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Discriminar és tractar una persona o un grup
de persones de manera diferent i desfavora-
ble, basant-nos en la creença que no tota la
gent som iguals en drets i en dignitat i, en
conseqüència, que es poden fer diferències
que situïn aquestes persones en posició de
desavantatge respecte a la resta.

Però discriminar no és només això. Encara
que et pugui semblar contradictori, de
vegades també n'hi pot haver quan tractes
una persona o grup social de la mateixa
manera que a la resta, quan aquest grup o
persona, per alguna raó, es troba en una
situació diferent.

La discriminació, en definitiva, és anar en
contra d'un dels principis fonamentals de la
Declaració dels Drets Humans, que indica
que totes les persones neixen lliures i iguals
en dignitat i drets. I, alhora, infringeix el dret
fonamental a la igualtat de tracte i la no-
discriminació.

D'altra banda, potser creguis que la discrimi-
nació és una qüestió que no va amb tu, que
només afecta determinats grups de persones
amb qui no et relaciones, o potser penses
que tu no discrimines ningú.

Aquesta guia et pot ajudar a descobrir que
la discriminació és més comuna del que et
penses i que fins i tot tu, o algú del teu entorn,
t'has trobat davant d'una situació de discri-
minació.

Però per acabar amb aquestes desigual-
tats, el primer pas és que siguis conscient que
pots ser discriminat o haver-ho estat i que
siguis capaç d'identificar-ho. La discriminació
comença en tu.
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Acaba amb la discriminació!

...Perquè la discriminació
es pot produir a tot arreu

...Perquè es pot discriminar
per molts motius

...Perquè sense adonar-te'n
pots arribar a discriminar



Acaba amb la discriminació!

...Perquè la discriminació
es pot produir a tot arreu

...Perquè es pot discriminar
per molts motius

...Perquè sense adonar-te'n
pots arribar a discriminar

Els prejudicis són aquestes opinions, en general,
negatives que es tenen prèviament i de manera
tenaç sobre algú o alguna cosa que no es coneix
o es coneix malament.

En la nostra societat hi ha prejudicis molt comuns, i alguns
perduren durant molt temps. S'han interioritzat incons-
cientment a través de l'educació i dels processos de
socialització basats en valors i creences que s'aparten
del respecte entre les persones i del concepte d'igualtat.

Doncs bé, aquests prejudicis poden ser la base de la discriminació.
Així, com més negatius i inflexibles siguin els nostres prejudicis, més
durs seran les nostres actituds i els actes discriminatoris.

Els pensaments, les creences i les actituds més banals o innocents,
com ara l'ús quotidià de termes pejoratius sobre alguna persona
o grup, també alimenten la discriminació. I aquest tipus de
prejudicis gairebé tothom els té: quantes vegades fem acudits i
bromes basats en estereotips sobre certes persones! Quants cops
hem escoltat expressions amb certa càrrega discriminatòria!

Per tant, podem dir que gairebé tothom té
actituds discriminatòries, encara que sigui a
petita escala. Segurament, tu també.

...T'ho has plantejat?



Acaba amb la discriminació!

...Perquè la discriminació
es pot produir a tot arreu

...Perquè es pot discriminar
per molts motius

És freqüent pensar que la discriminació s'esdevé
únicament quan algú té un tracte vexatori cap a una
altra persona pel seu sexe, el seu origen racial o ètnic,
la seva religió, les seves conviccions, la seva orientació
o identitat sexual, perquè té alguna discapacitat...

Però són molts més els motius pels quals es
discrimina: des de l'edat o la malaltia fins
a les opinions polítiques, passant per
qualsevol altra circumstància personal o
social.

En definitiva, quan ens relacionem amb
una persona diferent i, per un motiu o
un altre, la tractem de manera diferent
i desfavorable respecte a la resta, estem
discriminant-la.

...Si consideres
tots els motius de discriminació,
de veritat creus

que tractes a tothom
de la mateixa manera?



Acaba amb la discriminació!

...Perquè la discriminació
es pot produir a tot arreu

La discriminació es produeix en tot
tipus d'àmbits. A qualsevol lloc on es
relacionin dues o més persones pots
percebre alguna de les formes en les
quals es presenta la discriminació. La
trobaràs tant en llocs públics com
privats: a la llar, dins del veïnat, a
l'escola, al teu treball, a alguns locals
de lleure, al carrer...

Amb freqüència, també és possible que descobreixis
algun tipus de tracte discriminatori en els mitjans
de comunicació (televisió, premsa, Internet, etc.).
De vegades, per la manera com presenten les
notícies relacionades amb determinats grups socials.
Altres vegades, perquè ofereixen estereotips
negatius sobre persones especialment vulnerables.
Fins i tot hi ha ocasions en què són evidents la mofa
o el rebuig que fan cap a aquestes persones els
professionals d'aquests mitjans o les persones que
intervenen en certs espais.

I és possible, fins i tot, que percebis discriminació en
l'accés als serveis públics: sanitat, educació, habitatge,
serveis socials...

Al cap i a la fi, com que pot haver-hi discriminació entre
persones individuals, entre un grup social i una persona i,
fins i tot, entre diferents organitzacions socials, és possible
trobar-la en qualsevol entorn.

...Pots assegurar
que al teu voltant

no hi ha discriminació?



Acaba amb la discriminació!

La discriminació és un fet injust i contrari a la llei perquè
atempta contra els drets fonamentals de les persones. Li
pot passar a qualsevol i en molts àmbits o circumstàncies.
Així doncs, hem d'afrontar-la, però per què?

Perquè acabar amb la discriminació suposa:

• Acceptar que la nostra societat és diversa i que la igualtat
implica el respecte a aquesta diversitat.

• Facilitar l'exercici i el gaudi dels nostres drets individuals com
a membres d'una societat democràtica.

• Considerar que és essencial per garantir la convivència i la
cohesió social.

En definitiva, per construir una societat cohesionada i equitativa
és necessari que les administracions públiques garanteixin el
dret a la igualtat i eradiquin, d'una manera efectiva, la discrimi-
nació. Sense el teu suport, sense el teu compromís pels drets
humans, això no serà possible.

Com pots ajudar a combatre la discriminació?

• Sigues conscient dels teus prejudicis i supera estereotips
existents: la igualtat pot començar en tu.

• Reconeix que la diversitat enriqueix, ja que aporta
beneficis a la nostra societat: no posis distància envers
la gent que veus diferent, dialoga i comparteix espais.

• Informa't sobre els teus drets, la legislació que ens
protegeix i els recursos que hi ha en matèria d'igualtat
de tracte i lluita contra la discriminació.

• Denuncia qualsevol acte discriminatori.

Perquè és injusta i il·legal, i perquè ens perjudica a tots:
INVOLUCRA'T EN LA LLUITA

CONTRA LA DISCRIMINACIÓ!

Si vols, tu pots
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...I és que la discriminació és un problema
social que té greus conseqüències:

• Perquè és un atemptat contra els drets
humans de dones i homes.

• Perquè és un atac directe a la dignitat i als
drets individuals i col·lectius. Quan algú
pateix discriminació, veu minvar les seves
possibilitats de desenvolupament (perso-
nal, laboral, social...) i es produeix una
situació en la qual pateixen tant la víctima
com el seu entorn.

Però, afortunadament, junts podem lluitar
contra la discriminació i els seus efectes.

Què pots fer tu per eradicar-la?

• Rebutjar determinats prejudicis i estereotips
negatius socialment apresos.

• Apostar per la diversitat, perquè les possibles
diferències que hi ha entre les persones
no poden ser mai una excusa per tractar
ningú de manera negativa.

• Oposar-te a la discriminació i als qui la
practiquen.

• I denunciar-la, ja sigui davant de la policia
o davant de les institucions i entitats que
treballen per eradicar-la.

Aquesta publicació ha estat cofinançada per la
Comissió Europea en el marc del Programa Progress
(2007-2013). És un programa desenvolupat per la
Comissió Europea que estableix suport financer per
aconseguir els objectius de la Unió Europea en l'àmbit
de l'ocupació, els afers socials i la igualtat d'oportunitats, i contribuir així a assolir els objectius
estratègics que determina l'Estratègia Europea 2020.

Aquest programa, de set anys de durada, s'adreça a tots els agents implicats que puguin
contribuir a la implementació de polítiques efectives d'ocupació i el desenvolupament de
normativa social als 27 països de la Unió Europea, els països de l'AELC/EEE, així com els països
candidats i precandidats.

Per a més informació, consulteu: http://ec.europa.eu/progress.

*La informació continguda en aquesta publicació no reflecteix necessàriament la posició ni
l'opinió de la Comissió Europea.

La versió impresa d'aquesta publicació s'ha editat utilitzant papers reciclats.

NIPO (imprès): 860-11-165-4
NIPO (en línia): 860-11-169-6
Depòsit legal: M-32150-2011

Comença a combatre
la discriminació!

...Perquè la discriminació
pot afectar qualsevol

...Perquè la discriminació
té conseqüències molt greus

...Perquè hi ha moltes formes
de discriminació



La discriminació pot manifestar-se de diferents maneres: directa-
ment o indirectament, com a discriminació múltiple, assetjament,
tracte injust, la denominada "per error"...

La discriminació directa es dóna quan algú
tracta una persona de manera desfavorable
davant d'una altra, quan ambdues estan en
una situació anàloga o comparable. Un exem-
ple: quan una dona i un home cobren salaris
diferents per fer el mateix treball, estem davant
d'un cas de discriminació directa.

La discriminació indirecta es produeix quan una disposició,
criteri o pràctica aparentment neutra ocasiona o pot
ocasionar un desavantatge particular a una o a diverses
persones respecte a d'altres.

Es diu que hi ha discriminació múltiple quan algú pateix
discriminació per diversos motius que es presenten o
interactuen, que fan que hi hagi un tipus específic de
discriminació. Per exemple, quan a una dona, pel fet de
ser-ho, se li posen traves per accedir a una ocupació, però
aquestes augmenten quan l'empresari descobreix que és
d'ètnia gitana i mare.

Comença a combatre
la discriminació!

...Perquè la discriminació
pot afectar qualsevol

...Perquè la discriminació
té conseqüències molt greus

...Perquè hi ha moltes formes
de discriminació

D'altra banda, hi ha l'anomenat assetjament discriminatori. Són aquestes
conductes que, motivades per alguna de les causes de discriminació,
busquen atemptar contra la dignitat d'una persona, provocant al seu
voltant un ambient intimidatori, hostil, humiliant, ofensiu o segregador. Un
exemple seria el cas d'una família immigrada a qui els seus veïns fan
pintades en to insultant o acudits quan es creuen a l'escala.

Un exemple clar que la discriminació pot afectar a qualsevol
és la discriminació per associació. Imagina't, per exemple,
que et relaciones amb una persona que, pel motiu que sigui,
és discriminada; doncs bé, si a causa d'aquesta relació tu
també pateixes discriminació, aquesta es denominarà "per
associació".

També pot haver-hi la discriminació per error, que
és la que es basa en una apreciació equivocada
de la persona discriminada en associar-la a
determinades característiques. Un exemple d'això
seria el cas d'una persona que no pot entrar en un
local de lleure perquè creuen que és homosexual i
no ho és. Seria una discriminació per error basada
en una presumpta orientació sexual.

...Amb la varietat de formes
que adopta, coneixes

algun cas de discriminació?



Comença a combatre
la discriminació!

...Perquè la discriminació
pot afectar qualsevol

...Perquè la discriminació
té conseqüències molt greus

La discriminació té conseqüències tant per a les
persones que la pateixen i el seu entorn, com per al
conjunt de la societat.

Per a qui la pateix i el seu entorn (família,
amistats, treball...), perquè impedeix que
les persones exerceixin els seus drets i, a
més, perquè pot tenir conseqüències de
caràcter físic, com les agressions físiques;
psíquic, per exemple, la falta d'autoestima;
econòmic, ja que pot impedir l'accés a un
treball i, per tant, a un sou, o social, arribant
fins i tot a l'exclusió social.

Per a la societat en general, la dis-
criminació dificulta el seu propi
desenvolupament, ja que impe-
deix la cohesió de la ciutadania,
suposa un cost per al nostre sistema
judicial, malgasta talent humà
necessari per al progrés i l'avenç
social, accentua les tensions socials
i arriba, fins i tot, a generar conflictes
innecessaris.

...Sabies que la discriminació
és un problema tan seriós
i que també t'afecta a tu?



Comença a combatre
la discriminació!

...Perquè la discriminació
pot afectar qualsevol

Probablement penses que la discriminació és
una qüestió que no t'incumbeix directament,
que és un problema que pateixen grups de
persones amb qui no et relaciones. Potser no
la pateixes actualment, però pensa que en
qualsevol moment tota persona pot ser víctima
de discriminació, per un o diversos motius:

• Per la seva edat, ja sigui perquè és jove o gran.

• Per les seves conviccions o creences religioses.

• Per tenir una orientació sexual diferent de la majoria
o per la seva identitat sexual.

• Pel seu origen nacional.

• Pel seu origen racial o ètnic.

• Per ser una persona amb discapacitat.

• Per tenir un físic que no es considera dins dels cànons
establerts de bellesa: excés de pes, estatura, mutila-
cions o marques físiques, etc.

• Per la seva manera de vestir.

• Per on visqui (el seu barri) o d'on procedeixi (per
exemple, si ve de l'àmbit rural...).

A més, totes aquestes discriminacions afecten les dones de
manera singular i més greu, ja que habitualment són víctimes
de discriminació múltiple.

...De veritat creus que mai no seràs
objecte de discriminació?



Comença a combatre
la discriminació!

La discriminació és un fet injust i contrari a la llei perquè
atempta contra els drets fonamentals de les persones. Li
pot passar a qualsevol i en molts àmbits o circumstàncies.
Així doncs, hem d'afrontar-la, però per què?

Perquè acabar amb la discriminació suposa:

• Acceptar que la nostra societat és diversa i que la igualtat
implica el respecte a aquesta diversitat.

• Facilitar l'exercici i el gaudi dels nostres drets individuals
com a membres d'una societat democràtica.

• Considerar que és essencial per garantir la convivència i la
cohesió social.

En definitiva, per construir una societat cohesionada i equitativa
és necessari que les administracions públiques garanteixin el
dret a la igualtat i eradiquin, d'una manera efectiva, la discrimi-
nació. Sense el teu suport, sense el teu compromís pels drets
humans, això no serà possible.

Com pots ajudar a combatre la discriminació?

• Sigues conscient dels teus prejudicis i supera estereotips
existents: la igualtat pot començar en tu.

• Reconeix que la diversitat enriqueix, ja que aporta
beneficis a la nostra societat: no posis distància envers
la gent que veus diferent, dialoga i comparteix espais.

• Informa't sobre els teus drets, la legislació que ens
protegeix i els recursos que hi ha en matèria d'igualtat
de tracte i lluita contra la discriminació.

• Denuncia qualsevol acte discriminatori.

Perquè és injusta i il·legal, i perquè ens perjudica a tots:
INVOLUCRA'T EN LA LLUITA

CONTRA LA DISCRIMINACIÓ!

Si vols, tu pots
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