col·legi on havia de
votar. Abans d’arribar anàvem repassant
el que havíem de fer i li explicava les peculiaritats d’un sistema diferent al del
seu país: entraríem juntes, aniríem fins
les taules on es troben les llistes de tots
els partits. Ella podria mirar i buscar a
qui volia votar. Agafaria la butlleta, la
doblegaria, la ficaria a un sobre que em
donaria tancat. Aleshores aniríem fins
la taula que em corresponia, ensenyaria el meu DNI i ficaríem la butlleta a
l’urna. Un procés senzill, però que ens
provocava un nus a la gola, potser pel
risc que algun interventor s’adonés del
que estàvem fent i ens cridés l’atenció.
De totes maneres tampoc passaria res. O
si? O potser els nervis eren només per la
importància de l’acte que anàvem a fer.
No vaig saber mai què vaig votar a aquelles eleccions. Però m’és igual. L’abraçada
que em va fer Giselle en sortir al carrer,
plena d’agraïment, tenia més valor que
tots els escons del món. “Lo que has hecho
es muy importante para mí, porque voto
por ella” –m’explicava mentre miràvem
Mar jugar al parc- “Porque puedo ayudar
a construir el mundo en el que vivirá”.
Cada cop que vaig a votar m’enrecordo
de totes dues i de com van ser d’especials
aquells comicis.

Es va endur el record
de tenir, per un
dia, tots els drets
reconeguts
Giselle i la seva família van tornar a Argentina un temps després. Cuidar una nena
petita havent de treballar tots dos i sense
l’ajuda de la família que estava a milers de
quilòmetres, es feia gairebé impossible.
Però em fa feliç pensar que es va endur el
record de la sensació d’haver tingut, per
un dia, tots els drets reconeguts. D’haver
tingut l’oportunitat de fer-se escoltar per
l’administració que la governava.
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Autoria: SOS Racisme/SOS Arraziquia

Votar a les eleccions locals:
de veritat a mitges a cursa d’obstacles
Les persones estrangeres que tenien dret al sufragi durant els
comicis del 2011 es van trobar amb traves administratives, manca
d’informació i terminis curts per fer la inscripció al cens electoral
Javier Bonomi, de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (Fedelatina)
És veritat que a partir de les eleccions municipals del 2011 es va
establir el dret de sufragi per a
milers de persones immigrades
que comptessin amb un mínim de
5 anys de residència i que fossin
procedents de països que haguessin signat un conveni de reciprocitat amb Espanya. Aquella era
una gran oportunitat per millorar
la nostra democràcia. La realitat,
però, va ser molt diferent. Les traves burocràtiques i administratives van començar amb la necessitat d’inscriure’s prèviament al cens
electoral, la manca d’informació,
els pocs dies que es van atorgar per
a fer-ho. A més, hi havia l’obligatorietat de presentar un certificat de
residència amb els 5 anys de permanència continuada, van obligar
les persones immigrades a perdre
un dia de feina, anar a una comis- Autoria: Kaffa www.kaffaart.com
saria a sol·licitar-ho i pagar una
Una altra discriminació encara més
taxa al banc per obtenir-ho.
Una cursa d’obstacles per finalment po- flagrant l’han patit, els ciutadans perder inscriure’s al cens, dificultats impen- tanyents a països “anti-democràtics” o
sables per qualsevol ciutadà o ciutadana procedents de democràcies febles, amb
del carrer, que vam haver de patir els i els quals Espanya no pot establir cap tiles que finalment vam aconseguir votar. pus d’acord en aquest camp. En els seus
I la pregunta seria: tan difícil era que el casos, per molt que compleixin els reMinisteri de l’Interior informés directa- quisits establerts, se’ls condemna a carment la Junta Electoral de les persones regar amb la motxilla del lloc del qual
que complien els requisits? Se’ns va dis- han marxat o han hagut de marxar. En
criminar posant barreres per exercir el conclusió, una societat que presumeix
nostre dret per després, com no podia dels seus principis democràtics no hauser d’altra manera, acusar-nos de falta ria de permetre que coses com aquestes
de participació i desinterés. Una vegada tornin a succeir.
més, la hipocresia i la mentida van guanyar la partida.
Més informació www.fedelatina.org.

Països d’origen dels nacionals que
podien votar a les eleccions locals
del 2011 (per continents)

Llatinoamèrica:
• Bolívia
• Perú
• Colòmbia
• l’Equador
• Xile
• Paraguai
Europa:
• Noruega
• Islàndia
Àfrica:
• Cap Verd
Oceania:
• Nova Zelanda

Les narracions de la secció Denúncia es basen en casos reals del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme que atén,
des del 1992, a les víctimes de racisme i xenofòbia. En aquest número, s’ha comptat amb la col·laboració externa.
Contacte SAID: 93 412 60 12, denuncia@sosracisme.org
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Història dels drets socials de les dones i el sufragi femení
Antiga Atenes. Les dones
eren considerades ciutadanes
però menors d’edat per la qual
cosa havien d’estar tutelades
per un ciutadà de ple dret, és a
dir un home major de 21 anys,
lliure i fill de pare i mare atenencs, el qual era l’únic amb
drets polítics.

Societat feudal. Es basava en
el vasallisme i el feudalisme; el
gruix de la població eren camperols. Aquests no tenien cap
mena de possessió de terres per
la qual cosa no tenien drets ni
llibertats i depenien del senyor
feudal.
Les dones continuaven essent
considerades menors d’edat legals i estaven supeditades sota
l’autoritat del pare i després del
marit.

Antiga Roma. A la societat
romana existia la figura del
paterfamilias com a amo i senyor de les persones i béns
de la família. Les dones eren
considerades menors d’edat.
Amb l’emperador Claudi
(41aC – 54 aC) es va suprimir la tutela de les dones.
Aquestes van passar a ser
considerades ciutadanes
romanes però només els
homes tenien dret a exercir
càrrecs administratius, polítics i militars.

EDAD MITJANA SV-XV

EDAT ANTIGA S. V aC – S. V dC

Renaixement. No es van produir gaires canvis en la vida de
les dones, ja que continuaven
excloses de la participació democràtica i de l’espai públic en
general. Es parlava dels drets
de l’home i del ciutadà però
es continuava afirmant la desigualtat de la dona respecte a
l’home i se les excloïa de la ciutadania. Tot i així es comença a
parlar dels drets i la visió de la
dona en la societat.

Al 1791 Olympe de Gouges va
redactar la “Declaració dels drets
de la dona i la ciutadana”. A partir d’aleshores es va estendre una
voluntat creixent de les dones en
diversos països europeus per conquerir drets i noves posicions en
la societat.

Revolució Francesa. El 1789
va ser l’any de la Revolució
Francesa i el naixement de
la nova societat moderna.
Tot i així les dones només
eren ciutadanes en quant
membres de la família d’un
ciutadà pròpiament dit. Les
dones pertanyien a l’esfera
familiar però no tenien cap
paper a l’esfera política tot i
que van tenir un paper molt
important en la revolució.

EDAT MODERNA (RENAIXEMENT I REVOLUCIÓ FRANCESA) S XVI-XVIII

EDAT MODERNA S. XVIII - XXI:

EXPANSIÓ DELS DRETS POLÍTICS I SOCIALS DE LES DONES

Estats Units
Ja al 1917 setze estats havien
concedit el dret de votar a les
dones, però la Constitució dels
Estats Units no va ser esmenada
per a concedir el vot a la dona
fins després de la Segona Guerra Mundial. A mesura que més
estats anaven concedint aquest
dret a les dones, els representants
al Congrés també ho feien fins
que finalment al 1920 la Esmena
Dinovena va convertir el sufragi
de la dona en llei de la terra. Cal
destacar que no va ser un sufragi universal, encara estava per
aconseguir el vot negre.

Equador: Va ser el primer país a Llatinoamèrica a reconèixer el dret a vot a les dones
a la Constitució de 1929. Va ser gràcies a Matilde Hidalgo de Procél, una metgessa que al
1924 es va dirigir al registre electoral amb la
finalitat d’inscriure’s per votar. A la Constitució de 1896 s’havia eliminat els requisits de
la primera on s’establia que per poder votar
era necessari ser “home, major de 21 anys i
que sabés llegir i escriure”. Al 1925 Matilde
va ser la primera dona a poder votar. No va
ser fins al 1967 que es va fer obligatori també
per a les dones.
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El Territori
del Wyoming va
ser el primer estat
dels Estats Units
on es va instaurar
el sufragi sense
diferències de
gènere, tot i així
no era sufragi
universal.

Països europeus
Les reivindicacions feministes a Europa van
sorgir amb força durant els segles XIX i XX,
el que s’anomena “la Primera onada del feminisme”. A finals del s. XIX es posa de manifest
la necessitat del sufragi femení per aconseguir qualsevol canvi social. Durant la 1a i la
2a Guerra Mundial les dones van fer visible el
seu paper dins la societat, ja que van agafar el
relleu a les fàbriques i la vida pública, per tant,
el següent pas havia de ser aconseguir la igualtat política.
Azerbaidjan va
ser el primer país àrab,
que sota una república
democràtica va reconèixer el dret a vot de
les dones al 1919.

ALGÈRIA:: Tot i que mentre va
ser una colònia francesa les dones no tenien reconegut el dret
a vot, aquest va ser establert amb
la seva independència. El mateix
va succeir amb països com Iraq,
Síria i Egipte.

Àfrica
Molts dels països que van aconseguir la independència de les
seves antigues colònies, la majoria dels nous estats africans i
alguns països àrabs, van permetre el vot femení en aprovar les
noves constitucions.

Paraguai: Va ser l’últim país
a Llatinoamèrica a reconèixer
el dret a vot a les dones. No va
ser fins després de 150 anys de la
seva independència, que al 1961,
amb la Llei nº 704 de “Drets Polítics de la Dona” es va aprovar
el dret de les dones a votar i a ser
escollides.

SUD-ÀFRICA: Concedeix el sufragi femení al 1930 però no
pas el sufragi universal. Aquest s’aconsegueix al 1994 amb la
fi de l’Apartheid.

Revolució Russa
La primera Constitució de La República Soviètica, promulgada al 1918, va donar a la dona el dret
a votar i ser elegida per a càrrecs públics. Des del
primer moment, l’Estat Obrer va concretitzar un
canvi radical en la legislació referent a la dona
posant-la en situació d’igualtat amb l’home abolint-ne les antigues relacionades amb el divorci,
l’abortament o els privilegis lligats a la propietat
que es mantenien en profit de l’home en el dret
familiar

Japó No va ser fins als anys
60 que les dones japoneses
van incorporar-se massivament al mercat laboral. Després de la Segona Guerra
Mundial, amb la constitució de 1946, es va reconèixer
la igualtat de tots els ciutadans sense discriminació de
raça, religió, sexe, condició
social o llinatge i va ser el
mateix any que les dones
van aconseguir el dret a vot.

Egipte: Les primeres lluites feministes a Egipte van començar al 1919
amb la revolta contra l’ocupació britànica i reclamant els seus drets polítics
i socials. No va ser fins al 1956 que van
obtenir el dret a vot i a ser elegides.

Índia i Pakistan: Durant
la colonització britànica de la
Índia, que integrava el Pakistan,
Bangladesh i Afganistan, ja al
1935, el govern del Regne Unit
atorgava més drets al territori de
la Índia i permetia el sufragi a les
dones, tot i que sota certs requisits. Després de la independència al 1947, les dones van obtenir
immediatament el dret a vot. La
constitució pakistanesa també
prohibeix la discriminació de
sexes i defensa que tots els ciutadans són iguals davant la llei.

Austràlia. Les dones
van aconseguir el dret
a vot al 1901, un any
després que els homes.
Tot i així els indígenes,
tant homes com dones,
no el van aconseguir
fins al 1960
Nova Zelanda
és el primer
país que va
autoritzar el
sufragi femení
al 1893

1776: Nova Jersey va autoritzar “per error” el dret a vot a
les dones per primer cop a la història. Es va fer una llei que
permetia a les “persones” votar, per la qual cosa incloïa homes i dones. Al adonar-se’n, al 1807, van abolir aquesta llei.
1912: Noruega. Durant el debat parlamentari sobre el dret a
vot per a les dones, el bisbe J.C. Heuch va arribar a comparar
la presència femenina en afers polítics amb la prostitució.
Segons deia, que les dones poguessin votar posava en perill
la institució familiar i l’equilibri moral de la societat.
1971: Suïssa. País dels més tardans a permetre el vot a les dones. Durant el debat parlamentari van aparèixer arguments
que defensaven la incapacitat de les dones per exercir aquest
dret ja que el seu cervell era més petit que el dels homes i
per tant, menys intel·ligents.
Actualment:
Aràbia Saudí: A finals del setembre de 2011, el rei Abdalá bin
Abdelaziz va declarar que les dones podien votar i presentar-se a partir del 2015.
Líbia: Es requereix l’educació bàsica per a les dones per a
poder votar però no se’ls hi demana als homes.
Vaticà: Només poden votar els cardenals que segons la carta
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“El dret a vot també l’han de tenir aquells
que han sortit a fora a buscar feina, fins i tot
els immigrants que estaven aquí”

“Les persones immigrades que participin
a crear el nou estat seran fundadores
i per tant, ciutadanes de ple dret”

Arcadi Oliveres, Procés Constituent

Saoka Kingolo, Sectorial d’immigració
de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)

Montse Sòria i Raquel Méndez
Seria el nostre desig. És evident que si
aquesta majoria social s’ha constituït en
el Parlament gràcies al vot ciutadà, és que
aquest vot ha admès una llista de propostes, entre les quals hi hauria el dret a vot
per a tothom. No ens presentaríem mai
amb un programa buit de contingut.

Autoria: SOS Racisme Catalunya

El Procés Constituent (PC) està treballant el tema del dret al vot?
No ho hem tractat gaire, però fins ara
ens hem plantejat el ple dret dels immigrants al vot, i fins i tot pensem que
els que ja tenen setze anys també votin,
siguin o no immigrants.
Sovint s’encasella el dret a vot al grup
que treballa sobre immigració. Des d’on
ho abordeu al PC?
Ho hem plantejat de manera genèrica.
Hem dit que havíem d’actuar a les properes convocatòries electorals, donant
per descomptat que els immigrants votarien. Només faltaria que un ciutadà
immigrant no tingués dret al vot!
Es pot entendre, doncs, que qualsevol
persona que resideix a Catalunya ha de
tenir dret a vot?
Des del moment que arriba, des del moment que té residència aquí... I encara et
diré més, el dret a vot també l’han de tenir
aquells que per la raó que sigui han sortit
a fora i que estan buscant feina allà, fins i
tot si eren immigrants que estaven aquí.
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Si a Catalunya es tingués una normativa
d’estrangeria nova, com encaixaria amb

l’existent a Europa?
L’única manifestació que hem fet fins
ara és que la normativa europea d’estrangeria és una vergonya i desprestigia
Europa. Amb casos com els de Lampedusa, com a europeus seríem gent carregada de vergonya. Per tant, la nova llei
d’estrangeria catalana seria pròpia.
Així, el Procés Constituent pot ser una
oportunitat per canviar. Quina viabilitat pot tenir incloure-hi que tothom tingui dret a vot?
Això serà viable en la mesura en què un
Parlament en majoria ho pugui aprovar.
La nostra voluntat és que Catalunya
tingui un Parlament, majoritàriament
d’esquerres, on propostes d’aquest tipus
siguin acceptades, però abans calen moltes etapes prèvies, primer cal guanyar
unes eleccions, després cal aprovar una
Constitució catalana, després cal que derivat d’aquesta Constitució surti una llei
d’estrangeria, etc. Són passos que s’han
d’anar fent.
Per constituir una assemblea constituent caldrà tenir una majoria social.
Estarà a favor que tothom pugui votar
independentment del seu origen?

Com treballareu per aconseguir aquesta
majoria social?
Nosaltres intentem buscar el canvi des
de baix. En primer lloc, proposem aconseguir un agrupament entre tots aquells
que volen canvis. Indignats, abstencionistes, plataformes socials i alguns partits polítics, com ICV i Esquerra Unida
i Alternativa i les CUP. La segona proposta és difícil. Voldríem que tots dos
grups tinguessin generositat suficient
per renunciar a una candidatura pròpia, i després d’unes primàries, poder
generar uns candidats que, unitàriament, aconseguissin aquesta majoria, i
en conseqüència, trenquessin les definicions que diem.
A les assemblees locals, s’està tractant
la temàtica de l’accés al dret a vot?
Dins dels grups de treball el tema migratori surt sovint i parlem de l’estupidesa
de l’actual llei d’estrangeria, de mons
sense fronteres o de la possibilitat de
que la gent es traslladi d’un lloc a un altre. A més, fem una crítica del que està
fent l’Estat Espanyol pel que fa a l’estrangeria. Per tant, això està implícit en
les nostres maneres de ser.
Si s’acaba assolint el dret a vot per a
tothom, condicionarà ideològicament
els resultats electorals?
No crec que hi hagués un gran canvi als
resultats electorals. El grup social dels
immigrants pensa més o menys igual
que el grup social dels autòctons, i per
tant n’hi haurà que es considerin més
partidaris de mantenir la propietat de
les coses, altres tindran una mentalitat
més socialitzant i finalment, altres ho
veuran d’una manera diferent.

Ignasi Torrent i equip de redacció de #bocaOrella (Boca Ràdio)

Com es planteja el dret al vot des de l’ANC?
L’ANC contempla la ciutadania en la seva
plenitud. Qualsevol persona amb edat
per poder votar hauria de poder votar. Si
estem en un procés constituent, a totes
les persones que viuen al país de forma
estable, i que poden contribuir a definir
el futur d’aquest país, no els podem tancar les portes. L’ANC ja està preparant
una proposta del que seria la normativa
que regularia no només el dret a vot, sinó
els drets de ciutadania.
I aquesta proposta, a grans trets, què
recolliria?
El que tenim clar és el que no volem. Per
exemple, no volem tenir Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) perquè és una vergonya per a un país que
es diu democràtic....Regular ha de voler
dir tenir seguretat jurídica, és a dir que
la persona que emigra, abans d’arribar
aquí, tingui tota la informació. Això és
el que la Generalitat va fer amb la Llei
d’acollida, que és com una mena de
Llei d’estrangeria però més culta i més
contemporània. Catalunya és i ha estat exemple de com s’ha de gestionar la
immigració i nosaltres anem en aquesta
direcció, no cal que ens inventem res,
simplement continuar fent el que hem
fet fins ara.
La Llei d’Estrangeria i les normatives
europees són restrictives a nivell legislatiu. Com hi pot encaixar aquest Estat
català, proposat per l’ANC?
El paper que li tocaria a Catalunya com
a nou estat seria fer d’impulsor d’una
nova filosofia i concepció d’allò que és
el fet migratori. Es tractaria d’agafar totes aquestes les experiències que tenim
(Pacte Nacional per la immigració, Llei
d’acollida...) i actualitzar-les. Amb això
ja en tindríem prou per fer una proposta
a nivell de la Unió Europea perquè els
altres països també en seguissin l’exem-

ple. Hem de fer de motor d’una
nova era i de com es concep la
gestió de la immigració.
A Catalunya existeix socialment
una sensibilitat a favor de garantir el dret al vot i a la plena ciutadania cap a la gent nouvinguda?
És quelcom que s’ha de seguir treballant. La mentalitat espanyolista, entre d’altres, està jugant un
mal paper amb la ciutadania. Hi
ha una campanya de jugar amb la
por de la gent que cada cop es fa
més evident.
Com treballeu a l’ANC i a la sectorial d’immigració el tema del dret
al vot?
Estem treballant anant als territoris, treballant conjuntament
amb cada assemblea territorial,
per organitzar xerrades, convidar
a persones emigrades i sensibilitzar a
les persones autòctones. El missatge és:
estem en un vaixell que va a la deriva
i els que estem a dins l’hem de salvar,
perquè si no s’enfonsarà. Per salvar-lo,
compta que hi siguis dins, tant és que
hi hagis entrat fa un minut o fa anys…
i es basa en la consubstancialitat, és a
dir, que som conciutadans i hem de ser
corresponsables tots. Els immigrants no
s’han de considerar “els altres”. Aquest
darrer element és molt important.
Citant un article de Diego Arcos (ANC,
Sectorial d’Immigració),“la Independència serà la major regularització de la
Història, donat que tota la població de
Catalunya passarà a tenir documents
legals”. Què et sembla?
Està molt bé, però penso que hem de ser
una mica prudents, no hem de prometreho tot a la gent. No podem pensar que el
dia de demà, el “dia D+1” ja tindrem totes les lleis que regularan la condició de

Autoria: Daniela Frechero

ciutadà i d’estranger. El que sí que podem
prometre és que totes les persones que
hagin participat en el procés d’independència del país, per qüestió de lògica pura,
hauran de tenir un reconeixement com a
membres fundadors d’un nou estat.
Tant de bo.
És que no pot ser d’altra manera, un
fundador és un fundador, una persona
que ha participat a crear un estat. Des
d’aquest punt de vista, les persones immigrades que hagin participat en la creació
del nou estat seran persones fundadores
d’aquest, i com a tals seran ciutadans de
ple dret. Això és així, però hem de ser una
mica prudents i no donar-ho per fet, sinó
que hem de treballar perquè així sigui.

Gravació de l’entrevista
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El derecho al sufragio y la política
de inmigración

En un tres i no-res: parlem amb Montse
Forcadas del Forn de Teatre Pa’tothom
Dret a vot per a les persones migrades,
per què no?
Estem en una societat en què el sufragi és
censatari, funciona amb la mateixa estructura que al 1800, ara en lloc de ser les dones, les que no poden, són els estrangers.
Haurien de votar pel fet de ser ciutadans:
hi ha gent que porta 20 anys aquí i no pot
fer-ho. La història de fons no és no deixarlos votar, és no donar-los privilegis que no
interessen. Imagina’t que poguessin votar,
i després demanarien un millor sou.

Javier de Lucas*
Derecho de los inmigrantes al voto? Con
la que está cayendo en Ceuta y Melilla?
15 muertos, periódicos que llenan sus
primeras con las noticias de las invasiones que se preparan en los montes cercanos, en Mauritania y dios sabe dónde más? Con un Ministro que cuando
menos consiente que sus subordinados
violen de vez en cuando una Ley Orgánica, amén de algunos Tratados internacionales de los que España forma parte
y, por tanto, son Derecho vigente? Es el
momento de hablar de esas cosas? No
parece que sea lo más urgente para los
inmigrantes…

Por qué si pagan los
mismos impuestos,
tienen las mismas
necesidades que
nosotros, no pueden
decidir sobre la forma
más adecuada de
organizarlo?
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Pues sí. Para los inmigrantes que están
asentados establemente aquí, desde luego lo es. Aún más. Derecho a adquirir la
ciudadanía, que no es otra cosa sino el
derecho a ser tratado como igual. Sé que
inmediatamente habrá quien objete que
de esa manera se traspasa una línea roja
de la Constitución y de la jurisprudencia
constitucional: la exclusividad de los derechos políticos, reservados para los españoles. Sin embargo, eso no es del todo
cierto. La primera reforma constitucional se hizo precisamente para ampliar
el derecho al sufragio e incluir a todos
los ciudadanos europeos que residan en
nuestro país. Y ello porque se entiende
que existe una comunidad política supraestatal, la UE, y que los ciudadanos de
la UE deben tener los mismos derechos
políticos en el territorio de la Unión.
Dejemos para otro día la igualdad de derechos políticos y atengámonos al derecho al
voto. Primera pregunta, relativa al derecho

Campanya informativa d’AMIC - UGT de Catalunya sobre cens electoral. Autoria: Xarxanet

al sufragio en el ámbito municipal: ¿de verdad existen buenas razones para justificar
esa discriminación (negar ese derecho al
voto) respecto a quienes, aun a pesar de
residir establemente entre nosotros, como
vecinos, no son originarios de un Estado
de la Unión? Por qué esas personas que pagan los mismos impuestos, que tienen los
mismas necesidades que nosotros (salud,
educación, vivienda, trabajo), que han de
recurrir a idénticos servicios para solventarlas, no pueden decidir sobre la forma
más adecuada de organizarlo? Por qué no
pueden proponer o participar en la proposición de cómo organizar la recogida de
basura, las guarderías municipales, el tránsito de la ciudad? Y de qué se trata cuando
se convocan unas elecciones municipales
sino precisamente de elegir a quien ofrece
mejores soluciones sobre esos aspectos?
No nos vengan con problemas de cohesión social. Lo que amenaza la cohesión es ese insulto a la igualdad y
al pluralismo, al derecho básico a hacerse oir y participar en las decisiones,
desde una coartada tan antiliberal (sí,
aunque presuman de liberales) como
confundir ciudadanía con identidad
etno-nacional. En un mundo transnacionalizado, multicultural, carece de
sentido seguir manteniendo esa lógica
de la identidad por encima de la única
en la que debe basarse el derecho a ser
ciudadano y a ejercerlo en su primera

* Javier de Lucas és un catedràtic de
filosofia del dret i filosofia política a
l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Dirigeix des de
1990 el Grup d’Estudis sobre Ciutadania, Immigració, multiculturalitat
i minories (GECIMm) de la mateixa
universitat.

Heu realitzat l’obra Mustafà és el replà
des del 2011. Com la veieu avui?
Igual o més necessària. La història no era
atacar el racisme explícit, sinó el subtil,
més perillós perquè accepta les estructures com a lògiques .

El Forn de Teatre Pa’tothom, situat al barri del Raval de Barcelona des del 2000,
és un Centre de Teatre de l’Oprimit
coordinat pels germans Jordi i Montse
Forcadas. La lluita política antirracista
és un dels eixos de treball de l’entitat.

És el teatre legislatiu una opció de lluita?
Sí, és una de les branques més interessants
del Teatre de l’Oprimit. Es planteja una
situació injusta i després, mitjançant un
fòrum, entre tots tractem d’analitzar què
ha passat, què reflecteix aquesta situació,
a quines lleis correspon i com es podria
solucionar. És una pràctica democràtica.

Grita Libertad

Els ideals que mantenien viu Mandela

manifestación, que es el voto: la lógica
de la libre voluntad de participar en lo
que es común.

En un mundo
transnacionalizado,
multicultural, carece
de sentido mantener
esa lógica de la
identidad por encima
de la única en la
que debe basarse
el derecho a ser
ciudadano

Tot el Teatre de l’Oprimit té una gran
base ideològica, parteix d’una anàlisi
forta, sobretot estructural: el 10% de la
immigració arriba en pastera, però és la
imatge que tenim, mentre l’altre 90%
arriba amb avió, informem-nos.

ra pàgina d’aquesta obra: des dels anys
de formació política, de lluita, de presó,
retrobades, mítings i moments de reflexió. El llibre permet endinsar-se en
la persona i el pensament de Madiba, a
través de diversos escrits des de 1955 a
2000. Les vint intervencions que apareixen s’inicien des de “La Carta a la Llibertat” del Congrés del Poble, organisme
format per diverses organitzacions que
lluitaven contra el domini imposat pels
blancs i per la discriminació de les majories negres, índies, etc. Fins al tombant
de segle, una dècada abans de la seva
mort. Un compendi de textos contra
les desigualtats socials, per al reconeixement dels drets dels presos polítics
del món i el respecte entre comunitats
que dota la paraula d’una transcendència més enllà de la vida del propi Nelson
Mandela.

Autoria: 4WardEver Campaign UK

Amb la mort de Mandela recent cal recordar la pel·lícula de Richard Attenborough Grita Libertad. Tracta sobre
la amistat entre Stphen Beko, líder del
moviment anti-apartheid “Consciència
negre” i Donald Wood, director del diari
“Daily Dispatch”. És narra la època més
crua de l’apartheid i com les polítiques
de repressió i segregació basades en l’odi
racial uneixen als dos protagonistes en
la lluita per la igualtat de drets entre
blancs i negres. Quan Beko és assassinat
pel regim de l’apartheid, Donald Wood
fuig del país per difondre a tot el món el
missatge de Beko.

Creus en un model alternatiu?
És clar, sinó no estaria lluitant. Ha de ser
un model des de baix. Aquesta és una de
les nostres premisses: són els oprimits
que s’han de revelar. Els de dalt per què
han de voler canviar?

Un ideal por el cual vivo (2005) és un
llibre sobre la figura de Nelson Mandela, el líder sud-africà que va liderar
la fi del règin segregacionista i racista
de l’apartheid. Quasi cinquanta anys
transcorren des de la primera a la darre-

Uneix-te i fes més forta la lluita contra el racisme

L’antiracisme ha de ser més fort que mai. Hi ha moltes maneres de sumar-te a la lluita:
Col·labora activament en l’activitat de SOS Racisme com activista. Informa’t de les sessions informatives per a nous voluntaris a comunicacio@sosracisme.org
Les aportacions econòmiques dels nostres sòcies i sòcies ens ajuden a tirar endavant la nostra activitat i mantenir la nostra independència. Amb només
5€ al mes tu també pots fer-ho. Truca al 93 301 05 97, omple el formulari a www.sosracisme.org/colabora/socis.php o envia aquesta butlleta a c. Hospital, 49
Pral 08001 Barcelona.
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Informa

SOS Racisme, amb el suport de Open
Society Foundation, hem posat en
marxa una campanya per desactivar el
vot xenòfob als municipis catalans. La
novetat i el repte que ens proposem és
arribar a la ciutadania que ha optat per
votar aquestes opcions sense compartir,
necessàriament, la ideologia dels partits
que promouen el discurs de l’odi.
El tret de sortida d’aquest procés va tenir
lloc el dissabte 8 de febrer a L’Hospitalet
de Llobregat. SOS Racisme, una cinquantena d’activistes de 24 organitzacions de Catalunya i l’associació especialitzada en la comunicació social
Quepo vam treballar i reflexionar sobre els continguts de la campanya, els
missatges que es pretenen vehicular i
les accions concretes que es realitzaran
a nivell local. Va ser un espai no solament per compartir idees, experiències
necessitats i angoixes davant d’una re-

alitat complexa i difícil que xoca contra la línia de flotació de la convivència
diària als nostres barris i municipis. El
discurs de l’odi o missatge de la por actua la majoria de les vegades en la part
més emocional de les persones i no en
la racional, afegint-li un element de dificultat addicional a l’hora d’intervenir.
En la trobada vam comptar amb la participació de Hazel Nolan, de l’associació
britànica Hope not Hate (traduït com a
Esperança no Odi) que ens va parlar de
les seves experiències d’èxit a l’hora de
combatre el vot xenòfob.
A SOS Racisme no volem circumscriure
el vot racista i xenòfob només a aquell
vinculat de forma directa al principal
partit racista a Catalunya, Plataforma
per Catalunya (PxC) o al PP, que té
en Badalona i el seu alcalde el cas més
clar. Això seria una visió massa estreta
de la realitat. La contaminació del dis-

Materials contra
l’apartheid sanitari

Embranzida contra els CIE

Coneixem els canvis que s’estan donant
en l’àmbit de la salut? Sabem, segons les
noves lleis, qui té dret a l’atenció sanitària gratuïta i qui no? Quins requisits
s’han de complir per obtenir la Targeta
Sanitària Individual (TSI)? I si pensem
que estan vulnerant el nostre dret a la
salut, què podem fer?
Des de la Plataforma per una Atenció
Sanitària Universal a Catalunya (Pasu_
CAT) s’han creat diversos materials
per facilitar l’accés a la sanitat pública
i denunciar les situacions d’exclusió i
vulneració de drets que generen el nou
Real Decret Llei 16/2012 i la Instrucció
catalana 10/2012: una guia fàcil per obtenir la TSI, amb instruccions clares i
senzilles (disponible en català i castellà)
i un vídeo realitzat conjuntament amb
l’entitat Comitè 1r de Desembre per donar visibilitat a la situació d’exclusió i
pressionar a les autoritats responsables.
Aquests materials estan disponibles per
la seva descàrrega i difusió a la web de
la plataforma: http://www.lapasucat.
blogspot.com.es/
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Gràcies pel quart de segle
de lluita antiracista

Desactivem el vot xenòfob

SOS Racisme Catalunya apostem per
prioritzar, en el transcurs d’aquest any,
l’acció per aconseguir el tancament dels
Centres d’Internament per a persones
Estrangeres, especialment el situat a la
Zona Franca de Barcelona. Una nova
mort al desembre passat, la del ciutadà armeni Alik, vagues de fam, denúncies per
agressions... Són molts els fets que recorden la profunda irregularitat i opacitat
d’aquests espais. Per això, a l’organització
hem reforçat tres línies de treball per
aconseguir el seu tancament: una per
millorar la comunicació amb les persones internes, una segona de fiscalització
jurídica dels CIE i, finalment, una tercera de sensibilització amb la ciutadania i
de mobilització per reforçar el treball en
xarxa amb altres entitats.
En primer lloc, es vol atendre i documentar millor els casos de maltractaments i abusos als CIE, apropant-nos a
les víctimes i utilitzant noves estratègies
comunicatives. En la línia de fiscalització i incidència política, SOS Racisme ens vam reunir el 7 de febrer amb
l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, per
reclamar una declaració institucional
en favor dels Drets Humans al CIE. En
la trobada, es va recordar que “tenir un
CIE contradiu els principis que impulsen a Barcelona com a capdavantera en
les ciutats pels Drets Humans”. A més,
vam fer arribar una petició d’audiència

Autoria: SOS Racisme Catalunya

curs racista ha calat, en major o menor
mesura, entre la majoria dels partits
tradicionals que no dubten a fer un ús
electoralista del mateix. Per aquest motiu, i paral·lelament a la campanya, hem
posat en marxa l’Observatori de polítiques racistes i xenòfobes als municipis
Catalans, OPRAX.CAT, amb el principal
objectiu de conèixer el que està passant
els nostres municipis. Els principals
instruments de l’OPRAX és una xarxa d’observadors i observadores locals,
la informació i l’anàlisi i finalment un
web.

Estem d’aniversari i volem agrair a totes
les persones, entitats i institucions que
ens heu fet costat al llarg de tot aquest
temps. SOS Racisme porta 25 anys de
lluita contra el racisme i la xenofòbia i en favor de la igualtat de drets i
d’oportunitats . Si bé un món ideal seria aquell en el qual una entitat com la
nostra no existís, de moment, preferim
celebrar que seguim treballant per un
món més just i cohesionat. Per això,
aquest any tenim diversos actes entre
mans per a agrair-vos el suport i hem
decidit reforçar les prioritats de lluita, com la del tancament dels Centres
d’Internament per a Persones Estrangeres. Entre els accions previstes, el proper
dia 26 de març celebrem un acte institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament

de Barcelona, on presentarem
un vídeo de la trajectòria de
l’associació, nascuda el 1989, i
donarem veu a diferents persones que han marcat l’entitat.
L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias i la Consellera de Benestar Social i Família, Neus
Munté, presidiran l’acte, que
comptarà amb la presència de
moltes de les associacions i
persones a títol individual que
ens han donat suport aquests
25 anys. El periodista de TV3, Autoria: SOS Racisme Catalunya
Carles Solà, conduirà l’acte.
amb persones expertes, socis i sòcies, acAbans de l’estiu, iniciarem un pro- tivistes i altres persones que aportaran
cés de reflexió sobre els objectius de el seu granet de sorra sobre com seguir
l’associació i organitzarem un debat am- treballant encara un quart de segle més.
pli, en format dels tradicionals Diàlegs, Com a mínim.

Les morts a Ceuta,
repressió letal a les
fronteres

Autoria: Daniela Frechero

al Consell d’Estat, òrgan suprem consultiu del Govern, al qual s’ha elevat a consulta el text del projecte de Reglament
de funcionament dels CIE, pendent
d’aprovació des del 2009. Finalment, es
planteja apostar per les accions de sensibilització (com les rutes del bus 109 fins
a les instal·lacions) i de mobilització, per
tal de conscienciar la ciutadania. Per ser
més efectives, és imprescindible la coordinació altres entitats i moviments com
Tanquem els CIES o MigraStudium.

El passat 6 de febrer, un grup de persones sudsaharianes va intentar entrar a la
ciutat de Ceuta per via marítima, per la
platja del Tarajal, fets que van acabar en
tragèdia: com a mínim 15 persones van
morir abans d’arribar a aigües espanyoles com a resultat de l’acció de la Guàrdia
Civil. L’operatiu policial va llançar-los
gasos lacrimògens i disparar-los bales
de goma. Arran dels fets, SOS Racisme,
juntament amb altres entitats, vam presentar un escrit a la Fiscalia General de
l’Estat demanant una investigació de
l’actuació policial. Diverses mobilitzacions van tenir lloc per reclamar la dimissió del Ministre de l’Interior, Jorge
Fernàndez Díaz. El Govern espanyol
va respondre anunciant que instal·laria
malles “anti-trepa” per a les fronteres de
Ceuta i Melilla i reforçaria la vigilància,
sense qüestionar en cap moment l’acció
policial.
Una cinquantena d’entitats, entre les
quals es troba SOS Racisme, ha elaborat un informe sobre els fets, que s’ha
enviat a Cecilia Malmström, comissària
europea d’Interior, i a Thierry Mariani,
president del Comitè de Migracions de
l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa. Una delegació representativa de les cinquanta entitats signants
de l’informe s’ha entrevistat amb el Se-

Per fer possible aquest projecte de
comunicació i que continuï creixent,
subscriu-te i rebràs la revista COLORS
a casa teva.
12€ Subscripció 1 any
20€ subscripció solidària 1 any
Dades:
Nom i cognoms:
Adreça:
Localitat i CP:
Telèfon:
Mail:
Data naixement (opcional):
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Domiciliació Bancària. Autoritzo el càrrec al meu compte dels rebuts que emetrà
anualment SOS Racisme Catalunya.
Nom i cognoms del titular
Autoria: Jose Pereira
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cretari d’Estat de Seguretat, Francisco
Martínez, per fer-li arribar el document
i parlar sobre la gravetat dels fets i la
necessitat d’assenyalar responsables. El
dossier denuncia l’actuació de la Guàrdia Civil i la pràctica (cada cop més habitual) d’expulsions col·lectives, i alerta
que les devolucions “en calent” violen
els drets de protecció de les persones.
Tant les organitzacions signants com el
Secretari d’Estat contemplen mesures
alternatives al control de fronteres, que
requereixen una major implicació de la
Unió Europea i el Govern espanyol.

Nº compte
Signatura

Ingrés o transferència al número de
compte 2100-0711-35-0200020099 de La
Caixa. (No oblidis indicar el teu nom al
ingrés i enviar un correu amb les teves
dades a sosracisme@sosracisme.org)
Per qualsevol dubte, truca al 93 301 05 97
Envia aquesta butlleta a c. Hospital, 49
Pral 08001 Barcelona
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fotoreportatge
La reivindicació del dret a vot per a les persones estrangeres ha estat present durant
gairebé tota la història de SOS Racisme Catalunya, com un fet essencial en la lluita antiracista i un element necessari per preservar
la cohesió social i aconseguir una democràcia

real. Us presentem aquí un recull de les accions més representatives, sense oblidar les
moltes altres que es queden a l’arxiu i a la memòria: un acte de suport amb actors i actrius
catalanes, un altre amb representants polítics, accions dins la Festa de la Diversitat, gira

musical dins la campanya 1Igual1, consultes
populars, taules rodones i molt més. Tot seguit, un passeig nostàlgic pel pas del temps
per l’entitat: 1996, 1999, 2003, 2006, 2008...

