Et presentem...
La Xarxa Antirumors
de Sabadell (XAS):
Conformada per:
AJUNTAMENT + CIUTADANIA + ENTITATS
Missió: generar un pensament crític en la ciutadania de 						
Sabadell i articular una transformació social basada en la
promoció d’una ciutadania activa, participativa i empoderada.
Objectiu: erradicar les diverses situacions de discriminació 			
que es produeixen per raó d’origen, ètnia, gènere, orientació
sexual, religió, edat, classe social, etc. Les més freqüents són 		
les relacionades amb el racisme i la xenofòbia.
Per aconseguir-ho, la XAS treballa per combatre i prevenir els
rumors, els estereotips i els prejudicis sobre la diversitat social.

Estereotips >Prejudicis >Rumors >Discriminacions

Com treballa la XAS?
Conscienciant sobre el perill i les conseqüències dels rumors,
estereotips i prejudicis.
Sensibilitzant sobre la importància de lluitar contra tot tipus 		
de discriminacions.
Promovent la interacció positiva entre la ciutadania per 						
afavorir la convivència.

I tu, què hi pots fer?
Trenca amb els rumors i estereotips.
Reflexiona sobre els prejudicis que et trobes en el teu dia a dia.
Implica’t per combatre les discriminacions.

...i participa en les activitats que
organitza la Xarxa!
Informa-te’n a:
		
		

web.sabadell.cat/antirumors
antirumors@ajsabadell.cat
937 451 953

Amb el suport de:

Què entenem per...
Estereotips
Idees preconcebudes, basades en el
desconeixement o coneixement parcial d’una
realitat. S’atribueixen determinades qualitats
a una persona només pel fet de ser membre
d’un grup, sense tenir en compte la seva
individualitat. Els estereotips no han de ser
necessàriament negatius, però simplifiquen la
realitat i poden conduir a actituds excloents.

Prejudicis
Actitud desconfiada i hostil envers alguna
persona simplement pel fet de ser d’un
col·lectiu (persones nouvingudes, LGTBI,
joves, etc.). A vegades, fins i tot se’ls suposa
que pertanyen al col·lectiu, sense que ho
siguin. Els prejudicis són posicionaments,
sovint inconscients, marcats pels estereotips
que té una persona.

Rumors
Especulacions no confirmades que
s’intenten donar per certes sense necessitat
de contrastar-les. Solen ser declaracions
sobre persones, grups o esdeveniments que
es difonen entre la població sense que se’n
demostri la veracitat.

Els estereotips, els prejudicis i els rumors sovint
condueixen a la...

Discriminació
“Tota distinció, exclusió, restricció o
preferència basada en determinats motius,
com ara la raça, el color, el sexe, l’idioma, la
religió, l’opinió política o d’una altra índole,
l’origen nacional o social, la posició econòmica, el naixement
o qualsevol altra condició social i que tinguin per objecte o
per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o
exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats
fonamentals de totes les persones”
Observació General n. 18 del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides
Amb el suport de:

Sentir-se ciutadà o ciutadana de
Sabadell no depèn únicament de
la persona que arriba
En general, les persones migrades desitgen i intenten adaptarse a les societats d’acollida. Tot i els obstacles amb què es
troben moltes vegades:
Sense nòmina o ingressos fixos és gairebé impossible accedir
		 a un habitatge. I encara pitjor si la persona és d’un col·lectiu 			
		 estigmatitzat o és llegida com a tal!
Una persona indocumentada no pot accedir al mercat laboral,
		 perquè sense papers no pot treballar i per tenir papers ha de 		
		 tenir una oferta de feina.
Per a una persona migrada que viu a Sabadell/Catalunya, 				
		 costa molts anys, diners i esforços que li puguin homologar 			
		 els estudis fets al país d’origen.

Amb el final de la Guerra Civil espanyola, i durant les dècades
posteriors, moltes persones van haver de marxar fugint de la
misèria i de la persecució política de la dictadura franquista.
Van ser refugiades i acollides per diversos països com Alemanya,
Algèria, l´Argentina, França, el Marroc i Mèxic, entre altres.

Amb el suport de:

L’11,34% de la població que viu a
Espanya és immigrant
Moltes d’aquestes persones treballen i cotitzen
a la Seguretat Social
(A l’octubre de 2021 representaven un 11,38% del total d’afiliats)
A Espanya, LA LLEI NO PERMET ajuts específics ni bonificacions
fiscals per ser persona migrant:
No hi ha cap prestació social específicament assignada per
		 a estrangers. Les ajudes socials públiques es donen segons 			
		 la situació econòmica de la persona i/o família que les 							
		 demana, MAI segons el lloc d’origen.
Els comerciants immigrats han de fer els mateixos tràmits, 			
		 igual que tothom, per posar en marxa un negoci a la ciutat. 				
		 Un cop obert, han de complir les obligacions fiscals i laborals 		
		 com la resta de comerciants.
La despesa sanitària pública a Catalunya es concentra 							
		 sobretot en les persones grans i malalts crònics. La majoria de
		 persones immigrades són joves i utilitzen poc la sanitat pública.
		
		
		
		

El mercat d’habitatge és molt especulatiu, especialment 					
amb les persones migrades, i sovint les discrimina: han d’aportar
més garanties, han de pagar més pel lloguer, i això fa que
acabin accedint al parc de l’infrahabitatge, alimentant 						
l’estereotip sobre immigració i guetos!

Sala d’espera
Dra.
Yasmine

I encara pensem que abusen del sistema social?

Amb el suport de:

El dret d’asil
És un dret humà internacional recollit a la Declaració Universal
dels Drets Humans i a la Constitució Espanyola, entre altres
normatives. És la protecció dels drets fonamentals que l’Estat
espanyol ha d’oferir a les persones que es troben amenaçades
per actes de persecució o violència en el país on viuen i que
demanen l’asil.
Concedir asil i protecció és una OBLIGACIÓ LEGAL, no és una
qüestió de caritat, ni de solidaritat, ni de voluntarietat. A Espanya,
el 2020 només el 5% de les sol·licituds d’asil es va resoldre
favorablement! La mitjana europea és del 33%.
Els 5 principals països d’acollida de persones refugiades:

		

						

		
		

Turquia (3,7 milions)

El Sudan (1,1 milions)

							

El Pakistan (1,4 milions)

Alemanya (1,1 milions)

							

Uganda (1,2 milions)

(Dades de 2021)

*Només un d’aquests països és a Europa!

Els 5 països amb més persones refugiades per cada 100.000/ hab.

												

El Líban (164)

Uganda (32)

												

Jordània (71)

El Txad (28) 		 (Dades de 2021)

Turquia (43)

*Cap d’aquests països és a Europa!

A Sabadell s’acullen persones refugiades des del 2001!
Amb el suport de:

Xarxes socials, internet i rumors
Les noves tecnologies han facilitat enormement l’accés a
la informació per a moltes persones, però poden ser també
un gran altaveu per difondre discursos d’odi cap a algunes
persones i col·lectius.
Actualment és relativament fàcil manipular una imatge, crear un
blog o un web amb aparença de “mitjà de comunicació fiable”, etc.
Cada dia rebem titulars i imatges impactants, missatges
simplistes que busquen captar la nostra atenció, però que no
ens permeten analitzar i aprofundir les informacions rebudes.
Aquesta dinàmica sovint facilita la difusió d’estereotips i rumors
que poden donar peu a situacions de discriminació.

Com podem aturar-ho?
Quan reps una informació, atura’t i reflexiona.
Compte amb les fonts. Qui és l’autor o autora d’aquesta 						
		informació?
Comprova, contrasta i contextualitza la informació que t’arriba.
		 No et quedis només amb una dada, és només una part de la
		realitat.
Si en tens dubtes, no comparteixis aquella informació.

Amb el suport de:

