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Memòria d’Activitats 2009
SOS Racisme - Catalunya
20 anys
de lluita
contra
el racisme
Amb el 2009 ha finalitzat l’any
del nostre 20è aniversari. La
commemoració ens ha donat
l’excusa per mirar enrere i per
recordar els inicis de l’entitat i
els reptes amb els que naixia el
primer SOS Racisme a l’Estat
espanyol. Els principis de l’entitat s’han anat reafirmant i
reforçant any rere any, amb
diferents cares i mans, però
sense deixar de treballar per la
lluita antiracista. I any rere any
els reptes s’han anat materialitzant, alguns s’han assolit,
altres han canviat de forma i
molts han esdevingut nous,
donant resposta a les necessitats d’una societat catalana
canviant, que creixia en número així com en la diversitat de
colors, cognoms i accents.
Dues dècades després, aquest
ha estat un any intens en el que
respecta a vulneració de drets
de les persones i que, per si de
cas algú ho dubtava, ens ha
recordat la necessitat vital de
continuar la lluita per crear
una societat cohesionada,
difonent el respecte i arribant
a assolir la igualtat de drets i
oportunitats per a tots i totes.
Davant un context de crisi econòmica, política i social com
l’actual des de SOS Racisme-

Durant l’any hem assolit fites
importants en la lluita contra el
racisme i la xenofòbia, com és
la sentència del cas contra la
Llibreria Kalki, en el que condemnaren els acusat per justificació de l’Holocaust tot i la
retallada per part del Tribunal
Constitucional de l’articulat
referent a la negació del genocidi. Malgrat això, les manifestacions de feixisme encara estan
emparades per la nostra llei.
Amb altres entitats implicades
continuem treballant per la rectificació del Codi Penal i contra
la impunitat neonazi.

Catalunya hem reforçat les nostres eines contra el racisme i la
xenofòbia reafirmat la nostra
acció mitjançant la denuncia i
la sensibilització. Així, hem
endegat el Servei d’Atenció i
Denúncia per a les Víctimes de
Racisme i Xenofòbia (SAiD),
una reformulació de l’Oficina
d’Informació i Denúncies després de 15 anys de servei. Amb
l’objectiu de donar resposta als
nous reptes socials i millorar
l’atenció a les víctimes en qualitat d’atenció i en eficiència. Per
una altra banda hem publicat el
primer informe sobre el racisme a Catalunya, un element
necessari per reforçar la lluita
antiracista al nostre territori,
creat amb la intenció de donar
una eina a les administracions i
les associacions, així com elaborar un nou material de sensibilització social.

A les acaballes de l’any s’ha
aprovat una nova reforma de la
Llei d’Estrangeria que torna a
retallar els drets i les llibertats
de les persones estrangeres.
Demostrant que l’aparell del
racisme institucional no s’atura, ans al contrari, es va escolant per més espais de la vida
quotidiana. Aquesta reforma i
la seva aprovació s’ha dut a
terme en temps de crisi econòmica, evidenciant l’ús instrumentalista que l’Estat espanyol

La creació d’un discurs alternatiu ferm i contundent que faci
front a la onada de xenofòbia
que s’està estenent per tota
Europa, és un dels pilars bàsics
de la lluita contra el racisme
avui dia. Per aquest motiu
hem afrontat els perills socials
amb accions de sensibilització,
com la campanya “la crisi té
uns altres culpables”. Però
també unint esforços amb
altres moviments socials i reafirmant la nostra aposta pel
treball en xarxa. El treball
conjunt per la cohesió social
agrupant associacions veïnals,
sindicats i entitats d’immigrants i de defensa dels drets
humans. Sense perdre de vista
la interlocució política, estant
presents en els espais de participació i mantenint el intercanvi d’informació i opinions
amb les institucions de tots els
nivells.

fa de les persones immigrades,
tractant-les també de boc expiatori dels problemes i dificultats
que pateix la nostra societat.
És imprescindible la lluita contra el racisme social i tallar
d’arrel els conflictes que
enfronten els veïns i veïnes
segons el seu lloc d’origen. Cal
que treballem per abolir les vulneracions de drets més flagrants, alguns legitimats pel
racisme institucional, com són
els Centres d’Internament per
a persones estrangeres (CIES),
contra els que cal informar a
l’opinió pública de la seva existència, a la vegada que denunciar i pressionar pel seu tancament. Però no hem de perdre de
vista la defensa de la igualtat
d’oportunitats per aquelles
persones per les que el gaudi
dels mateixos drets a nivell formal no es tradueix en les mateixes oportunitats. Ens referim
als fills i filles de persones
immigrades així com el poble
gitano.
Aquest 2009 també hem viscut
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de nou greus casos de violència racista de ressò mediàtic.
Fidels al nostre ideari, des de
SOS Racisme hem denunciat
aquestes agressions però transmetent sempre que aquests no
són fets aïllats.
Malauradament des del nostre
Servei d’Atenció i Denúncia
rebem cada any centenars de
casos d’agressions i vulneracions de drets, i són moltes
més les persones que no arriben a denunciar. I per acabar
amb aquestes, a més de l’aplicació de la llei que penalitzi les
accions racistes o d’instigació a
l’odi, cal molta pedagogia
social i sensibilització.

En definitiva, aquests i molts
altres fets han marcat la nos-

1.
L’associació
SOS 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.
Des de la nostra entitat entenem per racisme qualsevol
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tra realitat durant el darrer
any i amb la Memòria d’activitats de SOS RacismeCatalunya us volem presentar
un recull de quines han estat
les accions que hem dut a
terme durant el 2009, els seus
objectius i els resultats obtinguts.
Com sempre diem, i no ens
cansarem de repetir, som
conscients que tenim molta
feina per fer i que la lluita
contra el racisme i la xenofòbia és més necessària que
mai. SOS Racisme som una
entitat que aportem el nostre esforç a partir de la
denuncia i la sensibilització a
la construcció d’una societat
cohesionada, tot i que la
manca de recursos dificulta
arribar a tots els espais que

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.
Des de fa quinze anys oferim
un servei d’atenció gratuïta
per a les persones que han
patit o han estat testimonis
d’actes racistes o discriminatori: el Servei d’Atenció i
Denúncia per a les Víctimes

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.

de Racisme i Xenofòbia
(SAiD). A més, impulsem el
portal Prouracisme.org com
eina per ampliar l’acció antiracista, la denuncia i el treball en xarxa, així com diverses campanyes i accions de
denúncia, sensibilització i
mobilització.

titucional, som membres de
la Taula per la Ciutadania i
Immigració, impulsada des de
la Secretaria Immigració, del
Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona,
del Consell de Ciutat i formem
part de la Federació ONG pels
Drets Humans de Catalunya,
entre altres.

Des del 1995 publiquem
l’Informe Anual sobre el racismo
en el Estado Español, material
de denuncia pública realitzat
per la Federación de
Asociaciones de SOS Racismo
del Estado Español, i aquest
any hem realitzat el primer
informe sobre l’Estat del
racisme a Catalunya.
Com a impulsors del treball
en xarxa i la interlocució ins-

SOS Racisme-Catalunya actualment la formen un equip professional format per 7 persones. Comptem amb el suport
d’unes 60 persones voluntàries, activistes i col·laboradores
i 780 associades. El nostre
finançament està composat,
doncs, per fons propis, recursos públics i privats, i distribuïm els nostres recursos de la
manera següent:

DESTINACIÓ FINANÇAMENT
Funcionament
(10%)

Campanyes
(19%)

Informes
i publicacions
(7%)

Formació i
activitats
educatives
(8%)

Sensibilització i
comunicació
(13%)

Participació,
Denúncia i
mobilització
social
(12%)

Servei d’Atenció i
Denúncia per a les
Victimes de racisme
i xenofòbia
(31%)
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2.
Servei
d’Atenció
i Denúncia
per a les
Víctimes
de Racisme
i Xenofòbia
Després d’una trajectòria de més
de quinze anys de l’Oficina
d’Informació i Denúncies, neix el
Servei d’Atenció i Denúncia per
a les Víctimes de Racisme i
Xenofòbia (SAiD). Aquesta aposta de reformulació del servei
dóna resposta als nous reptes de
l’entorn social –canvis en la composició de la societat, crisi econòmica i increment de la tensió
social, etc.– i també per millorar
i ampliar l’atenció de les persones
que s’apropen al servei i que són
víctimes o testimonis d’actituds i
fets racistes i/o xenòfobs. Un salt
qualitatiu del servei que respon
així als objectius marcats pel pla
estratègic de SOS Racisme 20072010 i als canvis del context
extern.
L’objectiu de SAiD és continuar
sent un espai de referència

El SAiD treballa conjuntament
amb un seguit de serveis
públics i privats ja sigui per
derivar temes que considerem
que no són estrictament casos
amb una motivació racista o
xenòfoba, ja sigui per treballar
conjuntament en la resolució
dels casos que assumim i proporcionar així l’atenció integral
necessària tenint en compte el
perfil de les víctimes que assumim. Durant el 2009 hem treballat per enfortir aquests
aspecte reforçant la col·laboració amb alguns d’aquests serveis a través de convenis i protocols d’actuació.

per denunciar les discriminacions racistes: millorar l’atenció a les persones ateses, millorar la qualitat i l’eficiència del
servei, ampliar el nombre de
casos i ampliar l’abast territorial del servei.
Des del SAiD oferim una atenció integral a les víctimes de
racisme i xenofòbia, que comprèn una estratègia per a resoldre el conflicte (mediació, jurídica, administrativa, etc.) i
una atenció psicosocial personalitzada al llarg del procés,
sense deixar de banda la
denúncia pública.

Gestió dels casos i demandes a l’any 2009:
Casos de Racisme i Xenofòbia assumits al 2009
Casos de Racisme i Xenofòbia oberts anys anteriors i treballats al 2009
Informacions i assessoraments
Total

91
98
337
526

Tipologies de casos atesos pel SAiD durant el 2009
Agressions d’extrema dreta

4%

Agressions i abusos de seguretat privada

7%

Agressions i abusos de cossos de seguretat

30%

Agressions i discriminacions de particulars

25%

Discriminacions en serveis bàsics

18%

Discriminació en serveis no bàsics

8%

Discriminació Laboral

6%

Altres

2%

Total

189
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3.
Denúncia,
accions
i sensibilització

DIÀLEGS ANTIRACISTES
Els Diàlegs Antiracistes,
emmarcats dins la línia de sensibilització de SOS Racisme,
aporten eines, reflexions i propostes que ajudin a avançar a la
societat catalana en termes de
lluita per la no-discriminació i
per la inclusió de persones d’origen immigrat i minories com el
poble gitano. Aquestes taules de
debat, dirigides per experts i
obertes al conjunt de la ciutadania, s’organitzen des de fa 6
anys per fomentar l’acció social
comunitària i el diàleg intercultural per reforçar la lluita

contra el racisme, i a favor de
la no-discriminació i la igualtat de drets i oportunitats.
Durant l’any 2009 hem seguit tres
línies temàtiques: la crisi econòmica, el racisme institucional i
social i l’anàlisi de temàtiques
migratòries. Seguint aquestes
línies s’han organitzat tres taules
diferents sota els títols “Afrontem
la crisi econòmica apostant per la
cohesió social”, “Anàlisi i conseqüències de la nova reforma d’estrangeria”, “Trenquem amb la
idea dels ells i els nosaltres”. A
més, es van celebrar dos Diàlegs

SEMINARI
PELS DRETS HUMANS

d’afrontar i resoldre l’arrel real
dels problemes.

El mes d’octubre es va celebrar la
segona edició del “El racisme i
la xenofòbia a les societats
democràtiques: una resposta a
les pors col·lectives, a l’obsessió per la seguretat i a les desigualtats socials”. En aquest cas
hem volgut analitzar com les
manifestacions de racisme i
xenofòbia són la resposta a legitimar les desigualtats socials i el
poder d’uns col·lectius sobre uns
altres, com a conseqüència
d’una determinada gestió política de les pors col·lectives, que
alimenta l’obsessió per la seguretat i la cultura de la por, enlloc

El director de l’Oficina de
Promoció de la Pau i dels Drets
Humans de la Generalitat de
Catalunya va acompanyar l’acte
d’obertura. La jornada es va
dividir en dues taules formades
pels experts Dr. Joan Subirats,
Sr. Josep Ramoneda i Sr. Marco
Aparicio Wilhemi, Dr. Pere
Notó i Brullas, Dra. Dolores
Juliano i Dr. Andreu Mayayo. El
Sr. José Mª Ridao va clausurar
l’acte.

INFORME DEL RACISME
A CATALUNYA
El 2009 es va realitzar el primer informe sobre el racisme
a Catalunya, un document de
diagnosi i d’anàlisi de les
diferents causes, manifestacions i situacions del racisme
i la xenofòbia. El informe
“L’estat del racisme a
Catalunya 2009” s’ha realitzat a partir dels casos atesos
des del Servei d’Atenció i
Denúncia per a les Víctimes
de Racisme i Xenofòbia

extraordinaris enfocats en el món
associatiu juvenil i la educació,
dins del Laboratori Antiracista
’09: “El paper de les entitats de
lleure en l’acció antiracista” i
“Educació: un ascensor social per
a tothom?”.
S’ha reforçat la difusió de les
activitats així com del material
resultant, que són les transcripcions de les ponències, per tal
de promoure la seva consulta.
Tanmateix s’ha incentivat el treball en xarxa amb la implicació
d’altres entitats, el que s’ha traduït en la participació de més de

racista i també a legitimar
l’enduriment del marc legal
que consolida l’apartheid jurídic. Amb el perill que la ciutadania arribi a interioritzar que
els drets són concessions. Tot
plegat ens mostra que hem de
repensar el dret i establir polítiques públiques que afavoreixin
el reconeixement de la ciutadania. Davant aquesta crisi de
valors necessitem un discurs i
una esquerra transformadora
que ens inclogui a tots i totes.
Així doncs, entenem que el
seminari va ser un element que
suma en aquest exercici tan
necessari per a la nostra societat
de garantir el respecte als drets
humans.

Durant el seminari es va posar
èmfasi en el fet que la por contribueix a legitimar el discurs

(SAiD), de l’anàlisi dels mitjans de comunicació, del treball en xarxa amb altres associacions i inclou articles d’especialistes.

planificar polítiques a partir
d’un diagnòstic i ser un material de sensibilització social
que permeti apropar-se a
l’antiracisme.

SOS Racisme decideix realitzar aquest informe amb la
voluntat de crear un nou element que reforci la lluita
antiracista a Catalunya mitjançant la denúncia pública
de l’existència de situacions
discriminatòries i de la presència de racisme; per ser
una eina per a les administracions catalanes que ajudi a

El informe, s’ha editat en format
CD, es va presentar oficialment
durant el primer trimestre del 2010.
Es distribueix gratuïtament al
local de SOS Racisme, als punts
d’informació i des de la web de
l’entitat.
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I per catorzè any consecutiu,
SOS Racisme-Catalunya va
editar, com part de la

-4-

10 entitats diferents a les files
zero de les taules. Hem comptat
amb les ponències provinents de
l’àmbit social, universitari, jurídic, de la comunicació, investigadors i del món educatiu, i
amb més de 160 assistents.
Aquest projecte compta amb el
suport de l’Ajuntament de
Barcelona, i la Secretaria
d’Immigració de la Generalitat
va col·laborar en el Diàleg dedicat a la crisi econòmica.
Podeu trobar les transcripcions de tots
els Diàlegs Antiracistes a la nostra
pàgina web: www.sosracisme.org/
reflexions/dialegs.php

Més de 90 persones van exhaurir les places al seminari.
Persones provinents en la seva
majoria del món associatiu i
universitari així com membres
de la base social de l’entitat.
Aquest projecte compta amb el
suport de l’Oficina de Promoció
de la Pau i els Drets Humans de
la Generalitat i amb la col·laboració del Museu Marítim de
Barcelona.
Podeu trobar les transcripcions de les
ponències i les conclusions del seminari
a la nostra pàgina web:
www.sosracisme.org/accions/
iniciativa.php

Federación de Asociaciones
de SOS Racismo en el Estado
español, el Informe Anual
sobre racismo. Aquest pretén proporcionar un complert anàlisi del fenomen del
racisme i la xenofòbia a
l’Estat espanyol. En el 2009
es va centrar en l’evolució de
les polítiques europees d’immigració vulnerant els drets
humans i l’efecte de la crisi
econòmica en l’augment del
racisme social i l’enduriment dels discursos polítics
i institucionals que els estigmatitza.
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LABORATORI
ANTIRACISTA ‘09
Un any més des de SOS Racisme
– Catalunya hem pogut gaudir
del Laboratori antiracista,
aquest cop organitzat conjuntament amb el Moviment Laic i
Progressista, amb la intenció de
crear un espai d’acció antiracista de referència per a joves i
entitats de joves. Un espai de
participació, d’intercanvi i d’acció centrat en la denúncia del
racisme i la xenofòbia, i en cercar la millor manera de combatre la seva presència a la nostra
societat, dirigit fonamentalment a joves d’entre 16 i 30
anys, en diferents situacions.
Aquest any el Laboratori
Antiracista es va celebrar els dies
22, 23 i 24 d’octubre, a l’Espai Jove
La Fontana, de Barcelona.
Durant els tres dies es van organitzar diferents tallers: de ràdio,
cuina, muntatge audiovisual,
castells, percussió i fotografia. Es
va poder participar en més d’una
vintena d’activitats gratuïtes i
obertes al públic com dues taules
rodones amb especialistes sobre
l’accés a l’educació i sobre les

entitats juvenils, un cinefòrum,
teatre-social, un torneig de bàsquet, un concurs d’il·lustració i
dos concerts. Es va concloure les
jornades amb una Trobadadebat, on els joves i les entitats
que van participar al Laboratori
Antiracista ’09, van recollir en un
document les propostes i demandes per tal de lluitar contra el
racisme.
En total va comptar amb la participació de més de 750 persones en el conjunt de totes les
activitats, 136 de les quals als
tallers. Hi hagué 29 entitats que
participaren activament i
varem comptar amb la col·laboració de 50 artistes.
El document amb les conclusions, així
com les transcripcions dels Diàlegs
Antiracistes estan disponibles a la pàgina
web de l’entitat. Es poden consultar documentals, entrevistes i altres documents
audiovisuals al blog de les jornades.
El projecte del Laboratori
Antiracista va rebre el Premi
Cande Villafañe (Lleida) com a
projecte que promou la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

Murs: trenquem tòpics
per la convivència

PROURACISME.ORG

Les noves tecnologies o TIC i la
comunicació de nova generació
2.0. ja no són conceptes abstrac-

FORMANT EN
L’ANTIRACISME
Fa més de 10 anys que des de
SOS Racisme treballem en l’àmbit de l’educació en drets
humans i l’antiracisme, adaptant cada activitat al perfil dels

L’exposició itinerant “Murs:
trenquem tòpics per la convivència”, recull informació,
dades, fotografies i audiovisuals que permeten reflexionar
per tal de trencar els prejudicis
que envolten la població immigrada i que generen el racisme
social.

Durant el 2009 s’ha pogut visitar als barris barcelonins de
Gràcia i Poble Sec, acollides
pels propis districtes. Així com
als municipis catalans de
Palafrugell, Sant Just Desvern,
Guissona, Sant Guim de
Freixenet i Cervera. També ha
comptat amb un lloc destacat
entre les activitats de la Mostra

tes, sinó realitats compartides i
generalitzades en el nostre dia a
dia. Les xarxes socials, els mitjans de comunicació alternatius,
les plataformes digitals, etc.,
ofereixen un ventall molt ampli
d’informació, i l’acció antiracista hi ha d’estar present.
Prouracisme.org va néixer amb
l’objectiu de difondre el valor
de l’antiracisme entre la ciu-

tadania i impulsar la participació activa d’aquesta.
D’aquesta manera vol generar
el intercanvi i el treball en
xarxa entre entitats i ciutadans, alhora que permet posicionar-se públicament en contra del racisme i ser actiu per
fer front a la seva presència,
mitjançant la denúncia, al
territori de Catalunya.

alumnes i les seves necessitats,
així com a la realitat social del
moment.

seguretat privada o joves en projectes d’inserció laboral; tallers
per alumnes de secundària i
associacions i conferències per
alumnes d’estudis superiors. En
total, hem atès a més de 300
alumnes i hem participat en
cursos i seminaris externs com

Durant el 2009 hem realitzat
més de 25 activitats de formació: cursos de formació per a
professionals amb cossos de
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d’Entitats de la Festa de la
Mercè (Barcelona) i entre les
activitats del Primavern (barri de
la Verneda, Barcelona). En
total, més de 2.500 persones joves en edat escolar, grups d’adults i representants del moviment associatiu- han pogut
visitar l’exposició i participar
de les visites guiades i xerrades
organitzades al seu voltant.

4.895 visites durant l’any
17.417 pàgines vistes
3.665 usuaris únics absoluts
349 publicacions
217 usuaris registrats
3,56 pàgines per visita
3,37 minuts per visita
13% d’increment d’usuaris
registrats
(dades del portal durant el 2009)

a experts en matèria d’antiracisme. Les nostres activitats de
formació estan incloses en el
Catàleg de Formació de la
Diputació de Barcelona, a més
es poden trobar a la nostra pàgina web i concertar directament
amb nosaltres.
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4.
Accions
Globals

Llibreria Kalki
La Llibreria Kalki de Barcelona,
va ser intervinguda pels Mossos
d’Esquadra al juliol de 2003,
després d’una llarga investigació que es va iniciar amb la localització d’una pàgina web en la
que s’oferia material d’ideologia
nazi. Durant els registres, que
es van dur a terme tant a la llibreria com a l’editorial
Ediciones Nova República i al
domicili del propietari de l’edi-

torial, va ser requisat un gran
nombre de material (llibres,
banderes, etc.) neonazi, de
negació i de justificació de
l’Holocaust i contra el poble
jueu. Aquest material es distribuïa per tot l’Estat espanyol i al
mercat internacional, principalment a països del continent
sud-americà i europeu.
El mes de març del 2009 es va
iniciar el procés judicial contra
el 5 imputats pel cas a
l’Audiència Provincial de
Barcelona. Des de SOS Racisme
es va actuar com acusació popular amb l’entitat “Amical de
Mauthausen i altres camps”
pels delictes d’incitació al genocidi, al racisme i a la discriminació. Els acusats s’enfrontaven
també a les acusacions de formació il·lícita, com a responsables de l’associació neonazi
Círculo de Estudios
Indoeruopeos (CEI).

Aquest judici venia precedit per
la decisió del Tribunal
Constitucional de declarar
inconstitucional la prohibició
penal de difondre idees o doctrines que neguin els Delictes del
Genocidi. Així com la sentencia
d’un cas molt similar, el de la
Llibreria Europa, en la que no
es declarava al responsable culpable de provocació a la discriminació odi o violència.
El mes d’octubre varem rebre
amb satisfacció la sentència

Contra la impunitat
neonazi

l’Holocaust i donava ales a l’acció de l’Extrema Dreta.

A partir del judici contra la
Llibreria Europa, la sentència
del Tribunal Constitucional
sobre la inconstitucionalitat de
part de l’article 607.2 del Codi
Penal obria una escletxa per la
impunitat del negacionisme de

Davant aquesta situació, abans
del inici del judici contra la
Llibreria Kalki, les entitats
Amical de Mauthausen i altres
camps, Coordinadora GaiLesbiana, Entesa judeo-cristiana de Catalunya, Unión

Romaní i SOS Racisme –
Catalunya varem presentar el
manifest “Contra la impunitat
neonazi” en el que demanem
una reforma del Codi Penal
perquè condemni la negació de
l’Holocaust i contempli les
posicions ideològiques en
aquest sentit com a fonts de
violencia, odi racial i antisemi-

diferents performances per alertar
a la població, s’informava sobre
l’existència dels centres, explicant directament a peu de
carrer i repartint material
divulgatiu.
Sota el lema “Pedaleja pels
Drets Humans. No als CIES!”,
una trentena de persones -activistes de SOS Racisme i altres
entitats, ciutadans, artistes i
polítics- van traslladar la seva
protesta en bicicleta des de la
Plaça Espanya fins al CIE de la

Zona Franca. Aquest acte es va
realitzar en commemoració del
primer aniversari de l’aprovació
de la Directiva de la Vergonya.

Tanquem els Centres
d’Internament per a
persones estrangeres
El grup de persones que treballen
des del Nucli de Transformació i
Participació (NTP) de “No als
CIES!” ha dut a terme una intensa campanya per la sensibilització i denúncia contra els Centres
d’Internament.
Manifestacions al carrer periòdiques en les que, mitjançant

No a la Llei
d’Estrangeria
El 26 de novembre del 2009 es
va aprovar, finalment, la llei
orgànica 2/2009 de reforma de
la Llei d’Estrangeria, una de
les reformes més restrictives,
que manté i agreuja més de 20
anys de racisme institucional.
Des de la seva creació, SOS
Racisme ha demanat la derogació de la Llei d’Estrangeria,
per tractar-se d’una llei discriminatòria per natura. I en
el darrer any, des del primer
anunci de la reforma, es
varen iniciar actes de protesta
i pressió a les institucions,

que condemna a penes de
presó i multa pels delictes de
provocació a la discriminació
i a l’odi i a exercir violència
contra grups per motius
racistes antisemites o referents a ideologies, religió, creences o pertinència a ètnia,
raça, origen nacional, sexe,
orientació sexual, malaltia o
minusvàlua, previst a l’article
510.1 del Codi Penal; per associació il·lícita creada per
fomentar l’odi i la discriminació, com a membres actius en
tres dels casos, previst a l’article 515.4.5 i 51.7 i destaquem
la condemna pel delicte de
justificació de l’Holocaust
previst a l’article 607.2, tot i
la retallada per part del
Tribunal Constitucional de
l’articulat referent a la negació del genocidi. Un pas endavant en la lluita contra
l’Extrema Dreta.

tisme. En el moment de la seva
presentació, el manifest estava
recolzat per més de 700 entitats
adherides.
Es pot consultar el manifest i adherirs’hi des de la web de l’entitat:
www.sosracisme.org/accions
comunicats.php

també a nivell estatal i en
col·laboració amb altres entitats socials.
D’aquests destaquem la concentració davant el Parlament
de Catalunya organitzat conjuntament amb CCOO i la
CONFAVC, amb el suport d’altres entitats socials i durant
el que es va tenir oportunitat
de demanar directament als
representants dels partits
polítics catalans el seu vot en
contra de la reforma en una
petita recepció. I l’acte simbòlic de protesta realitzat per
activistes de SOS Racisme a la
plaça Sant Jaume de
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Barcelona, el mateix dia de la
seva aprovació.
Un cop aprovada la reforma
legislativa, des de la Federación
de Asociaciones de SOS
Racismo en el Estado Español,
es va publicar i difondre un

document d’anàlisi del text
legal sota el títol “Viejos remedios para nuevos problemas”.
Tots els documents, comunicats i
manifestos els podeu consultar i
descarregar des de la pàgina web de
SOS Racisme .
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La crisi té uns
altres culpables
Davant la situació de crisi
socioeconòmica actual i la
gestió político-social que s’ha
fet durant aquest any i fins
el moment, des de SOS
Racisme considerem necessari generar pensament crític a
partir de trencar el binomi
“ells-nosaltres”, treballar per
combatre la consolidació del
racisme social i prevenir el
seu augment. Per aconseguir-ho hem engegat diverses
accions oferint un punt de
reflexió a la societat per tal
de trencar el binomi crisiimmigració.

“Les persones
immigrades no són
peces del joc electoral”
La campanya publicitària amb
la que va presentar el
Parlament Europeu les eleccions que es celebrarien el mes
de juny incloïa la qüestió de les
fronteres i la immigració com

21 de març:
No siguis indiferent
davant el racisme
Com cada any, el 21 de març,
Dia Internacional contra el
Racisme i la Xenofòbia, varem
organitzar diversos actes per reivindicar la lluita antiracista i la
seva importància social i fer partícip a tots els ciutadans i ciutadanes de la lluita antiracista.

No als EBES:
Avancem en convivència
des de l’escola
A principis d’any, la Conselleria
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya va
anunciar la creació de centres
educatius pels nens i nenes
immigrants que arriben amb el
curs iniciat, els anomenats
“Espais de Benvinguda
Educativa” (EBE).

Hem creat la microsite
www.lacrisiteunsaltresculpables.org on es poden trobar documents i material informatiu així
com audiovisuals de denúncia.
A partir de les imatges captades
a actes de carrer organitzats al
barri del Raval de Barcelona, es
van produir els vídeos virals “El
millor banquer del món” i
“Govern i oposició”. Varem
comptar amb la col·laboració de
l’agència de publictat JWTDelvico i la productora errecerre.
Es poden veure i descarregar des
del microsite de la campanya.
“Els immigrants i la punyetera crisi” és el títol del còmic

un dels temes claus de la campanya electoral. I davant una
pre-campanya tan agressiva,
varem demanar als partits polítics, un cop més, responsabilitat social en les seves estratègies electorals.
Com els darrers anys, el comunicat públic va anar acompa-

Sota el lema “No siguis indiferent davant el racisme”, les
activitats del 2009 varen girar
entorn de la importància d’interioritzar l’acció antiracista en
el nostre dia a dia. Varem
començar a difondre el missatge i el programa d’activitats
unes setmanes abans mitjançant el vídeo viral “No siguis
indiferent”, que va rebre unes
400 visites, i per ràdio, amb
una falca locutada pel cantant
Quimi Portet, que va col·laborar
en el projecte, i emesa gratuïtament per diverses emissores,
com Catalunya Ràdio, COM
Ràdio i la COPE, entre altres.

creat amb els dibuixos del il·lustrador Alfons López i amb el
suport de Comissions Obreres
(CCOO) de Catalunya i la
Confederació d’Associacions

Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Es pot descarregar de la
microsite i es reparteix gratuïtament als actes de l’entitat.

nyat de cartes als representants
europeus dels partits, varem
fer seguiment dels discursos i
denunciant les incitacions
racistes i xenòfobes mitjançant
els Mistos Electorals, que es
feien arribar als mateixos partits, als mitjans de comunicació i es poden consultar a la
pàgina web.

La campanya es va tancar amb
un document de reflexió sobre
la política migratòria europea
reivindicant, per sobre de tot,
el respecte als drets humans i
el creixement com a societat
cohesionada.

contra el racisme. A l’estand
situat a la Rambla de Santa
Mònica de Barcelona varem
cobrir 4.5m2 de plafons amb missatges contra el racisme de persones que es van apropar durant
el dia així com aquells que ens
van fer arribar el seu suport mitjançant el post-it virtual activat a
la nostra pàgina web. Entre
aquests varem comptar amb els
missatges d’importants activis-

tes de defensa dels Drets
Humans i la igualtat de drets
com en Carlos Jimenez Villarejo,
Marco Aparicio Wilhemi o en
Xavier Badia, entre altres.
Paral·lelament també varem
donar recolzament a altres actes
de reivindicació de la lluita antiracista, com “Rapeja contra el
racisme”, activitat organitzada
pel Casal de Joves Casa Sagnier.

El mateix dia 21 de març, varem
sortir al carrer per convidar a la
gent a deixar el seu missatge
contra el racisme: si les coses
importants o a recordar les anotem en un post-it, igual de quotidià hauria de ser la nostra acció

En contra d’aquest 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, 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 enti-
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tats, 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 conjunta 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.
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5.
Participació
i activisme
Durant l’any s’ha donat continuïtat a les línies iniciades a partir del resultat del diagnòstic que
es recull en el Pla estratègic
2006-2009. Entre les que s’ha de
destacar la consolidació dels
Nuclis de Transformació i

6.
Treball
en xarxa

Per tal de reforçar el creixement
de la lluita antiracista, és
important per SOS Racisme la

7.
Interlocució
institucional i
participació

Participació (NTP), la proposta
més ferma de l’entitat en quant a
participació, activisme i vertebració d’accions de denúncia i
sensibilització, el valor fonamental del quals són els membres
actius de l’entitat. Des d’aquests
grups s’han engegat i organitzat
activitats importants de l’entitat
com el moviment contra els
CIES: la bicicletada, performances
de carrer, entre altres.

més d’un any a l’entitat, seguit
d’un 30% que porten més de 7
mesos. Destaquem, a més, el
fet que els i les activistes realitzen una col·laboració transversal, implicant-se a diverses
àrees d’acció de l’entitat.

captació de voluntaris com de
formació: “Què és SOS
Racisme”, Dossier de formació
(I) i (II), etc.
Per una altra banda, s’ha consolidat els butlletins electrònics
per activistes i socis i sòcies:
SOS Activa’t i SOS Express. Que
compten amb una base de difusió de 85 persones el primer, i
250 el segon, i una mitjana d’obertura del 60-70%. Elements
que es consoliden com a fonamentals en la comunicació
interna juntament amb un nou
projecte: la digitalització del
butlletí mensual Colors.

Destaquem la fidelització de
les persones activistes de l’entitat: s’ha incrementat en un
50% el nombre de persones actives setmanalment que porten

La incorporació de membres
actius a l’entitat s’ha mantingut molt activa, fet pel que s’ha
repetit amb èxit les formacions
internes per reforçar el coneixement de l’entitat, la seva història i els seus valors, així com
l’activitat i els objectius de SOS
Racisme. Tanmateix s’ha millorat i creat nou material tant de

implicació d’altres agents en
aquesta empresa. Per aquest
motiu considerem el treball en
xarxa una de les nostres prioritats respecte el funcionament
de l’entitat.

convivència i la cohesió
social”. Hem donat suport a la
plataforma d’entitats
“Badalona som tots” i a
l’Associacions de Veïns La
Pau, en el seu 50è aniversari.

En aquest sentit aquest 2009
hem consolidat un conveni de
col·laboració amb la
Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i Comissions Obreres de
Catalunya (CCOO), amb els que
hem signat un conveni “Per la

Juntament amb la productora
Mediafilms varem organitzar
amb molt èxit una sessió especial de cine-fòrum oberta a tot
el públic sobre la premiada
pel·lícula “El Truco del
Manco”. I varem col·laborar en
el projecte “Coneix els teus

drets” impulsat pel Col·legi
d’Educadors i Educadores de
Catalunya (CEESC) en motiu del
20è aniversari del Drets dels
Infants.
Un any més, varem col·laborar
com a membres del Consell
Social de la Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya (UPEC). I duent a
terme l’acord signat l’any passat amb el Moviment Laïc i
Progressista (MLP), hem organitzat conjuntament el
Laboratori Antiracista‘09

SOS Racisme – Catalunya
forma part de l’Observatori
de Drets Humans de
Barcelona, del Consell
d’Associacions de Barcelona
(CAB) i el Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona
(CMAB). Tanmateix és membre de la Taula de Ciutadania
i Immigració impulsada per la
Secretaria d’Immigració de la
Generalitat de Catalunya i és
entitat adherida al Codi Ètic
de les Associacions de
Barcelona.

En el 2009 varem comparèixer
davant el Parlament de
Catalunya en el marc de la tramitació de la Llei d’Acollida, on
varem presentar les nostres

reflexions i propostes al respecte (podeu descarregar-vos el
document de la ponència a
www.sosracisme.org/reflexions/documents.php)

Implica’t
en la lluita
antiracista.
Associa’t!
Entitat

Oficina

Control

Núm. de compte

Hospital 49 principal 08001 BCN
tel. 93 4120034 - 93 301 05 97
Fax: 93 268 16 37
http://www.sosracisme.org
sosracisme@sosracisme.org
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