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ANÀLISI DELS CAPÍTOLS D’IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ, I RACISME I 

XENOFÒBIA DE L’INFORME ANUAL DE L’AGÈNCIA EUROPEA DE DRETS 

FONAMENTALS 2019 

 

El passat 6 de juny l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) va publicar el 

seu informe anual sobre la protecció dels drets humans a la Unió Europea, que analitza els 

principals esdeveniments en aquest àmbit i destaca tant els progressos realitzats com els 

obstacles que se segueixen trobant. L’informe permet disposar d'una visió de conjunt, 

il·lustrativa, dels principals desafiaments en matèria de drets fonamentals als quals s'enfronta la 

Unió Europea i els seus Estats membres. A continuació es presenta el resum dels capítols 3 i 4 

d’aquest informe, relatius a “Igualtat i no discriminació”, i “Racisme, xenofòbia i intolerància”, 

respectivament. Es pretén que sigui una eina d’utilitat per a les entitats de la ciutat, perquè 

coneguin els avenços que en aquestes àrees s’han produït a escala europea i puguin 

incorporar-los en el seu àmbit i discurs de treball. A més, s’han adjuntat documents diversos i 

altres informes i sentències que s’han considerat rellevants per la matèria, i que poden ajudar a 

completar el resum. 

 

 

 

 

1. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ 

 

1.1. Nous instruments de finançament per donar suport a polítiques que lluitin contra la 

discriminació a l’espera de l’aprovació de la Directiva sobre Igualtat de Tracte. 

 

 L’any 2018 ha estat un any de progressos desiguals a la UE pel que fa a polítiques i 

instruments europeus per promoure la igualtat i la no discriminació. El marc legal 

europeu actual contempla una protecció global contra la discriminació per motius 

de gènere o d’origen racial o ètnic. No obstant això, si la discriminació s’ha produït 

per motius de religió, creences, discapacitat, edat o orientació sexual, només ofereix 

protecció en l’àmbit laboral.  
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 Aquesta bretxa en la protecció de víctimes de discriminació per motius d’edat, 

discapacitat, religió o creences o orientació sexual és especialment greu en àmbits 

clau com la protecció social, l’educació o l’accés a béns i serveis. 

 

 La FRA sovint ha recomanat l’adopció de la Directiva d’Igualtat de Tracte que 

faria front a aquesta bretxa de protecció. 

 

 En aquest sentit, pot ser d’interès l’estudi del Parlament Europeu “The cost of non-

Europe in the area of equality and the fight against racism and xenophobia”, que 

quantifica econòmicament l’impacte causat per aquesta bretxa en la normativa i les 

polítiques contra la discriminació.  

 

 Mentre la Directiva es troba en aquest punt mort, el maig del 2018, la Comissió 

Europea va establir nous mecanismes de finançament en el marc multi anual de 

finançament 2021-2027, amb l’objectiu de donar suport a polítiques d’igualtat i no 

discriminació com el nou Programa Drets i Valors o el Fons Social Europeu Plus. 

 

 El desenvolupament més important en aquest aspecte és la proposta de la Comissió 

per a una nova regulació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. 

 

 

 

1.2. Recomanacions en els organismes nacionals d’igualtat 

 

 Les Directives sobre Igualtat Racial i Igualtat de Gènere inclouen l’obligació per 

part dels Estats membres d’establir o designar un Organisme d’Igualtat, 

encarregat de: 

 

- prestar assistència independent a víctimes de discriminació si volen 

presentar una denúncia; 

- realitzar enquestes independents relatives a temes de discriminació, 

- publicar informes i fer recomanacions, entre d’altres. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33114&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=ES
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 Tots els Estats Membres han creat aquests organismes. En el cas d’Espanya aquest 

organisme és el Consell per l’eliminació de la discriminació racial o ètnica. 

 

 El 2018, per millorar la independència i eficiència d’aquests organismes, la Comissió 

Europea va adoptar una Recomanació sobre els estàndards que han de complir. 

També s’ha de tenir en compte la Recomanació de Política General número 2 de 

l’ECRI (Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància) relativa a organismes 

d’igualtat per combatre el racisme i la intolerància a escala nacional, de febrer de 

2018.  

 

- De manera general, als informes de país publicats per l’ECRI es detecten certes 

àrees de millora com:  

 

- falta d’una activitat efectiva de l’organisme d’igualtat (Informe de la ECRI 

sobre Espanya 2018);  

- manca d’independència (Croàcia, Malta i Portugal); 

- falta d’autoritat de l’organisme (Suècia); 

- prohibició d’acudir en defensa d’interessos individuals (Croàcia). Només està 

pensat per resoldre conflictes col·lectius, 

- complexitat del sistema institucional dels organismes d’igualtat (Àustria). 

 

 

 

1.3. Esforços per garantir la igualtat del col·lectiu LGTBI 

 

 El març de 2018 la Comissió Europea va presentar el seu Segon Informe sobre la 

llista d’accions per avançar en la igualtat del col·lectiu LGTBI. 

 

 Alguns països com Bèlgica, Dinamarca, Luxemburg, Portugal, Itàlia, Malta, Països 

Baixos i Regne Unit han aprovat plans per millorar la seguretat ,el benestar i la 

igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGTBI. 

 

http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/ca/home.do
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/normativa/internacional/Recommandation_02.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/normativa/internacional/Recommandation_02.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/normativa/internacional/Recommandation_02.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/normativa/internacional/Recommandation_02.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
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 Alguns Estats Membres van introduir mesures en favor dels drets de les 

persones LGTBI, que inclouen: el reconeixement de l’estatus de les famílies del 

mateix sexe; la simplificació de processos per la reassignació de sexe d’acord al dret 

a determinar el seu propi gènere; i la prohibició d’intervencions quirúrgiques 

innecessàries a infants intersexuals.  

 

 A països com Grècia, Estònia i Polònia han estat els tribunals els encarregats de fer 

avançar la protecció contra la discriminació de les persones LGTBI.  

 

 En relació a la llibertat de circulació i els drets de les persones LGTBI, la Cort de 

Justícia de la Unió Europea va establir a la sentència Coman que el terme “cònjuge” 

que apareix a la Directiva de llibertat de circulació està redactat en gènere neutre, i 

cobreix al cònjuge del mateix sexe d’un ciutadà de la UE. Així, si un matrimoni 

del mateix sexe ha estat reconegut legalment en un Estat Membre, un altre Estat 

membre no pot negar-se a reconèixer-lo a efectes de garantir el dret a la residència 

dels membres de la família nacionals de països tercers d’un ciutadà de la Unió.  

 

 El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar a M.B. vs. la Secretaria 

d’Estat de Treball i Pensions que el requisit d’anul·lació de cada matrimoni anterior 

al canvi de gènere per poder tenir dret a la pensió de jubilació constitueix una 

discriminació directa per motius de sexe.  

 

 A més, el Comitè Europeu de Drets Socials va decidir en el cas de Transgender 

Europe i ILGA Europe vs. la República Txeca que el requisit per part de les 

persones trans de sotmetre’s a una esterilització forçada prèvia a un 

reconeixement legal del gènere violava el dret a la salut recollit a l’article 11 de la 

Carta Social Europea. 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2E16B73608ED4A0997810AAA0070138B?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11464700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0268&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0268&from=GA
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/10/cc-117-2015-report-en.pdf
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/10/cc-117-2015-report-en.pdf
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1.4. Persistència del debat sobre els símbols i pràctiques religioses 

 

 La controvèrsia sobre les lleis que prohibeixen la vestimenta religiosa o símbols a la 

feina o a l’espai públic continua. Aquestes prohibicions tenen el risc d’afectar 

desproporcionadament les dones musulmanes que porten vestimenta religiosa 

cobrint el seu cabell, cara o cos. Aplicar aquestes lleis pot ser un repte important en 

àrees on no queda ben definida la línia entre l’esfera pública i la privada.  

 

 Aquesta discriminació també pot afectar de manera especial a homes sikhs o jueus.  

 

 El 2018, el Comitè de Drets Humans va examinar tres casos contra França en 

relació a vestimenta religiosa: dos relatius a la prohibició de portar nicab als 

espais públics i un altre en relació a no permetre portar vel  en centres d’atenció 

infantil. En tots els casos el Comitè va considerar que s’havia produït una violació 

del dret a la llibertat religiosa (article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i 

Polítics, PIDCP) i una discriminació per motius de gènere i religiosos (article 26 

també del PIDCP). 

 

 

 

1.5. La UE i els Estats Membres reforcen la recollida i l’ús de dades sobre igualtat 

 

 Per donar suport als Estats Membres ens els seus esforços per millorar la 

recol·lecció i l’ús de dades relatives a igualtat, el Grup d’Alt Nivell Europeu sobre   

No Discriminació, Diversitat i Igualtat va crear un subgrup en Dades d’Igualtat. 

 

 Aquest Grup va identificar un seguit de buits i reptes en els Estats Membres pel 

que fa a la recollida i ús de dades relatives a igualtat i no discriminació, tals com:  

 

- falta d’un enfocament coordinat per a la recol·lecció i ús d’aquestes 

dades; 

- recursos i sensibilització insuficients sobre la importància de la 

recol·lecció d’aquestes dades; 
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- identificació incompleta dels grups de població que poden patir 

discriminació a causa de l’excessiva confiança en els representants 

d’aquests grups; 

- consulta insuficient amb actors rellevants en el disseny i implementació 

de la recol·lecció d’aquestes dades. 

 

 En resposta a aquests reptes, el Subgrup va preparar unes Directrius per millorar la 

recol·lecció i l’ús d’aquestes dades. Per complementar aquestes Directrius el 

Subgrup també va preparar una Eina de Mapatge i Diagnosis que els Estats 

Membres poden utilitzar per avaluar la disponibilitat de les dades d’igualtat 

recopilades a escala nacional i un Compendi de Pràctiques que poden servir de guia 

quan implementin les Directrius. 

 

 

 

 

2. RACISME, XENOFÒBIA I INTOLERÀNCIA 

 

2.1. Augment de la por i el ressentiment de les minories ètniques 

 

 A la UE l’assetjament racista, la violència i la discriminació són fets que viuen 

diàriament les persones afrodescendents. El desembre de 2018, la FRA va publicar 

els resultats de l’enquesta EU-MIDIS II, que va entrevistar, entre d’altres, 5.803 

persones afrodescendents de 12 Estats membres. Entre les persones 

afrodescendents entrevistades, una de cada tres (el 30%) va dir que havia 

experimentat assetjament racista en els darrers 5 anys.  

 

 Això vol dir, per exemple, patir discriminació en l’accés a l’habitatge i fer front a 

condicions de vida precàries com viure en habitatges superpoblats (45% persones 

afrodescendents, en comparació al 17% de població general), privacions severes en 

l’àmbit de l’habitatge (12% persones afrodescendents en comparació al 5% de 

població general). A més, només el 15% de persones afrodescendents són 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_guidelines_4-10-18_without_date_july.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_guidelines_4-10-18_without_date_july.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/equality-data-mapping_tool.xlsx
https://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances/racism-compendium-practices
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00141_en
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propietàries del seu habitatge, en comparació amb el 70% de la població general a 

la UE.   

 

 El març del 2018, l’Institut d’Investigació Econòmica i Social, l’Institut Irlandès de 

Drets Humans i la Comissió d’Igualtat van publicar un estudi sobre actitud enfront de 

la diversitat i la raça. Aquest estudi va concloure que, en 10 països europeus, el 

14% de la població creu que “algunes races/grups ètnics” neixen menys intel·ligents. 

El 45% de les persones entrevistades van respondre que “algunes cultures son 

superior a altres”, i un 40% creu que algunes races “neixen amb més aptituds per 

treballar”. 

 

 

 

2.2. Els discursos d'odi polític alimenten l'extremisme violent de dretes 

 

 El discurs d’odi polític i l’extremisme de dretes que té com a objectiu les persones 

musulmanes i refugiades han esdevingut generalitzats arreu de la UE. Alguna 

retòrica política i impunitat enfront d’aquest discurs pot alimentar el neonazisme i 

l’extremisme, d’acord amb el Relator Especial de formes contemporànies de 

racisme, discriminació racial, xenofòbia i intolerància relacionada. Per fer front a 

això, el Parlament Europeu va adoptar la resolució sobre violència neofeixista a 

Europa, en què expressa la seva preocupació per l’augment de la normalització del 

racisme i el feixisme, i remarca l’increment d’accions violentes organitzades per 

l’extrema dreta i la sensació d’impunitat.  

 

 

 

2.3. Buits en la legislació nacional per combatre els delictes d’odi i el discurs d’odi 

 

 La Decisió Marc sobre Racisme i Xenofòbia estableix uns estàndards mínims 

obligatoris en les definicions de la legislació penal. Això no obstant, 10 anys després 

de la seva adopció, un nombre d’Estats Membres encara no l’ha incorporat 

correctament a la seva legislació. Per això el Grup D’alt Nivell per Combatre el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=EN
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Racisme i la Xenofòbia va adoptar una Nota Orientativa per donar suport a les 

autoritats nacionals en l’abordatge d’algunes qüestions pràctiques per a l’aplicació 

d’aquesta Decisió Marc. 

 

 Dues sentències a escala europea reforcen l’obligació de les autoritats nacionals 

d’investigar la motivació darrere un delicte i clarificar si s’ha produït una incitació a 

l’odi (Lakatosova and Lakatos vs. Slovakia i E.S v. Austria). 

 

 Els Estats Membres han de desenvolupar plans nacionals destinats a lluitar contra el 

racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i la intolerància. En aquest sentit, els 

Estats Membres podrien basar-se en la Guia Pràctica elaborada per l’Oficina de l’Alt 

Comissionat pels Drets Humans sobre com desenvolupar aquests plans. 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-188265%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-187188%22]}
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03.pdf

