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El 15 de març de 2022 sota resolució de 

l'Assemblea General de les NNUU es va decidir 

proclamar el 15 de març com a Dia 

Internacional per a Combatre la 

Islamofòbia.  

Per primera vegada en la història, l'ONU 

celebrarà una jornada per a combatre els 

prejudicis, l'odi, l'assetjament, la intimidació i la 

intolerància cap als musulmans. 

La islamofòbia és definida per l'ONU com: “la 

por, els prejudicis i l'odi cap als musulmans que 

condueix a la provocació, l'hostilitat i la 

intolerància mitjançant amenaces, assetjament, 

abús, incitació i intimidació de musulmans i no 

musulmans, tant en el món en línia com fora 

d'ella. Motivada per l'hostilitat institucional, 

ideològica, política i religiosa, que 

transcendeix al racisme estructural i cultural, la  

 

 

 

islamofòbia es dirigeix contra els símbols i trets 

distintius de la condició de ser musulmà.” 

 

Després dels atemptats de l'11 de setembre de 

2001 la desconfiança institucionalitzada contra 

els musulmans i els qui són percebuts com a tals 

ha crescut fins arribar a les proporcions d'una 

epidèmia. En aquests contextos de por i 

desconfiança, els musulmans assenyalen que 

amb freqüència se senten estigmatitzats i 

avergonyits, i tenen la sensació de pertànyer a 

“comunitats sospitoses”, forçades a assumir una 

“Dia de la Lluita contra la Islamofòbia”:  

Font: Naciones Unidas.  
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responsabilitat col·lectiva pels actes d'una petita 

minoria.  

En el context actual en el qual ens trobem, el 

creixent auge de l'extrema dreta en els diferents 

països europeus fa que les seves inicials 

posicions xenòfobes es vagin transformant en 

un discurs explícitament antimusulmà. Amb 

aquest discurs promouen els sentiments 

islamofobs.  

L'Islam i les persones musulmanes es troben 

acorralades i excloses. Als homes musulmans 

se'ls ha demonitzat i han estat posats en el punt 

de mira per part dels mitjans de comunicació i 

la societat. Sovint se'ls etiqueta d'extremistes o 

de terroristes, mentre que les dones musulmanes 

s'enfronten a una doble discriminació per ser 

dona i musulmana. Se'ls percep, a aquestes, com 

a persones que no es volen integrar en la societat 

per portar vel i s'enfronten a les desigualtats que 

ser dona comporta. 

Els musulmans sovint s'enfronten a una 

discriminació sistemàtica en tots els àmbits de 

la societat, ja sigui en l'accés a béns i serveis, en 

la cerca d'ocupació o en l'educació. 

 

 

Tenen gran dificultat per a trobar habitatges de 

lloguer, simples tasques quotidianes com pot ser 

fer la compra fan que la seva integritat personal 

corri risc perquè s'enfronten a insults o 

amenaces, i en l'àmbit educatiu han d'aguantar 

menyspreus per part dels mateixos companys o 

situacions injustes a les quals han de fer front en 

el dia a dia escolar.   

 

Per això la celebració d'aquest dia és tan 

important per a aconseguir fomentar un diàleg 

mundial, amb motiu de promoure una cultura de 

tolerància i pau a tots els nivells basada en la 

diversitat de religions i creences i en el respecte 

dels drets humans.  

 

Font: Asociacióm Marroquí para la Integración de Inmigrantes.  
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No solament és rellevant el paper dels Estats, 

sinó que també és necessari la col·laboració de 

la societat en el seu conjunt per a canviar la 

percepció que es té de l'Islam i prendre mesures 

que tinguin com a finalitat erradicar l'estigma i 

l'aïllament que les persones musulmanes 

sofreixen diàriament. 
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Publicat per Amb el suport de 

 

 
ANUE no fa necessàriament com a seves les opinions expressades pels seus col·laboradors.

 


