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Presentació                                               Campanya #StopRacisme

L’Arrel-Fòrum de les Adolescències se suma a la visibilització de la problemàtica actual sobre el racisme a
Granollers. Volem fomentar una cultura de tolerància, igualtat i antidiscriminació.

En un procés participatiu amb més 800 noies i nois adolescents de la ciutat va sorgir aquesta temàtica com una de
les que més els preocupava i que calia fer alguna cosa amb urgència que ajudés a fer un canvi de mirada per
trencar amb els prejudicis racials i actituds intolerants.

Les noies i nois de l’Arrel han treballat aquests continguts  i us proposen no jutjar les persones pel color de la pell.
Volem eliminar els prejudicis socials i  canviar l’ús del vocabulari  mostrant  la diversitat de tons de pell
existents.

El  21 de març se celebra el  Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial proclamat l’any 1966 per les
Nacions Unides. El motiu és que el 21 de març del 1960 la policia va matar 69 persones en una manifestació pacífica
contra les lleis de l’apartheid a Sud-àfrica.

Trobareu informació més detallada a https://www.un.org/es/observances/end-racism-day

Conceptes Clau

DISCRIMINACIÓ
Es refereix a la ideologia o comportament social que separa i considera inferiors a les persones per la seva raça,
classe social, sexe, religió o altres motius ideològics, atemptant contra la igualtat.

ESTEREOTIP (= etiqueta)
És una estandardització en una forma convencional de determinades característiques. S’atribueixen qualitats a una
persona com membre d’un grup i no se la jutja des de la seva individualitat.

INTERCULTURALITAT
És un procés de comunicació i interacció entre persones i grups, on no es permet que un grup cultural estigui per
sobre  l’altre,  i  en  el  que  s’afavoreix  en  tot  moment  la  integració  i  convivència  entre  cultures.  Les  relacions
s’estableixen basant-se en el respecte a la diversitat i a l’enriquiment mutu.

INTEGRACIÓ
Procés  que  suposa  que  gent  que  es  troba  en  diferents  grups  socials  (per  qüestions  econòmiques,  culturals,
religioses, o nacionals) es reuneixi baix un mateix objectiu. El que s’ha d’aconseguir és que existeixi una igualtat
real entre les persones, independentment de la seva raça i que es desenvolupi una cultura on existeixi la tolerància
necessària on totes les cultures tinguin cabuda i siguin respectades.

MULTICULTURALITAT
Que suposa l’existència de vàries cultures en una nació o entorn geogràfic.

PREJUDICI (= jutjar abans de...conèixer)
És una opinió o judici que no està basada en cap experiència o causa. És una manera d’excloure algú basant-se en
característiques negatives.  Els  prejudicis  no tenen en compte experiències reals  ni  contrastades.  No necessita
alimentar-se amb cap conflicte econòmic, polític o social. Es basa en informació imaginària que mai es verifica:
amenaces, llegendes. Els prejudicis poden ser de diferents tipus: racials/ètnics, gènere, poder, orientació sexual...

1 Ajuntament de Palma de Mallorca. Document «Taller: Descarreguem la motxilla de prejudicis». 
https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_91894_1.pdf

https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_91894_1.pdf
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day


RACISME
Entenem per racisme qualsevol forma d’exclusió, segregació, discriminació o agressió a les persones per motiu del
seu origen ètnic o nacional, el color de la pell, les creences religioses, o las pràctiques culturals o de qualsevol altre
tipus.  El  racisme generalment  se  produeix  quan una persona o grup  se  considera  superior  a  l’altre.  I  genera
importants dificultats en la convivència, la preservació dels drets de les persones, el model de societat i el sistema
democràtic.

RESPECTE
Valor que permet acceptar i valorar qualitats d’una altra persona, és el reconeixement dels drets propis i dels altres,
valor que facilita la convivència. 

RUMOR
Són especulacions no confirmades que s’intenten donar per certes amb un objectiu determinat i que condicionen el
comportament de les persones sense tenir en compte la informació objectiva.

TÒPIC
Expressió, idea o frase comú molt emprada, trivial o vulgar. Es tracta d’una idea estereotipada o d’un lloc comú que,
de tant emprar-la, perd el seu valor.

XENOFÒBIA
És l'animadversió cap a persones o cultures diferents, o considerades com a estrangeres.

Com lluitar contra els prejudicis
➔ Els prejudicis tenen efecte en nosaltres mateixos i en els demés.

➔ Tots podem ser víctimes de rumors i etiquetes.

➔ No existeix sols una veritat, tot depèn de com ho miris.

➔ Els rumors dificulten la convivència, s’ha de combatre amb el diàleg.

➔ No existeixen cultures superiors o inferiors, sinó diferents.

➔ És necessari informar-se, contrastar els rumors i transmetre la “veritat”:

➔ NO ET CREGUIS TOT EL QUE ET DIGUIN, SENTIS O VEGIS, COMPROVA-HO.

Formes d’eliminar els prejudicis
Els prejudicis estan arrelats en les ideologies i estils de vida apresos els quals a vagades són difícils de canviar. 

Hi ha diverses maneres per evitar prejudicis:

➔ Desenvolupar l’empatia: això ho aconseguirem posant-nos en el lloc de l’altre, fent-nos preguntes, com per
exemple: Per què actuen així els altres? Com se sentirien si ells fossin discriminats?

➔ Promoure l’amistat  en grups diferents:  seria  de gran ajuda ja  que l’afecte ens permet  conèixer  a les
persones, saber que li  agrada, que li  molesta, i cada veus seriosa major el grup d’amistat, i  es donarien
menys els prejudicis.

➔ Adequar el vocabulari i el llenguatge: quan parlam d’altres persones, hem de tenir en compte que alguns
comentaris es poden considerar despectius o ofensius.

➔ Educació sobre l’acceptació i la tolerància:  la tolerància és el respecte, l’acceptació i l’estimació de la
riquesa i de la diversitat de les cultures del nostre món, de les nostres formes d’expressió i de les nostres
maneres d’expressar la nostra qualitat d’éssers humans.
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