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A la nostra societat domina una visió molt 
esbiaixada de la realitat pel que fa a la presèn-
cia de persones immigrades, i sobre la diversi-
tat en general. Aquesta visió està marcada per 
l'existència de rumors, prejudicis i falses 
concepcions sobre la diversitat per raó d'ori-
gen, els costums, les creences o l'aparença 
física dels individus. 

Molt sovint, aquesta percepció es basa en 
l'atribució d'algunes característiques de deter-
minats individus a tot el grup a què pertanyen, 
i per tant ja no se'ls jutja com a persones sinó 
com a membres del grup. És a dir, acabem 
tenint una percepció estereotipada dels 
diferents col·lectius socials.

El projecte “Desmuntant prejudicis”, que rep el 
suport del Fons contra la Xenofòbia de l’Open 
Society Foundation, vol posar de manifest el 
paper dels estereotips i els prejudicis en la 
nostra percepció de les diferents diversitats 
presents a les empreses, i ho fa posant èmfasi 
en els aspectes informatius i formatius com un 
element fonamental per lluitar contra el discurs 
xenòfob i racista. 

En definitiva, el projecte vol aconseguir que els 
treballadors i les treballadores, però molt espe-
cialment els seus representants legals a les 
empreses, siguin conscients del paper dels 
estereotips i els prejudicis en la construcció del 
discurs racista i xenòfob i adoptin una actitud 
critica davant d’aquest fenomen.

Amb el suport de:
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Els estereotips són generalitzacions de determinades 
característiques d’alguns membres d’un grup al seu 
conjunt. Això fa que s’atribueixen qualitats a una 
persona com a membre d’un grup i no se la jutji per la 
seva individualitat  (Myers, 1995) 

Els estereotips ens són molt útils per simplificar la 
realitat que ens rodeja i saber com actuar davant 
d’una situació nova. La realitat que ens envolta és molt 
complexa i l’estereotip ens ajuda a simplificar la seva 
interpretació. 

Malauradament, aquest conjunt de creences compar-
tides fàcilment degeneren en prejudicis. Entenem per 
prejudici una actitud hostil i desconfiada envers 
alguna persona que pertany a un col·lectiu, simple-
ment a causa de la seva pertinença a aquest grup 
(Allport, 1954). 

Els prejudicis són una creença carregada d’emocions i 
sentiments, que s’han transmès en gran part en el si 
del grup social de pertinença i que, en general, com-
porten la visió dels individus exteriors al grup com una 
amenaça. 

A més, tenim tendència a valorar més allò que confir-
ma les nostres creences que no pas allò que les 
desmenteix, que entenem com l’excepció que confir-
ma la regla i no una mostra de l’heterogeneïtat del 
grup estereotipat. 

El problema és que els prejudicis poden generar molt 
fàcilment discriminació. És a dir, el fet que una persona 
pugui ser tractada de manera menys favorable que una 
altra en una situació anàloga per raons d’origen, sexe, 
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació 
sexual.

Així, podem passar fàcilment de l’estereotip entès com 
una creença (els joves marroquins són conflictius), al 
prejudici com una actitud (sento preocupació)  i final-
ment a la discriminació, en aquest cas, un comporta-
ment (no el contracto).

Aquestes actituds dificulten la integració social i labo-
ral dels membres dels col·lectius estereotipats i en 
poden comportar la seva marginació i exclusió social.

A més, cal tenir en compte que els prejudicis també 
són causa de contraprejudicis: percebre les actituds de 
rebuig i la discriminació de determinades minories pot 
crear dins d’aquestes mateixes minories desconfiança i 
rebuig vers la resta de la població.

- Assumir que tots tenim prejudicis i estereotips. 
Aquesta és la primera reflexió que ens hem de fer si 
volem provocar algun canvi en els nostres interlocu-
tors.

- Evitar judicis de valor i no actuar de forma brusca, 
atacant o ridiculitzant les opinions de les persones. És 
molt important deixar parlar la persona que expressa 
algun prejudici, cal una escolta activa i una actitud que 
no transmeti un tancament.

- Tenir en compte el vessant emocional d’aquestes 
creences i la dificultat de rebatre-les. Si podem acon-
seguir generar algun dubte en el nostre interlocutor o 
que incorpori alguna de les nostres reflexions en el seu 
discurs, ho hem de considerar un èxit. 

- Qüestionar les generalitzacions i les exageracions: no 
donar per descomptat el comportament d’un individu 
per la seva pertinença a una determinada comunitat.

- Buscar els punts en comú que superin la diferència 
ètnica i destacar que la majoria dels problemes i 
dificultats de les minories són les mateixes que les que 
tenim nosaltres.

- Posar de manifest l’existència d’un marc legal interna-
cional que regula els drets universals de les persones, 
independent de la seva nacionalitat.

- Reforçar els criteris de professionalitat de l’adminis-
tració i dels requisits d’accés als diferents serveis. En 
tot cas, s’ha de posar l’èmfasi en la responsabilitat de 
l’Administració sobre l’escassa dotació dels recursos 
destinats a la política social.

- Posar de manifest els beneficis socials i econòmics 
que totes les comunitats aporten a la nostra societat.

Per a més informació, podeu llegir el Manual pràctic per 
combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat ètnica 
(2008), editat pel Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal, i molt especialment la Guia pràctica per a l’agent 
antirumor. Com combatre els rumors i estereotips sobre 
la diversitat cultural a Barcelona (2012), editat per 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dues publicacions 
han servit de referència per elaborar aquest fulletó.

Què són els estereotips? I els prejudicis? Quina relació tenen els prejudicis amb la dis-
criminació?

Com podem fer front a aquests prejudicis 
en el nostre entorn? 
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