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1.

Punt de partida: la islamofòbia a Barcelona
Barcelona és una ciutat de trobada i convivència de persones
de diferent procedència, religió, ideologia, llengua i origen.
Les comunitats musulmanes de Barcelona estan constituïdes per
fins a tres generacions o més, dues de les quals són nascudes a la
ciutat. I l’islam és un element més de la diversitat cultural i religiosa.
En els últims anys s’ha detectat un repunt de delictes d’odi,
especialment contra la població musulmana o contra la població
que és percebuda com a musulmana.
Les poques dades disponibles de la Fiscalia Provincial de Barcelona,
de les entitats socials i d’estudis acadèmics posen de manifest
que a Barcelona:
• La discriminació contra la població musulmana, a causa de la seva
religió, cultura, origen o gènere, s’ha intensificat durant els últims 		
anys. Aquesta discriminació rep el nom d’islamofòbia.
• La majoria de discriminacions islamòfobes tenen lloc a l’escola,
a l’espai públic, als mitjans de comunicació, i a la feina.
• Les dones són les principals víctimes de la islamofòbia.
• La falta de dades sobre delictes i discursos d’odi dificulta l’aplicació
de polítiques públiques.
• Les víctimes que pateixen discriminació desconeixen els seus drets
o desconfien de les institucions per denunciar-ho.
De tot plegat es dedueix que la islamofòbia a Barcelona
és un fet real i preocupant per al conjunt de la societat,
ja que la discriminació afecta la cohesió i la convivència ciutadana.

Així, l’Ajuntament de Barcelona adopta el següent
Pla municipal de lluita contra la islamofòbia
que s’explica tot seguit.

2. Què és el Pla municipal de lluita contra
la islamofòbia?
És un document que recull les mesures que posarà en marxa
l’Ajuntament de Barcelona per prevenir la discriminació contra
les persones musulmanes o que es perceben com a tals,
i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.
El Pla es va aprovar el gener de 2017 i es desenvoluparà durant
els pròxims 18 mesos.
Aquest Pla forma part del programa “Barcelona ciutat de drets”
que promou una ciutat diversa, justa i cohesionada,
on es respecten i es valoren les diferències,
i on es reconeixen i es compleixen els drets humans
de totes les persones, sense cap tipus de discriminació.

3. Qui l’impulsa?
L’Ajuntament de Barcelona.
Les actuacions s’aplicaran des de la Direcció
de Drets de Ciutadania i Diversitat.

4. A qui s’adreça?
A tota la ciutadania de Barcelona,
amb especial atenció a les víctimes d’islamofòbia.

5. Per què es fa?
El Pla s’ha elaborat amb els objectius de:
• Donar a conèixer la islamofòbia com una forma de discriminació.
• Desmuntar prejudicis i estereotips contra l’islam
i les persones musulmanes.
• Reforçar els canals de denúncia per donar una atenció coordinada
i eficaç a les víctimes d’islamofòbia.

6. Com s’ha elaborat?
El Pla sorgeix d’un procés de consulta amb entitats de defensa
dels drets humans, comunitats musulmanes, i personal tècnic
de diferents àrees de l’Ajuntament.
També s’ha comptat amb l’assessorament de persones expertes.
Les principals reflexions i aportacions s’han analitzat i recollit
en aquest Pla.
A més, el Pla es recolza en diferents textos legals internacionals
i estatals que recullen el dret a la igualtat i a la no-discriminació,
i el dret a la llibertat de consciència o de religió.

7. Línies d’actuació
Cada objectiu general es divideix en objectius específics que es
concreten en diverses actuacions de prevenció i garantia dels drets.

Objectiu general 1:
Donar a conèixer la islamofòbia
com una forma de discriminació
Informar i sensibilitzar la ciutadania
• Fer una campanya de comunicació municipal per donar a conèixer
la discriminació que viu la població musulmana i els seus efectes.
• Incloure la islamofòbia a la jornada “#BCNvsOdi: Estratègies
per combatre la intolerància a les xarxes socials”, celebrada
	els dies 2 i 3 de març de 2017 al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB).
Donar suport a les comunitats musulmanes
a l’hora de fer conèixer els delictes i discursos islamòfobs
• Crear guies per informar sobre els drets de la ciutadania i com
es garanteixen, amb especial atenció a la discriminació de les dones
musulmanes.
Es treballarà en col·laboració amb les associacions de persones
musulmanes i els centres de culte.
•	Treballar juntament amb les comunitats musulmanes per preparar
el Dia Internacional contra la Islamofòbia, el 12 de desembre.
Posar especial atenció a la discriminació
de les dones musulmanes
• Tenir en compte les necessitats de les dones a l’hora de dissenyar
i aplicar les mesures d’aquest Pla.
	
• Presentar la doble discriminació que pateixen les dones musulmanes,
per gènere i per religió, en els materials educatius i informatius.

• Facilitar l’accés de les dones musulmanes als canals de denúncia
d’actes discriminatoris.

Millorar la recollida de dades sobre discriminacions islamòfobes
• Crear un observatori de delictes i discursos d’odi que reculli dades
i publiqui un informe cada any per donar a conèixer la situació.
• Formar els treballadors i treballadores municipals per evitar actituds
discriminatòries, tant a l’hora d’atendre la ciutadania com en el tracte
entre companys.
• Fer un manual perquè els treballadors i treballadores municipals 		
puguin identificar discriminacions islamòfobes.
• Actualitzar les Normes d’actuació per prevenir i evitar actituds
discriminatòries de la Guàrdia Urbana per incloure la islamofòbia
com un dels delictes d’odi a perseguir.
També es formarà els i les agents.
Potenciar les accions de sensibilització a les escoles
Oferir ajuts a entitats que duguin a terme accions de sensibilització
i formació sobre delictes i discursos d’odi a les escoles.

Objectiu general 2:
Desmuntar prejudicis i estereotips
contra l’Islam i les persones musulmanes
Afavorir el treball en xarxa contra els rumors discriminatoris
Enfortir amb més suport polític i econòmic la Xarxa Barcelona
Antirumors i formar agents antirumors sobre islamofòbia.
Promoure la presència de persones
amb pràctiques religioses i orígens ètnics diversos en:
• Les campanyes informatives municipals.
• Els mitjans de comunicació, especialment Betevé i Betevé Ràdio.

Promoure l’educació en la diversitat
• Impulsar tallers a les escoles sobre diversitat i islamofòbia.
• Commemorar el Dia lnternacional de l’Eliminació de la Discriminació
Racial el 21 de març, a les escoles gestionades
pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).
Garantir el dret a la llibertat de religió a l’escola
• Fer un seguiment de la normativa sobre diversitat alimentària
als centres gestionats pel CEB (menú halal).
• Informar i fer un seguiment de la normativa sobre els símbols
religiosos en el vestuari als centres educatius gestionats pel CEB.
Es col·laborarà en la reedició i difusió de la Guia per al respecte
de la diversitat de creences als centres educatius.
Fer mediació comunitària en l’obertura de centres de culte
a la ciutat
Elaborar un protocol de mediació comunitària pràctic per a l’obertura
de centres de culte.
Promoure la no-discriminació religiosa a la feina
Crear una guia amb recomanacions i bones pràctiques de respecte
a la diversitat religiosa al lloc de treball.
Es vetllarà perquè s’apliqui a l’Administració municipal.

Objectiu general 3:
Reforçar els canals de denúncia per donar
una atenció coordinada i eficaç a les víctimes
Promoure la coordinació entre els agents i les institucions
de protecció i lluita contra els delictes d’odi i discriminació
• Reforçar la comunicació entre la Fiscalia Provincial de Barcelona,
els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament.
•	Compartir informació entre l’Àrea de Seguretat i Prevenció,
l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència,
i la Guàrdia Urbana.
Impulsar el litigi estratègic per protegir les víctimes
de discriminacions islamòfobes
• En els casos més rellevants de delictes de discriminació, l’Ajunta-		
ment es presentarà com a acusació, amb l’objectiu de trobar
solucions per a les víctimes i per al conjunt de la societat.
• Oferir assessorament jurídic especialitzat en islamofòbia
des de l’Oficina per la No-Discriminació (OND).
Es formaran els advocats i advocades que donen aquest servei.
Reforçar la persecució de les discriminacions
contra persones musulmanes a la ciutat
• Formar l’equip tècnic de l’OND per tal que puguin actuar
en els diferents casos d’islamofòbia.
• Treballar en xarxa des de l’OND amb altres serveis públics
(educació, sanitat o transport) per actuar contra discriminacions
islamòfobes.
• Fer el seguiment de les queixes per discriminació rebudes
als serveis que no són competència de l’Ajuntament.

Contacta’ns

si has viscut o coneixes
alguna situació de discriminació,
posa’t en contacte amb:

•O
 ficina per la
No-Discriminació
Tel. 934 132 000
ond@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/

• GuàRdia Urbana
Tel. 092
PER SABER-ne MéS:
barcelona.cat/dretsidiversitat

