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El 21 de març commemorem el dia internacional contra el racisme. 
És  t r is t  que  encara  s ’hag i  de  re iv ind icar  aquesta  l lu i ta ,  però  e l 
fe t  és  que tant  a  Europa com als  EUA i  a  d ’a l t res l locs del  món, 
e l  rac isme perv iu  i  es  mani festa  de  manera  impl íc i ta  i  expl íc i ta . 

No hi ha cap teoria científica que 
l’avali. Durant anys es va intentar 
demostrar la superioritat d’una raça 

sobre les altres, però no hi ha cap estudi 
solvent que permeti justificar el racisme. 

Els éssers humans som iguals en 
dignitat, però, a la vegada, som 
diferents tant des del punt de vista 
extern com  intern. El racisme com el 
sexisme són formes de discriminació, 
són lògiques de submissió i d’explotació 
que obliden la idèntica dignitat de tots 
els éssers humans, principi bàsic de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Aquesta idea ha d’amarar els processos 
educatius en les societats obertes. Ens 
hi juguem el futur. Cal que la mainada 
entengui la noció de dignitat i d’igualtat 
de drets i que es practiqui la tolerància 
zero envers qualsevol manifestació de 
racisme ja sigui verbal o no verbal. La 
nostra Aldea Infantil SOS s’està convertint 
en un vertader espai de pluralitat. Hi ha de 
tot i, a més a més, molt diferent. Per crear 
cohesió i sentit de pertinença entre tots els 
actors implicats, cal veure, per sobre de les 
diferències, allò que ens uneix subtilment. 

La idea de dignitat és nuclear. Cada 



Cada ésser humà ha de ser 
respectat com un fi en si mateix. 

Tant se val el color de pell; tant se 
val la seva llengua materna. Cal 
foragitar dels espais educatius 

qualsevol forma de discriminació o 
de persecució per motius ètnics o 

racials.

ésser humà ha de ser respectat com un fi 
en si mateix. Tant se val el color de pell; 
tant se val la seva llengua materna. Cal 
foragitar dels espais educatius qualsevol 
forma de discriminació o de persecució 
per motius ètnics o racials. En aquesta 
tasca, estem tots compromesos, 
cadascú des del seu dispositiu. 

Aquesta convicció no solament afecta 
el nostre entorn cultural, sinó que 
és connatural a tota l’organització 
internacional. Cal que tots vetllem 
perquè sigui així i qualsevulla forma 
de discriminació racial ha de ser 
denunciada per les vies adequades 
de què disposa l’organització. De 
vegades, callar és un acte de covardia; 
una forma de complicitat amb el mal. 


