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L’ús de les lleis d’antidiscriminació per
racisme: gènere i ciutadania en un
context multicultural
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OBJECTIUS

METODOLOGIA

Centrant-nos en al discriminació per motius
de racisme i gènere, els objectius del projecte són:

El projecte GendeRace aplica una combinació de mètodes d’investigació quantitatius i qualitatius:

Entendre millor l’impacte del gènere en les
experiències de discriminació per racisme

Anàlisi de 914 queixes i denúncies per discriminació registrades en organismes per
a la igualtat i ONGs. Aquest s’ha basat en
explorar les raons per les quals les queixes
i denúncies s’han realitzat d’acrod amb un
sol motiu (racisme o gènere).

Conèixer més a fons els efectes de la discriminació per racisme i gènere a fi d’identificar
les formes de discriminació específiques
que pateixen les dones.
Entendre millor l’impacte del gènere en la
gestió de queixes i denúncies per discriminació
Explorar les motivacions i expectatives dels denunciants en l’ús de les lleis
d’antidiscriminació
Analitzar les teories principals que estudien els efectes d’aplicar la legislació
d’antidiscriminació per un sol motiu als casos de discriminació múltiple, per racisme i
gènere.
Desenvolupar eines per a avaluar l’efectivitat
de les polítiques i pràctiques en el camp de
l’antidiscriminació per tal d’incorporar la dimensió interseccional de la discriminació.
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60 entrevistes en profunditat a advocats, experts i membres d’organitzacions de dones
i immigrants a fi d’identificar les dificultats
i obstacles en la gestió de la discriminació
múltiple.
120 entrevistes en profunditat a homes i
dones víctimes de discriminació, per a entendre millor les motivacions dels denunciants i les experiències que els han fet sentir
discriminats, des d’una perspectiva de gènere.
6 taules rodones amb experts a fi de debatre els resultats inicials de l’estudi i recollir
recomanacions per a l’elaboració de polítiques a nivell europeu i nacional.

EL PROJECTE
El GendeRace va començar al febrer del
2008 i ha finalitzat al juliol del 2010. La recerca s’ha dut a terme a sis països de la UE:
França, Bulgària, Alemanya, Espanya, Suècia
i Gran Bretanya.
L’objectiu de la investigació és avaluar
l’efectivitat de les lleis d’antidiscriminació
per racisme, des del punt de vista de la població d’estudi i sota una perspectiva de gènere. La hipòtesi principal és que hi poden
haver diferències en l’ús que homes i dones
fan de la llei. Aquestes es poden deure a les
diferents interpretacions del sistema legal i
a les diferents experiències de discriminació.
Una segona hipòtesi és que l’experiència interseccional de discriminació per racisme
i gènere no es reconeix ni es tracta adequadament en els marcs legal i institucional.
Aquests estan construïts en base a un tipus únic de discriminació, que s’entén com
a unidimensional afectant homes i dones
d’igual manera.
Aquest projecte pretén aprofundir en el
fenomen de la discriminació múltiple per
racisme i gènere, a fi de desenvolupar eines
per a l’administració, ONGs i organismes
especialitzats, que els permetin avaluar
l’efectivitat de les polítiques i pràctiques
en el camp de l’antidiscriminació, quan
s’enfronten a casos de discriminació múltiple.
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