
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

MANIFEST DELS MUNICIPIS EN LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LLUITA CONTRA LA 

ISLAMOFÒBIA, 12 de desembre de 2017 

 

 

Avui 12 de desembre celebrem el Dia Internacional de lluita contra la Islamofòbia com a reivindicació per 

una societat més plural, justa, diversa, igualitària, inclusiva i cohesionada.  

 

La islamofòbia és una forma de racisme que es tradueix en el rebuig i/o odi que pateixen les persones 

musulmanes o les persones percebudes com a musulmanes pel sol fet de ser-ho, especialment les dones.  

 

La discriminació contra la població musulmana arreu d’Europa ha estat alimentada històricament per 

opinions estereotipades i negatives, i en l’actualitat estem observant una dinàmica de creixement preocupant 

d’aquest fenomen, com ha quedat demostrat, malauradament, en diversos informes elaborats recentment. 

Avui dia, la islamofòbia representa un risc per a la convivència i la cohesió social a les societats diverses de 

tota Europa. 

 

Davant l’amenaça que suposa la proliferació dels discursos discriminatoris i dels delictes d’odi, els municipis 

i ciutats que subscrivim aquest manifest determinem la importància de jugar un paper de lideratge en la lluita 

contra la islamofòbia, per garantir la cohesió social i la protecció dels drets humans de tota la nostra 

ciutadania. Junts ens comprometem a aplicar polítiques públiques amb enfocament de drets humans i amb 

perspectiva intercultural, per això signem els següents compromisos: 

 

 

1. Reconèixer i normalitzar la presència del fet i la cultura islàmiques com a part de la diversitat 

cultural i religiosa de la nostra societat. La ciutadania musulmana no és una part aliena de la 

nostra societat sinó una part més de la mateixa.  

 

2. Contrarestar la propagació d’imatges estereotipades i estigmatitzadores sobre l’Islam i les 

persones musulmanes. Cal augmentar el coneixement sobre l’Islam i les persones  musulmanes. 

Entre d'altres, es poden aplicar estratègies antirumors. 

 

3. Sensibilitzar i informar la ciutadania de les diverses manifestacions islamòfobes i el seu 

impacte. Per prevenir situacions d’islamofòbia és necessari que la ciutadania estigui ben informada 

respecte dels drets de tothom per identificar els missatges i discursos d’odi i discriminatoris que 

atempten contra la convivència i harmonia social als nostres pobles i ciutats. 

 

4. Comprometre’s a la no instrumentalització de les persones musulmanes als programes, 

intervencions públiques i discursos polítics en benefici d’interessos partidistes que afectin 

negativament la convivència i la cohesió social. I a mostrar el rebuig cap a aquells grups polítics que 

ho facin. 

 

5. Acompanyar les comunitats musulmanes en la visibilització i denúncia dels delictes i 

discursos islamòfobs. Per aconseguir un empoderament de tota la ciutadania, especialment les 

dones, cal facilitar-los informació i assessorament sobre la normativa vigent i els procediments de 

denúncia.  

 

6. Reforçar els mecanismes de garantia existents contra la islamofòbia i tots els tipus de 

discriminació. En concret, cal avaluar la incidència dels serveis públics existents contra la 

discriminació per tal de millorar la seva resposta i fer-la més eficaç. 


