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Introducció 
 
 
 
 
 

 

Les societats europees estan constituïdes per un rerefons ètnic, religiós, històric i filosòfic 

divers, en el qual les persones musulmanes hi han contribuït durant segles. No obstant 

això, es manté la necessitat urgent de prevenir i combatre el racisme i la discriminació 

contra les persones musulmanes, en augment considerable des de l’any 2000, i en 

especial després dels atacs terroristes d’Al-Qaeda el setembre de 2001. Discursos 

xenofòbics, ultra-nacionalistes i moviments populistes han portat a un augment significatiu i 

normalitzat d’actes violents i no-violents envers persones musulmanes. 

 

Per aquest motiu, és necessària una resposta inequívoca, consistent i coordinada amb 

l’objectiu de prevenir i combatre aquesta tendència a nivell nacional i Europeu. Una 

responsabilitat que va més enllà de les autoritats nacionals del Consell d’Europa i que 

requereix una resposta de tots els membres de la societat civil. 

 

Malgrat la gran diversitat en termes d’origen nacional, ètnic i idiomàtic, les persones 

musulmanes s’han vist erròniament representades com un grup homogeni i monolític. S’ha 

investigat que la construcció d’aquesta identitat estàtica “musulmana” s’associa amb les 

següents característiques: estrangerisme, retard, amenaça, incompatibilitat cultural amb 

valors europeus com els drets humans i la democràcia. 

 

El sentiment anti-musulmà opera també en base a la “racialització” de les persones 

musulmanes, definida per l’aparença física, trets religiosos o culturals, independentment de 

si les persones s’identifiquen com a musulmanes o no. Aquest fet ajuda a definir la idea  

“d’alteritat”, en la qual es visualitza les persones musulmanes i l’Islam com un enemic. 

 

El racisme anti-musulmà varia segons el context, i no hi ha un únic racisme sinó múltiples 

racismes segons el context, que es poden manifestar implícitament o no en actituds i 

accions individuals, però també de manera estructural en iniciatives polítiques o acords 

institucionals. Cal tenir en compte també que el racisme anti-musulmà és interseccional 

(sovint s’hi afegeixen eixos de discriminació com la nacionalitat, el gènere o el color de 

pell). 
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Conceptes i definicions 
 

 

 
 
 

 

Estigmatització 

 

El procés de construcció de “l’alteritat” en relació amb les persones musulmanes comença 

sovint amb generalitzacions. Amb la normalització de l’Islam com una “amenaça” directa als 

valors i normes europees, les persones musulmanes es veuen fortament estigmatitzades. La 

invenció de paral·lelismes entre, per una banda, els terroristes i extremistes polítics, i, per 

altra banda, la població musulmana com a tal, condueix a un clima tòxic que dona espai a 

sentiments de rebuig, hostilitat i alienació envers la comunitat musulmana. 

 

Prejudicis fortament arrelats causen que les persones musulmanes siguin sovint percebudes 

com una “comunitat sospitosa” d’estar involucrada en activitats violentes pel simple fet de 

ser musulmanes. Moltes persones musulmanes o llegides com a tals arreu d’Europa 

denuncien pràctiques d’identificació per perfil racial, submissió a mesures antiterroristes o 

operacions a controls fronterers. A més, la retòrica anti-musulmana és recolzada per 

diverses figures polítiques. Aquestes s’aprofiten de les preocupacions de la població pel 

fenomen migratori per alliberar discursos d’odi contra les persones musulmanes. Els mitjans 

de comunicació també han contribuït a l’estigmatització del col·lectiu. 

 

 

 

Discriminació 

 

El racisme anti-musulmà sovint es materialitza en l’amplificació de la discriminació en 

diferents aspectes vitals i relacionals amb les autoritats. Quatre de cada deu musulmans 

denuncien experiències de discriminació, i un de cada cinc indica que la motivació principal 

n’és la religió. La discriminació contribueix a la vulnerabilització de les persones i a la 

isolació de la societat. 

 

En clau de gènere, la Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI) observa 

que les dones que porten símbols religiosos visibles són particularment vulnerables a la 

discriminació i assetjament a la feina. Aquest fet impacta en la seva lliure elecció de 

vestimenta religiosa, fet que pot alimentar sentiments d’isolació en la seva comunitat a gran 

escala. A més, els Estats també han envaït la possibilitat dels musulmans de practicar la 

seva fe sense discriminació, per exemple prevenint la construcció de mesquites. 
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ECRI creu que aquests prejudicis són deguts a un coneixement insuficient de la cultura i la 

religió musulmanes, o a una mal-informació basada en estereotips, o ambdues. 

L’estimulació del diàleg intercultural és crucial per acostar comunitats i individus, assegurant 

dignitat i respecte mutus. 

 

 

 

Violència motivada per l’odi 

 

El monitoratge i informes d’ECRI demostren la prevalença de violència motivada per l’odi 

contra persones musulmanes, materialitzada en atacs com la profanació de cementiris 

musulmans, edificis religiosos i mesquites, actitud abusiva, amenaces, assetjaments físics i 

verbals en públic i privat, assassinats i atacs terroristes mortals. Les dones són sovint 

objectiu de violència, com ara la retirada forçada i involuntària del hijab o niqab o 

escopinades. Addicionalment, aquests atacs d’humiliació pública minven la dignitat humana, 

creen por i isolament. Aquesta violència també té lloc en xarxes socials. 

 

La gran majoria d’incidents violents romanen indocumentats i infradenunciats, sovint per por 

a represàlies o per falta de confiança en les autoritats. El fracàs de les autoritats en 

reaccionar apropiadament davant la violència motivada per l’odi pot causar la repetició 

d’aquests actes i enviar un missatge d’impunitat. 
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Recomanacions 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ECRI ha realitzat un llistat de 60 recomanacions específiques per ajudar a treballar per 

eliminar les discriminacions i el racisme anti-musulmà. Les recomanacions es troben 

resumides de la següent manera: 

 

 

Quant a les polítiques i coordinació institucional:  

 

ECRI recomana l’elaboració i execució d’un pla d’acció contra el racisme i la discriminació 

anti-musulmana que es dugui a terme en tots els nivells administratius de manera 

consistent, la promulgació de legislacions nacionals contra la discriminació i la revisió de lleis 

i polítiques existents, la inclusió del principi d’interseccionalitat en les polítiques i pràctiques, 

la creació de consciència sobre el tema en els cossos públics, la supervisió nacional i 

descentralitzada dels esforços, el monitoratge del racisme i discriminacions per un grup 

d’experts/es i el recolzament a la coordinació i intercanvi de bones pràctiques en l’àrea.  

 

 

Quant a la prevenció: 

 

ECRI recomana el posicionament dels actors polítics contra el racisme, la garantia d’accés a 

l’educació i l’ocupació, la implementació de “codis de conducta” en empreses del sector 

públic i privat, la consulta amb les comunitats locals sobre l’estat de la qüestió del racisme i 

la discriminació, la garantia de l’exercici del dret a la llibertat de religió, la recopilació de 

dades de forma desagregada i prestant especial atenció a les dones musulmanes, 

l’eliminació de qualsevol pràctica que equivalgui a identificació per perfil racial, l'acció contra 

discursos d’odi anti-musulmà en línia, el treball conjunt en iniciatives que ajudin a propagar 

narratives equilibrades sobre l’Islam, la formació contínua dels agents de policia, fiscals i 

poder judicial, un ensenyament religiós a les escoles que respecti el pluralisme cultural i la 

formació del professorat en aquest sentit, el foment del debat en les professions dels mitjans 

de comunicació sobre el seu paper en la prevenció i la lluita contra el racisme, el 

recolzament a les organitzacions no governamentals i a les accions antiracistes comunes, el 

treball per millorar la participació política de les comunitats musulmanes i el 

desenvolupament de canals directes amb la població musulmana per reforçar la confiança 

envers els organismes públics.   
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Quant a la protecció: 

 

ECRI recomana la cooperació entre les comunitats musulmanes i les autoritats locals i 

nacionals, el diàleg per tal d’aplicar les mesures de seguretat necessàries i satisfer les seves 

inquietuds i necessitats -amb suport financer si s’escau-, l’eliminació d’obstacles en la 

construcció de llocs de culte, la protecció de la vestimenta com a pretext per a un tracte 

diferenciat, el suport a les víctimes d’actes racistes, el coneixement de les víctimes d’actes 

anti-musulmans dels seus drets a reparar i de la possibilitat de remetre els casos a un 

organisme nacional, i la protecció davant la revictimització de les víctimes. 

 

 

Quant a la prossecució: 

 

ECRI recomana que la legislació permeti combatre el racisme anti-musulmà de manera 

eficaç i penalitzi els prejudicis anti-musulmans en totes les seves expressions i els actes 

relacionats, el càstig davant tots els delictes penals de motivació racista i també en línia, 

l’eliminació de finançament públic de les organitzacions i partits polítics que promoguin el 

racisme, la possibilitat de dissoldre organitzacions que promouen el racisme, la promoció de 

la participació de les víctimes d’atacs anti-musulmans en procediments civils, administratius i 

penals, l’assignació de persones de contacte per als grups vulnerables d’objecte d’odi des 

de la policia i serveis fiscals i la investigació de tots els casos de presumptes discursos d’odi 

i delictes d’odi anti-musulmans. 
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Annex 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ECRI recomana que els governs d’Estats-Membres: 

 

 

Quant a les polítiques i coordinació institucional:  

 

1. Donin prioritat a la lluita contra el racisme anti-musulmà, prenent les mesures 

necessàries per combatre totes les seves manifestacions públiques, independentment 

del seu origen; 

2. Assegurin que les accions per combatre el racisme anti-musulmà tenen lloc de manera 

consistent, com un pla d’acció separat o alternativament integrat en un pla general 

contra el racisme; 

3. Assegurin que la lluita contra el racisme anti-musulmà es duu a terme en tots els nivells 

administratius i es facilita la participació d’un gran nombre d’actors de diferents sectors 

de la societat; 

4. Promulguin legislacions nacionals per combatre el racisme i la discriminació anti-

musulmana; 

5. Revisin les lleis i polítiques en connexió amb la lluita contra el racisme i l’extremisme per 

assegurar que aquestes no són directa o indirectament discriminatòries de les persones 

musulmanes; 

6. Assessorin regularment l’impacte de les lleis i polítiques contra el terrorisme i 

l’extremisme en la comunitat musulmana, també des d’una perspectiva de gènere, i que 

assegurin la consulta d’aquestes lleis i polítiques en debats amb la població afectada; 

7. Assegurin la inclusió del principi d’interseccionalitat en totes les polítiques d’igualtat, 

incloent-hi aquelles que tracten amb el racisme i la discriminació contra les persones 

musulmanes; 
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8. Creïn consciència entre els cossos públics sobre la necessitat de parar atenció i adreçar 

els tipus de discriminació estructural contra les persones i la comunitat musulmana, en 

especial en els camps de educació, la ocupació, l’habitatge, l’accés a béns i serveis, 

l’accés als espais públics i la llibertat de moviment; 

9. Citin coordinadors nacionals i descentralitzats per a supervisar i coordinar els esforços 

per combatre el racisme i la discriminació anti-musulmana, crear un grup d’experts 

independents que facin monitoratge del racisme i discriminacions anti-musulmans i faci 

les recomanacions necessàries per acció preventiva i de combat; 

10. Recullin i publiquin informació desagregada per gènere per identificar problemes 

sistèmics i àrees de prioritat per a respostes polítiques per combatre el racisme i la 

discriminació anti-musulmana; 

11. Involucrin plenament els cossos d’igualtat en el procés de monitoratge, recopil·lació de 

dades, escoltar i considerar les denúncies i peticions per combatre tendències anti-

musulmanes i que aconsellin les autoritats legislatives en la presa de legislacions 

rellevants; 

12. Signin i ratifiquin el Protocol Addicional de 2003 en relació amb la criminalització d'actes 

racistes i xenofòbics; 

13. Recolzin la coordinació i intercanvi de bones pràctiques en l’àrea. 

 

 

Quant a la prevenció: 

 

14. Supervisin les mesures de polítiques públiques amb vista a desenvolupar activitats que 

promoguin representacions inclusives i holístiques dels musulmans a la societat; 

15. Animin els actors polítics, els líders d'opinió i altres personalitats públiques a prendre 

una posició pública ferma contra el racisme anti-musulmà; 

16. Prenguin les mesures necessàries per eliminar la discriminació contra els musulmans 

en l'accés a l'educació; 

17. Prendre mesures, fins i tot de caràcter legislatiu si cal, per combatre la discriminació 

contra els musulmans en l'accés a l'ocupació i en el lloc de treball; 

18. Encoratgin els empresaris del sector públic i privat a elaborar i implementar “codis de 

conducta” per combatre la discriminació dels musulmans en l'accés a l'ocupació; 

 

19. Examinin si els musulmans pateixen discriminació i exclusió social per raó de la seva 

religió i, en consulta amb les comunitats locals, desenvolupar polítiques per fer front a 

aquests fenòmens; 

 
20. Garanteixin que les persones de fe musulmana estiguin en condicions d'exercir el seu 

dret a la llibertat de religió sense discriminació; 
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21. Prestin especial atenció a la situació de les dones musulmanes, que poden patir 

discriminacions interseccionals; 

22. Fomentin i donin suport a projectes de recerca i de seguiment independent del racisme i 

la discriminació anti-musulmans; 

23. Garanteixin que les agències de justícia penal recullin dades sobre incidents i crims anti-

musulmans de forma desagregada; 

24. Examinin si les regulacions que regeixen o adoptades per les agències d'aplicació de la 

llei afecten negativament els musulmans i eliminin qualsevol pràctica que equivalgui a 

perfilació racial; 

25. Regular les empreses d'Internet, incloses les xarxes de xarxes socials, els operadors de 

telecomunicacions i els proveïdors de serveis d'Internet per tal d'establir sistemes 

efectius per controlar i aturar el discurs d'odi anti-musulmà en línia, d'acord amb els 

estàndards internacionals de drets humans, i relacionar-se amb les xarxes socials; 

26. Treballar conjuntament en iniciatives, en particular en l'àmbit de l'educació, que puguin 

ajudar a propagar narratives equilibrades sobre musulmans i Islam a les plataformes de 

xarxes socials; 

27. Garanteixin la formació contínua a nivell local, regional i nacional per als agents de 

policia, fiscals i poder judicial sobre la prevenció i la lluita contra el racisme anti-

musulmà; 

28. Promoguin l'aprenentatge sobre la diversitat de la vida musulmana i la història  

musulmana, així com la contribució positiva de les persones, les comunitats i la cultura 

musulmanes a les societats europees; 

29. Garanteixin que l'ensenyament religiós a les escoles respecti el pluralisme cultural i 

prevegin la formació del professorat en aquest sentit; 

30. S'assegurin que els directors de les escoles, els professors i la resta del personal 

estiguin adequadament preparats per abordar eficaçment l'assetjament i els atacs anti-

musulmans; 

31. Planifiquin polítiques i activitats educatives rellevants i efectives per tal de promoure una 

millor comprensió del racisme i la discriminació anti-musulmans; 

32. Donin suport a la investigació científica destinada a donar suport a persones i grups que 

corren un risc particular de convertir-se en víctimes de l'odi anti-musulmà; 

33. Fomentin el debat en les professions dels mitjans de comunicació sobre el seu paper en 

la prevenció i la lluita contra el racisme i la discriminació anti-musulmans, i en particular, 

de les dones musulmanes; 
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34. Donin suport a les activitats de les organitzacions no governamentals que tenen un 

paper important en la prevenció i la lluita contra el racisme i la discriminació anti-

musulmans; 

35. Donin suport a les accions antiracistes comunes entre diferents comunitats ètniques i 

religioses i promoure el diàleg intercultural i interreligiós i la tolerància; 

36. Animin els líders religiosos a tots els nivells i els estudiosos a assumir la responsabilitat 

dels ensenyaments a nivell de base i evitar alimentar el racisme anti-musulmà; 

37. Prenguin les mesures necessàries per millorar la participació política de les comunitats 

musulmanes; 

38. Procurin establir i desenvolupar mecanismes i canals per establir contactes directes amb 

els musulmans amb l'objectiu de reforçar la confiança en aquestes comunitats envers els 

organismes públics. 

 

 

Quant a la protecció: 

 

39. Garanteixin la protecció dels musulmans, les comunitats musulmanes i les seves 

institucions promovent la cooperació entre ells i les autoritats locals i nacionals; 

40. Millorin la cooperació i el diàleg amb les comunitats musulmanes per tal de determinar i 

aplicar les mesures de seguretat necessàries i satisfer les seves altres inquietuds i 

necessitats, inclòs, quan sigui necessari, mitjançant suport financer; 

41. Eliminin els obstacles legals o administratius discriminatoris a la construcció de llocs de 

culte adequats per a la pràctica de l'islam i als seus ritus funeraris; 

42. Garanteixin que la vestimenta religiosa musulmana no s'utilitzi com a pretext per a un 

tracte diferenciat injustificat, especialment quan va dirigida a dones musulmanes; 

43. Garanteixin una protecció eficaç i igualitària de les expressions de creences religioses, 

inclosa la crítica a l'islam, llevat que aquestes expressions incitin a la violència, l'odi o els 

estereotips negatius contra els musulmans; 

44. Garanteixin el suport a les víctimes d'actes anti-musulmans i altres actes racistes, 

d'acord amb els instruments legals existents, orientació i bones pràctiques; 

45. Garanteixin que les víctimes de la discriminació anti-musulmana siguin conscients de la 

possibilitat de remetre els casos a un organisme nacional d'igualtat; 

46. Garanteixin que les víctimes d'actes anti-musulmans coneguin els seus drets a reparar i 

que no se'ls impedeix exercir-los per por, coneixements insuficients, obstacles físics o 

emocionals o manca de mitjans; 
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47. Evitin entrevistes excessives a les víctimes i facin ús de la tecnologia i altres eines per 

protegir-les de la re-victimització; 

 

 

Quant a la prossecució: 

 

48. Garanteixin que la legislació permeti a les agències d'aplicació de la llei i als serveis 

fiscals combatre el racisme anti-musulmà de manera eficaç; 

49. Garanteixin que la llei estableixi que, per a tots els delictes penals, la motivació racista, 

inclosa la motivació anti-musulmana, constitueixi una circumstància agreujant; 

50. S'assegurin que la llei penal també cobreix els prejudicis anti-musulmans i penalitzi els 

següents actes anti-musulmans quan es cometin intencionadament: 

 incitació pública a la discriminació, la violència o l'odi contra una persona 

o un grup de persones perquè són musulmanes o es consideren 

musulmanes; 

 ús de la violència contra una altra persona o danyar els seus béns perquè 

és musulmana o percebuda com a musulmana; 

 la creació o el lideratge d'un grup que s'hagi proposat com a objectiu 

propagar o incitar a la discriminació, la violència o l'odi, o utilitzar la 

violència contra una altra persona o danyar els seus béns perquè és 

musulmana o percebuda com a musulmana; 

 pertinença a un grup o organització que es proposi els objectius 

esmentats al punt anterior; 

 participar en un atac grupal contra una part de la població, ciutadans 

individuals o els seus béns en relació amb el fet de ser musulmanes o 

percebudes com a musulmanes; 

 insults públics i difamació d'una persona o d'un grup de persones perquè 

són musulmanes o es consideren musulmanes; 

 amenaces contra una persona o grup de persones perquè són 

musulmanes o es consideren musulmanes; 

 l'expressió pública, amb un objectiu racista, d'una ideologia que 

menysprea o denigra, o que incita a l'odi contra un grup de persones 

perquè són musulmanes o percebudes com a musulmanes; 
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 la negació pública, la distorsió, la banalització, la justificació o l'aprovació, 

amb un objectiu racista, de crims de genocidi, crims contra la humanitat o 

crims de guerra comesos contra persones perquè són musulmanes o 

percebudes com a musulmanes; 

 la difusió o distribució pública, o la producció o emmagatzematge 

destinada a la difusió pública o la distribució pública, amb finalitat racista, 

de material escrit, pictòric o d'un altre tipus que contingui manifestacions 

d'odi; 

 profanació, destrucció o dany amb finalitat racista de mesquites, cases de 

pregària o altres institucions de la comunitat musulmana, com ara 

escoles, centres culturals o cementiris, o els seus símbols; 

 impedir per la força o l'amenaça la pràctica lliure de la seva fe o de 

realitzar els seus rituals i serveis religiosos, que no violin les lleis del país, 

l'ordre públic i la moral. 

51. Garanteixin que els delictes anti-musulmans comesos en línia siguin castigats igual que 

els delictes fora de línia; 

52. Garanteixin que la llei preveu l'obligació de suprimir el finançament públic de les 

organitzacions que promouen el racisme i la discriminació anti-musulmans, inclosos els 

partits polítics;  

53. Garanteixin que la llei prevegi la possibilitat de dissoldre les organitzacions que 

promouen el racisme i la discriminació anti-musulmans; 

54. Prenguin les mesures adequades per garantir que la legislació destinada a prevenir i 

sancionar el racisme i la discriminació anti-musulmans s'apliqui de manera efectiva; 

55. Apliquin les recomanacions fetes a la secció de Prevenció sobre la recollida de dades i la 

formació dels agents de policia, els fiscals i el poder judicial; 

56. Implementin les recomanacions fetes a la secció Protecció sobre els drets de les 

víctimes i evitar la re-victimització; 

57. Promoguin la participació efectiva de les víctimes d'actes anti-musulmans en els 

procediments civils, administratius o penals; 

58. S’assegurin que la policia i els serveis fiscals designin persones de contacte per als 

grups vulnerables objecte de discurs d'odi i delictes d'odi; 

59. S’assegurin que la policia i la fiscalia investiguin a fons tots els casos de presumptes 

discursos d'odi i delictes d'odi anti-musulmans i que la possible existència d'una 

motivació parcial es tingui en compte de manera coherent en els informes i 

investigacions policials, així com en qualsevol posteriors procediments judicials. 
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Consulteu el document original complet en anglès aquí. 

 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.5
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