
SOS Racisme - Catalunya 
Entitat 

Som una entitat formada per persones que defensem els Drets Humans des de l’acció 
antiracista. Treballem per eradicar la discriminació racista i xenòfoba en totes les seves 
manifestacions i tots els àmbits de la societat, atenent a les persones i canviant 
consciències. 

Qui som 

Territorial: Catalunya 
Temàtic: Defensa dels Drets Humans a partir de l’acció antiracista 
Beneficiaris: Ciutadania en general 

Àmbit 

Treballem per una societat en què el racisme no tingui cabuda, en què totes les 
persones visquin en igualtat de drets i oportunitats, sense ser discriminades per raó de 
color de pell, origen nacional o ètnic, cultura o religió. Per això, cal abans una ciutadania 
mobilitzada, que no deixi cap discriminació sense resposta, que vetlli pels drets de totes 
i que posi en valor l‘intercanvi cultural d’igual a igual. 
 
Tothom ha de ser responsable i actiu en la lluita antiracista. El racisme és un atac als 
drets humans, a la justícia i a la dignitat. És incompatible amb un Estat democràtic i 
afecta la cohesió. 
 
La universalització de la ciutadania deslligada de la nacionalitat és fonamental per a una 
democràcia inclusiva i plural. El reconeixement de l’altre com a persona, com a igual en 
drets i oportunitats, és imprescindible per desenvolupar una veritable justícia social. 
 

Objectius 
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Serveis 

L’atenció a les persones la realitzem a través del Servei d’Atenció i Denúncia per a les 
Víctimes de racisme i xenofòbia (SAiD) que ofereix ,des de l’any 1992 un servei gratuït 
per a aquelles persones o col·lectius que han patit discriminació racista de qualsevol 
tipus. 
L’objectiu final del SAiD és restituir els drets de la persona, però de vegades un cas 
individual pot esdevenir un procés de canvi social. 
 
Oferim: 

• Gestió del conflicte a través de la mediació, la denúncia jurídica, denúncia per 
les vies administratives i/o la denúncia pública. 

• Representació legal gratuïta en la denúncia penal dels delictes d’odi amb 
motivació racista. 

• Suport psicològic i acompanyament social quan sigui necessari. 
• Informació i assessorament dels drets bàsics de qualsevol ciutadà, 

independentment del seu origen o pertinença a un grup ètnic. 
 

Tots els serveis són gratuïts, gestionats per persones professionals amb experiència i 
compromeses amb els drets humans. 
 
Objectius: 

• Restituir els drets de les persones o col•lectius que han patit discriminació 
racista de qualsevol tipus, acompanyant-les i assessorant-les en tot moment. 

La denegació de drets per raó d’origen, religió o cultura és racisme. A més, reivindiquem 
el dret humà a migrar on es vulgui i pel motiu que sigui. Els drets no es negocien: o es 
respecten o es vulneren. Els estats tenen l’obligació de respectar, protegir i garantir els 
drets. 
 
La globalitat i transversalitat de la lluita contra el racisme demana canvis estructurals i 
profunds, acompanyats de pedagogia social i de polítiques reals que tinguin un horitzó 
comú: la convivència, la cohesió i la desarticulació de la ideologia racista. 
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El treball en xarxa i la interlocució institucional són imprescindibles per avançar en la 
nostra tasca. Fomentem relacions entre entitats i moviments socials diversos, amb el 
denominador comú de voler combatre el racisme i defensar els drets humans. 
 
Formem part i col·laborem en els següents espais: 
 
Societat civil: 

• La Fede.Cat. Organitzacions per la Justicia Global 
• Plataforma Unitaria contra les violències de gènere 
• Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 
• Aixada Antiracista 
• Consell de Joventut de Barcelona (CJB) 
• Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) 
• Tancarem el CIE de Barcelona 
• Stop Mare Mortum 
• Plataforma per una Sanitat Universal a Catalunya (PASUCAT) 

 
Xarxes estatals i internacionals 

• Federacion de Asociaciones de SOS Racismo en el Estado español 
• Federacion Internacional de SOS Racisme 
• Red ENAR 
• Migreurop 
• United for Intercultural Action 

Coordinacions 

• Denunciar jurídica i públicament les situacions i discriminacions racistes que es 
donin a qualsevol espai de la societat. 

• Informar i difondre els drets que tenen les persones promovent la ciutadania 
plena. 

• Transformació social i política promovent els canvis necessaris per eradicar les 
discriminacions racistes rebudes a partir de litigis estratègics. 

• Estudiar el racisme a partir dels testimonis i l’experiència, realitzant informes i 
propostes de treball per la seva eradicació. 
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Contacta’ns: 
 
• per telèfon 
  93 412 60 12 
 
• enviant un missatge de WhatsApp 
  652 87 34 06 
 
• o omplint formulari a la pàgina web: www.sosracisme.org  

Contacte 

- 

Lloc accessible 

Espais Institucionals 
• Taula Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya 
• Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona 
• Consell Municipal d’Associacions de Barcelona 
• Mesa de la Diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya 

 
Treballem activament amb: 

• Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) 
• Tanquem els CIEs 
• Fundació Migra Studium 
• Comissio Catalana Ajuda al Refugiat (CCAR) 
• Omnium Cultural 
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