
ESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIAESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIA

Secretaría Xeral de Emigración
Xunta de Galicia



ÍNDICE
Páx.:

� INTRODUCCIÓN 03

� RACISMO E XENOFOBIA A NIVEL MUNDIAL 08

� EUROPA ANTE O RACISMO E A XENOFOBIA 15

� MEDIDAS QUE SE ESTÁN A TOMAR DENTRO DA UNIÓN EUROPEA 21

� AS NOVAS VÍAS DE MANIFESTACIÓN DO RACISMO E A XENOFOBIA 26

� RACISMO E XENOFOBIA: O CASO ESPAÑOL 30� RACISMO E XENOFOBIA: O CASO ESPAÑOL 30

� MEDIDAS TOMADAS POLO GOBERNO DE ESPAÑA: CRÍTICAS E AVANCES 36

� DATOS 43

� CONCLUSIÓNS 61

� FICHA TÉCNICA 64

2



INTRODUCCIÓN

ESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIA



ESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIA

Á marxe das motivacións psicolóxicas que podemos atopar na raíz dun
sentimento de rexeitamento ó outro, ó diferente, motivacións relacionadas coa
seguridade e co medo, coa conciencia da nosa propia debilidade, o certo é que
o racismo, como apunta S. Nair, fortalécese ou quebrántase nas estruturas
culturais –nun sentido amplo- do noso comportamento. Será, logo, necesario
incidir nesas estruturas, enfrontarse ideoloxicamente a elas, desactivalas con
políticas educativas adecuadas, para combater unha lacra que segue, a pesar de
calquera declaración humanitaria, supoñendo unha afrenta para a nosa propia
condición.condición.

Nestes momentos, a crise económica que padece o mundo chamado
desenvolvido e os crecentes –e consecuentes- fluxos migratorios, sitúan a nosa
sociedade ante o reto de enfrontarse, sen caer en simplificacións dogmáticas, a
unha sociedade distinta, móbil e cambiante. O perigo está, xustamente, nas
simplificacións: na lóxica binaria do “eles” e “nós”, na expulsión ou exclusión
dos demais para poder así salvarnos, é dicir, na adopción de posicións de claro
contido xenófobo. Os signos son preocupantes: aparecen partidos dispostos a
canalizar o descontento social derivado da crise; grupos neonazis cren atopar –
ou atopan- no momento actual as condicións propicias para un relanzamento
das súas dementes pretensións.
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Os novos medios de comunicación –Internet, sobre todo- son empregados
como foros proselitistas ou caixas de recrutamento, e o deporte, asaltado por
grupos ultras está cada vez máis distante da metáfora e máis preto dunha
realidade altamente perigosa, ou, como din os noticiarios sobre os partidos de
máxima rivalidade, de alto risco.

A pesar de que o discurso oficial dos gobernos occidentais, as diferentes
declaracións de intencións presentadas, sitúanse na correlación política do non
ao racismo; as prácticas levadas a cabo por eses mesmos gobernos non seao racismo; as prácticas levadas a cabo por eses mesmos gobernos non se
orientan na mesma dirección. A presión migratoria que padecen, nos últimos
anos, e a súa tendenciosa plasmación mediática, lévaos a lexislar dunha
maneira que pode dar pé a culpabilización social do inmigrante.

Son outras organizacións (SOS Racismo, Movimiento contra la Intolerancia) as
que se manifestan de maneira clara fronte a calquera ativo de manifestación
racista e as que, ademais, elaboran un diagnóstico da situación. Deste xeito,
analizaremos no informe que segue, partindo de diferentes estudos, o estado
da cuestión e as distintas medidas que se veñen tomando nos últimos anos
para erradicar ese tipo de conduta discriminatoria.
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Para isto, e de maneira xeral, comezaremos o estudo facendo fincapé na
“Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” organizado pola ONU en
Durban (Sudáfrica) en 2001, evento que terá a súa continuación en abril de 2009
en Xenebra (Suíza), e que marca as pautas a seguir na loita contra calquera tipo
de intolerancia no ámbito internacional, nacional e rexional.

Posteriormente, deteremos a nosa análise nas tendencias que estamos a
presenciar en Europa, as novas formas de manifestación do racismo e apresenciar en Europa, as novas formas de manifestación do racismo e a
xenofobia, e as medidas que se están a tomar na loita contra este tipo de
manifestacións no seno da UE. Para iso, tomaremos en consideración os
diferentes informes realizados pola organización “ Movimiento contra la
Intolerancia”, así como os escritos de diferentes analistas e expertos en estudios
internacionais.
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Achegaremos un pouco máis a nosa mirada para centrármonos no caso de
España. Volveremos a analizar os informes elaborados pola organización
“Movimiento contra la Intolerancia”, neste caso aos informes Raxen,
financiados polo Ministerio de Trabajo e Inmigración e polo Fondo Social
Europeo.

Neste estudo veremos as medidas tomadas nos últimos anos polo Goberno de
España, e a evolución ou involución dos fenómenos do racismo e a xenofobia
no noso país. Para dedicarlle unha especial atención, veremos ademais a
análise que se fai destas medidas, así como as criticas e os consellos dadosanálise que se fai destas medidas, así como as criticas e os consellos dados
polas organizacións SOS Racismo, Amnistía Internacional e a Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Para rematar, veremos se a
tendencia dos comportamentos racistas en España teñen a mesma
consideración na nosa Comunidade Autónoma, Galicia.
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Á espera da conferencia que se celebrará en abril de 2009 en Xenebra, a
Conferencia celebrada en Durban en 2001, a terceira sobre este tema, significou
o recoñecemento innegable de que o racismo e a xenofobia existen en tódalas
sociedades. Entre os obxectivos principais desta Conferencia encóntranse os de
analizar e avaliar os progresos feitos, os mecanismos existentes, así como
identificar e compartir as prácticas nacionais na loita contra o racismo e a
xenofobia.

Veremos de maneira esquemática as conclusións ás que chegaron osVeremos de maneira esquemática as conclusións ás que chegaron os
organismos reunidos en Duban a cerca do estado da cuestión e,
posteriormente, pasaremos a ver as medidas a tomar nos planos nacional,
rexional e internacional :

• Formas e manifestacións contemporáneas de racismo e xenofobia

• Considérase que tanto os africanos, os afrodescendentes, os asiáticos e os
pobos indíxenas, que foron vítimas de racismo e xenofobia no pasado, seguen a
facer fronte a obstáculos como resultado de prexuízos e discriminacións sociais.
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• A pobreza, o subdesenvolvemento, a marxinación, a exclusión social e as
desigualdades económicas están estreitamente vinculadas con racismo.

• Existe preocupación porque en algúns Estados, as estruturas ou institucións
políticas e xurídicas, non corresponden as características multiétnicas,
pluriculturais e plurilingües da poboación.

• Existen novas manifestacións de racismo e xenofobia as que poden estar• Existen novas manifestacións de racismo e xenofobia as que poden estar
expostos os xoves e outros grupos vulnerables.

•Máis alá do feito de que o racismo estea gañando terreo, as formas e
manifestacións contemporáneas do racismo e a xenofobia están tratando de
volver a adquirir recoñecemento político, moral e incluso xurídico mediante as
plataformas de algunhas organizacións e partidos políticos e a difusión de
ideas baseadas no concepto de superioridade racial mediante as modernas
tecnoloxías da comunicación.
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• Existe unha profunda preocupación polo crecemento da intolerancia relixiosa
contra algunhas comunidades. Está sendo moi significativo o crecemento do
antisemitismo e a islamofobia.

• Tamén e preocupante as actuais manifestación de racismo e xenofobia, así
como de violencia a que fan fronte os grupos romanís, xitanos, sintís e
nómadas.

• Algúns medios de comunicación, ao promover imaxes falsas e estereotipos• Algúns medios de comunicación, ao promover imaxes falsas e estereotipos
negativos de grupos e persoas vulnerables, en particular migrantes e
refuxiados, están a contribuír a difusión de sentimentos racistas e xenófobos
entre o público.

• Aumento do uso das novas tecnoloxías da información, como Internet, na
propagación do racismo, o odio racial e a xenofobia, coa posibilidade de que a
xuventude se vea negativamente influídos por ela.

• Por último, é salientable como tódalas manifestacións racistas e xenófobas que
se están a reproducir, maniféstanse de forma diferenciada en contra das
mulleres e as nenas.
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Medidas propostas no ámbito nacional, rexional e internacional na Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia de Duban:

• Fomentar o respecto universal e a protección de tódolos dereitos humanos,
económicos, sociais, culturais, civís e políticos.

• Incentivar a cooperación internacional entre Estados, organizacións
internacionais e rexionais pertinentes, as institucións financeiras , asinternacionais e rexionais pertinentes, as institucións financeiras , as
organizacións non gobernamentais e os particulares na loita mundial contra o
racismo.

• Neste marco de cooperación, promover a utilización de inversións publicas e
privadas co fin de erradicar a pobreza, causa directa do racismo.

• Fortalecer os mecanismos nacionais de promoción e protección dos dereitos
humanos das vítimas do racismo, facilitando a súa participación en tódolos
aspectos políticos, económicos, sociais, e culturais da sociedade.
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• A importancia de que os Estados adopten medidas lexislativas, xudiciais,
normativas e administrativas para a prevención e protección contra o racismo,
así como que efectúen investigacións exhaustivas e imparciais sobre calquera
acto de carácter racista ou xenófobo.

• Establecer ou fortalecer institucións independentes de dereitos humanos,
especialmente cobre cuestións de racismo.

• Fomentar as políticas orientadas á adopción de medidas positivas para
garantir a non discriminación, en particular sobre o acceso aos servizos sociais,
o emprego, a vivenda, a educación e a atención da saúde, coa finalidade de
crear as condicións necesarias para que todos participen efectivamente no
proceso de adopción de decisións e exerzan os seus dereitos en todas as esferas
da vida.

• Fomentar a educación, a tódolos niveis e a todas as idades, en materia de
dereitos humanos, co obxectivo de modificar as actitudes e os comportamentos
baseados no racismo.
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• Incentivar a creación de campañas de información e sensibilización que
promovan os valores da aceptación, a tolerancia, a diversidade e o respecto
polas culturas de tódolos pobos.

• Establecemento de recursos e medidas eficaces de reparación, resarcimento e
indemnización ás vítimas de racismo e xenofobia.

• A importancia dos medios de comunicación no obxectivo de representar a• A importancia dos medios de comunicación no obxectivo de representar a
diversidade da sociedade multicultural e a súa loita contra o racismo.

• A necesidade da utilización das novas tecnoloxías da información e das
comunicacións na promoción da tolerancia e o respecto a dignidade humana e
a non discriminación.

Como acabamos de ver, estas medidas tratadas na Conferencia Mundial de
Durban, serviron como folla de ruta para as posteriores actuacións dos
diferentes organismos a tódolos niveis.
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Despois de ver, dende un punto de vista global, a situación actual na que se
encontran as manifestación racistas e xenófobas, e o tipo de medidas
adoptadas ou que se deben adoptar na loita de este tipo de intolerancia,
pasaremos agora a deternos na situación na que se encontra Europa diante
destes fenómenos, prestando especial atención ás novas tecnoloxías como
novas vías de manifestación racista e xenófoba. Para esta análise tomaremos
como referencia dous informes elaborados pola organización “Movimiento
contra la Intolerancia”.

Segundo esta organización, Europa está a vivir en todo o se espazo xeográfico
un incremento de incidentes e delitos de odio que sofren os colectivos máis
vulnerables da sociedade. A proliferación de partidos políticos xenófobos e das
organizacións neonazis, que contan con estratexias paneuropeas, mostran un
activismo crecente en toda Europa e supoñen un grave e antigo problema non
sinalado dende a indolente apatía institucional. Este informe sinala que o
fenómeno é moi amplo. Existen rexións, como Sajonia, cunha forte presenza de
organizacións xenófobas nas institucións; países como Rusia, onde os grupos
neonazis están a cometer moitos asasinatos con condicionante racista; e outros
con unha gran axitación, como España, onde os grupos xenófobos estenden a
súa capacidade de acción a máis de 200 cidades.
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Europa enfrontase a un forte e perigoso crecemento orgánico e político das
formacións de ultradereita. Encontrámonos ante unha dobre realidade: dunha
parte, a súa expresión máis suave, son as opcións políticas representadas por
partidos populistas, xenófobos, antieuropeístas, que utilizan nominativos de
tradicións democráticas; pola outra, opcións máis extremas que proxectan un
racismo alimentado por grupos ideolóxicos e políticos que actúan con
extraordinaria violencia. En xeral, estas formacións e os seus líderes explotan
electoralmente factores que lles proporciona apoios de diversos sectores da
sociedade e en países con culturas moi dispares, esencialmente, a vinculaciónsociedade e en países con culturas moi dispares, esencialmente, a vinculación
da inmigración co paro e a delincuencia.

Segundo “Movimiento contra la Intolerancia”, o problema do racismo e a
xenofobia, non é outra cousa que o síntoma dunha triple crise: unha crise
mundial pola globalización neoliberal, na que a súa dinámica de acumulación
de capital e concentración de poder, xera cantidade de problemas que
alimentan o racismo e a xenofobia; unha crise de ámbito nacional xerada pola
contradición entre o seu modelo de produtividade e de consumo e un
insuficiente Estado de Benestar; e por último, unha crise de proxecto
democrático, que se revela debido ao lugar afastado en que se encontran os
partidos políticos respecto a lóxica cidadá.
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Esa baixada no nivel de vida, a incerteza polo futuro e o desemprego están
xerando actitudes proteccionistas nos estados membros da UE que ten como
consecuencia maiores niveis de xenofobia. A isto engádeselle as continuas
voltas de torca que se lle dá á política de estranxeiría na Unión Europea,
orientadas basicamente a restrinxir, reprimir, denegar e expulsar, o que supón
a frecuente presenza de elementos discriminatorios en moitas das decisións
que se adoptan.

Medidas como a denegación da residencia na UE aos estranxeiros que teñenMedidas como a denegación da residencia na UE aos estranxeiros que teñen
fillos nados en territorio comunitario, o rexeitamento a reagrupación familiar, o
rexeite a concesión de visados para desenvolver actividades laborais, ou a
denominada Directiva da Vergonza- que establece un prazo máximo de
detención dos inmigrantes “sen papeis” de ata 18 meses por cuestións
administrativas-, están a xerar unha fobia ao inmigrante de gran magnitude.

Como acabamos de ver, o racismo, a xenofobia e outras manifestacións de
intolerancia esténdense por Europa. Dentro desta tendencia debemos engadir
dous fenómenos que gardan unha relación moi significativa: o antisemitismo e
a islamofobia.
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O antisemitismo está a experimentar un incremento notable nestes últimos
anos. Informes oficiais confirman que gañan terreo teorías da conspiración,
argumentos políticos que minimizan ou negan o Holocausto, nunha forma de
equiparar as actuacións do Estado de Israel contra o pobo palestino cas feitas
polo réxime nazi.

A intolerancia contra os musulmáns tamén está a medrar, de acordo cos
informes dispoñibles da Unión Europea. Este incremento da islamofobia ven
condicionado polos atentados terroristas do 11 de setembro en EEUU, o 11 decondicionado polos atentados terroristas do 11 de setembro en EEUU, o 11 de
marzo en Madrid e o 7 de xullo en Londres, xa que vaise estendendo a
percepción que vincula o mundo musulmán có terrorismo.

Medidas como a denegación da residencia na UE aos estranxeiros que teñen
fillos nados en territorio comunitario, o rexeitamento a reagrupación familiar, o
rexeite a concesión de visados para desenvolver actividades laborais, ou a
denominada Directiva da Vergonza- que establece un prazo máximo de
detención dos inmigrantes “sen papeis” de ata 18 meses por cuestións
administrativas-, están a xerar unha fobia ao inmigrante de gran magnitude.
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Como acabamos de ver, o racismo, a xenofobia e outras manifestacións de
intolerancia esténdense por Europa. Dentro desta tendencia debemos engadir
dous fenómenos que gardan unha relación moi significativa: o antisemitismo e
a islamofobia.

O antisemitismo está a experimentar un incremento notable nestes últimos
anos. Informes oficiais confirman que gañan terreo teorías da conspiración,
argumentos políticos que minimizan ou negan o Holocausto, nunha forma de
equiparar as actuacións do Estado de Israel contra o pobo palestino cas feitasequiparar as actuacións do Estado de Israel contra o pobo palestino cas feitas
polo réxime nazi.

A intolerancia contra os musulmáns tamén está a medrar, de acordo cos
informes dispoñibles da Unión Europea. Este incremento da islamofobia ven
condicionado polos atentados terroristas do 11 de setembro en EEUU, o 11 de
marzo en Madrid e o 7 de xullo en Londres, xa que vaise estendendo a
percepción que vincula o mundo musulmán có terrorismo.
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Ante esta tesitura, a Unión Europea adoptou a decisión de avanzar na loita
contra o odio e a intolerancia racista e xenófoba; medidas que fan realmente
efectivas as lexislacións nesta materia, como por exemplo:

- Acordo que pretende fixar penas de cárcere de entra un e tres anos para quen
incite a violencia ou o odio, ou que publicamente neguen ou trivialicen crimes
de xenocidio ou contra a humanidade recoñecidos como tales en tribunais
internacionais.

A UE declara o seu compromiso na loita contra o racismo e a xenofobia, no
reflexo da crecente xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades
Europeas (órgano de control do Dereito Comunitario Europeo) e,
principalmente, dos mecanismos de protección que teñen institucións como o
Parlamento Europeo ou o Defensor do Pobo. Neste sentido, creouse:

- A Comisión Europea contra o Racismo e a Intolerancia do Consello de Europa
(ECRI). Órgano de vixilancia e de loita contra o racismo, a xenofobia, o
antisemitismo e a intolerancia.

- A Axencia de Dereitos Fundamentais da UE (FRA), destinado a proporcionar
ás institucións da Comunidade axuda e asesoramento nesta materia. 22
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- Rede Europea de Información sobre o Racismo e Xenofobia (RAXEN).
Conxunto de centros de coordinación en cada Estado membro da UE que
recollen datos e información sobre racismo e xenofobia no plano nacional.

- Directivas aprobadas pola UE para loitar contra a discriminación: a relativa á
aplicación do principio de igualdade de trato de persoas independentemente
da súa orixe racial ou étnica, e a directiva relativa o establecemento dun marco
xeral para a igualdade de trato no emprego e na ocupación.

- Apoio as vítimas de racismo e xenofobia dende mecanismos reais
implementados polos gobernos.

- Investigación de portais de internet, de foros, chats etc. e establecer
procedementos de seguimento e información dos datos para analizar a
magnitude do fenómeno.

- Fomento da cooperación cas institucións democráticas, grupos
parlamentarios, comités de investigación parlamentaria, Defensor do Pobo e
institucións internacionais como a OSCE, a Unión Europea e o Consello de
Europa a través dos seus departamentos especializados na loita contra o
racismo e a xenofobia. 23
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- Cooperación Paneuropea: desenrolo dunha estratexia a escala europea,
aproveitándose das vantaxes da globalización na súa capacidade de
cooperación.

- Campañas de sensibilización en centros de ensinanza, espazos de
socialización xuvenil, centros de emprego etc, especialmente en zonas onde os
grupos racistas e xenófobos exerzan maior control sobre o ambiente social.

- Campañas de inclusión das minorías afectadas por estes tipos de- Campañas de inclusión das minorías afectadas por estes tipos de
discriminacións. Apoio á auto-organización, dotarlles de habilidades de
comunicación, e estimular o seu interese por converterse en axentes activos da
sociedade.

Dentro de este apartado, e en referencia a política laboral das vítimas de
discriminación, estanse a aplicar, tanto no sector privado como no público, o
principio de igualdade de trato, antes mencionada, das persoas sen
discriminación por motivos da súa orixe racial ou étnica da seguinte maneira:
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- As condicións de acceso o emprego, á actividade por conta propia e  ao 
exercicio profesional, independentemente da rama da actividade e  en tódolos 
niveis da clasificación profesional.

- O acceso a tódolos tipos e niveis de orientación profesional.

- As condicións de emprego e trabalo, incluídas as de despido e remuneración.

- A afiliación nunha organización de traballadores ou de empresarios.- A afiliación nunha organización de traballadores ou de empresarios.

- A protección social, incluída a seguridade social e a asistencia sanitaria.

- As vantaxes sociais e a educación, así como o acceso a bens dispoñibles para o 
público e a oferta dos mesmos, incluída a vivenda.
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O diagnóstico común en toda Europa sobre o desenvolvemento da ultradereita
é que a súa influencia avanza grazas á sofisticación das súas estratexias de
captación baseadas no uso das novas tecnoloxías, especialmente Internet, e a
súa penetración nos eventos deportivos.

Internet constituíuse na rede de comunicacións máis extraordinaria que
coñecemos, converténdose no máis espectacular medio de difusión. Esta
dimensión adquirida pola rede foi captada dende o principio polos grupos
racistas e xenófobos, propagadores de odio, discriminación e violencia, queracistas e xenófobos, propagadores de odio, discriminación e violencia, que
negan a convivencia democrática, e que utilizan a rede para difundir as súas
mensaxes totalitarias e impulsar estratexias ao servizo do desenrolo da
intolerancia. Ademais dese uso nefasto de internet, debemos engadir a súa
utilización para agresións aos “diferentes”, para difundir propaganda fascista,
para convocar e organizar eventos racistas, incluso para venta de armas. Na
actualidade, existen miles de páxinas que promoven o antisemitismo, o
negacionismo do Holocausto, o odio os musulmáns, condutas racistas e
xenófobas e cun marcado carácter violento. Existen tamén na actualidade un
gran número de cidadáns non vinculados a organizacións políticas que colgan
contidos racistas en foros e blogs, basicamente aireando unha visión populista
sobre a inmigración, as minorías etc.
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Ante a pregunta de qué facer ante tanta propagación do racismo e da xenofobia
no mundo de Internet a resposta estaría clara, sen embargo unha concepción
maximalista da liberdade de expresión pode ser contraria á defensa da
dignidade e a igualdade, permitindo que os servidores se instalen nos territorio
dos países e burlen a lexislacións nacionais.

Para denunciar e perseguir este tipo de actuacións racistas e xenófobas en
Internet, creouse en 2002 a “Rede Internacional contra o odio na rede”
(INACH), que xerou un espazo de coordinación entre diferentes ONG´s a(INACH), que xerou un espazo de coordinación entre diferentes ONG´s a
ambos lados do Atlántico. Todas elas investigan e actúan en contra da
intolerancia en Internet para que se retiren contidos e se poñan a disposición
xudicial aos seus instigadores. Nun dos informes elaborados por a INACH
referentes a España, destácase a crecente influencia dos grupos ultras e de odio
entre os xoves e adolescentes, vítimas potenciais do recrutamento dos grupos
racistas. Segundo o informe, é tal a importancia de Internet na captación e
propaganda da mensaxe racista de estes grupos, que nalgúns casos convértese
no único instrumento eficaz na realización das súas actividades. A INACH
detectou no ano 2006 cerca de 100 webs xenófobas en lingua española que
poderían ser ilegais de acordo ca lexislación penal vixente.
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Outro dos medios de crecemento e expansión do mundo racista e xenófobo son
os espectáculos deportivos, e especialmente o fútbol. O mundo do fútbol
adquire nos últimos anos unha importancia crecente para o recrutamento de
novos militantes. Nestes tipos de eventos os grupos ultras teñen grandes
oportunidades de propaganda, onde se normaliza a presenza de simboloxía
racista e de odio, a pesar da ilegalidade manifesta que supón a exhibición das
iconografías de esa temática. De ese modo, estanse a levar a cabo programas de
concienciación, como a Tarjeta Roja a la Violencia da organización Movimiento
contra la Intolerancia, ou o Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobiacontra la Intolerancia, ou o Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia
y la Intolerancia en el fútbol, na que a Real Federación Española de Fútbol, a Liga
Nacional de Fútbol Profesional e a Asociación de Futbolistas Españoles,
comprométense a impulsar, promover e desenvolver campañas de prevención
do racismo nese deporte, para evitar que o fútbol poda ser utilizado por
racistas e xenófobos como altavoz para a realización dese tipo de condutas.
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Como xa vimos na análise da “Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” de
Durban o combate e a denuncia do racismo é tarefa, especialmente, das
autoridades públicas e dos políticos. Nesta reunión, destacouse a importancia
dos Estados na aprobación de medidas rápidas, decisivas e apropiadas para
eliminar tódalas formas, xa vistas, de racismo e xenofobia.

Deste xeito pasamos a ver o caso de España. Para a súa análise tomaremos
como referencia os recentes estudos feitos polas organizacións Amnistíacomo referencia os recentes estudos feitos polas organizacións Amnistía
Internacional, SOS Racismo, así como os informes elaborados por institucións
europeas referidos o noso país. Neste caso veremos o contexto onde se
desenvolven as condutas racistas e xenófobas (prestando especial atención á
comunidade xitana e os inmigrantes), as medidas tomadas polo goberno de
España, e as críticas vertidas polos organismos internacionais a esas medidas,
así como a capacidade de mellora das mesmas.
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Ata fai non máis de dúas décadas, a diversidade étnica ou racial en España
practicamente circunscribíase a existencia dunha comunidade xitana herdeira
dun legado de persecución e discriminación. Hoxe en día, esta comunidade
parece seguir sendo invisible para administración, debido a inexistencia de
datos sobre a poboación xitana española, e a escaseza de políticas públicas
dirixidas cara a esta minoría étnica.

Tivo que ser a afluencia de inmigrantes no país a que propiciara que se
recoñecera, por parte das autoridades e a sociedade española, que o racismo e arecoñecera, por parte das autoridades e a sociedade española, que o racismo e a
xenofobia son un problema grave. En pouco máis de dez anos, a chegada de
persoas provenientes de África do Norte ou Subsahariana, de América Latina,
Países do Este ou outros países da Unión Europea supuxera un importante
aumento da diversidade. Neste contexto de aumento da inmigración e a
existencia da comunidade xitana, estase a percibir unha persistencia ou
incremento de situacións de discriminación, racismo e xenofobia contra
cidadáns estranxeiros e membros de minorías étnicas na sociedade española.
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Diversos organismos nacionais e internacionais están a denunciar que estas
situacións de discriminación se observan en diversos ámbitos: mundo laboral,
educación, acceso á vivenda, á saúde, á administración de xustiza, declaracións
políticas, trato por parte das forzas de seguridade, etc. Estas manifestacións
non só son casos de discriminación étnica ou racial se non que, en ocasións,
chegan a ser casos de malos tratos ou agresións.

-A comunidade xitana.

A pesar das medidas que se levan adoptado nos últimos anos para loitar contra
a discriminación que sofren, a comunidade xitana continúa sendo discriminada
en moitas das esferas da vida pública e social. A Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia do Consello de Europa (ECRI), no seu último informe
sobre España, sinala que as persoas xitanas sofren prexuízos, desvantaxes e
discriminación en moitas esferas da vida como a educación, o emprego, o
aloxamento, e a saúde. Este informe menciona, ademais, que en España un 30%
da poboación xitana vive en condicións de pobreza e exclusión. A isto é preciso
engadir, segundo un informe de EMAP, que existen algunhas prácticas
discriminatorias que sofren as persoas xitanas dentro do sistema penal, como
rexistros arbitrarios, detencións e vulneracións das garantías do debido
proceso. 33
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-A poboación inmigrante.

O Plan Estratéxico de Cidadanía e Integración aprobado polo Goberno español
recoñece que a presenza de un número importante de persoas inmigrantes fixo
xurdir, en distintos campos da vida social, como o emprego, a educación, ou a
vivenda, situacións de discriminación polo orixe racial ou étnico que é preciso
combater como un primeiro paso para garantir a igualdade de oportunidades.
Así, o informe de ECRI de 2005 sinala as dificultades de acceso eAsí, o informe de ECRI de 2005 sinala as dificultades de acceso e
discriminación que sofren as persoas inmigrantes no acceso ó aloxamento. En
relación co mundo laboral, o informe “Racismo, xenofobia e antisemitismo en
España” mostra como as persoas inmigrantes extracomunitarias perciben
salarios inferiores aos das persoas españolas, debido principalmente a que se
concentran nun número reducido de sectores económicos que se caracterizan
por salarios inferiores a media. É preciso mencionar, de maneira especial, que
tanto as manifestacións racistas dirixidas á poboación xitana como á
comunidade inmigrante, contan cunha múltiple discriminación á hora de falar
da situación da muller, sobre todo cando falamos de vítimas de violencia de
xénero. Diferentes organismos veñen chamando a atención sobre a
discriminación no acceso a recursos básicos para este colectivo.
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-Discursos que alimentan o racismo e a xenofobia

Todas estas diferentes situacións de discriminación contra as minorías étnicas e
as persoas estranxeiras vense reforzadas cando as autoridades públicas, os
políticos e os medios de comunicación presentan as cuestións de migración en
termos tendenciosos e despectivos. Diferentes organizacións como Amnistía
Internacional ou o ECRI mostran a súa preocupación polas declaracións
racistas e xenófobas de algúns políticos. Ese tipo de discurso e algúns medios
de comunicación están a fomentar na poboación española unha imaxe dade comunicación están a fomentar na poboación española unha imaxe da
inmigración como ameaza á seguridade e á dispoñibilidade de oportunidades
de emprego. Segundo ECRI, os medios de comunicación están a fomentar a
hostilidade, os prexuízos e a imaxe negativa dos grupos minoritarios como os
xitanos, musulmáns e inmigrantes en xeral. Un bo exemplo que podemos ver
tódolos días son os periódicos que revelan o orixe étnico ou a nacionalidade
das persoas culpables dos delitos, aínda cando esa información non é
pertinente para a noticia. Estes tipos de acontecementos inflúen notablemente
na percepción pública das persoas inmigrantes e os seus dereitos.

35



MEDIDAS TOMADAS POLO GOBERNO DE 
ESPAÑA

ESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIA

36



ESTUDO SOBRE RACISMO E XENOFOBIA

Tanto na Constitución, nas leis españolas, como nas normas internacionais
firmadas por España, o dereito a gozar dos dereitos humanos sen ser
discriminado é un principio incuestionable. Sen embargo, pese ás garantías
xurídicas que ofrecen a Carta Magna e os numerosos instrumentos
internacionais relativos ao racismo nas que está presente o noso país, certas leis
españolas, segundo diferentes organizacións internacionais e nacionais, poden
ter un efecto negativo sobre a loita contra a discriminación. Un claro exemplo
de lexislación discriminatoria o constitúe a actual Lei de Estranxeiría,
reformada no ano 2003, e que restrinxía os dereitos de reunión, asociación,reformada no ano 2003, e que restrinxía os dereitos de reunión, asociación,
manifestación, sindicación, e folga das persoas inmigrantes non documentadas;
ou a reforma da mesma lei prevista para 2009, que marca como obxectivo
prioritario frear a chegada de novos inmigrantes dada a crise económica e o
crecemento do desemprego.

Outro dos problemas que están a encontrar as diferentes organizacións
internacionais e mesmo a Comisión Europea, é a inadecuada e tardía
transposición das Directivas europeas, como por exemplo as xa vistas do ano
2000 relativas á aplicación do principio de igualdade de trato das persoas
independentemente da súa orixe racial ou étnica, ou ao establecemento dun
marco xeral para a igualdade de trato no emprego e na ocupación.
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Outra das críticas realizadas polos organismos aos que estamos facendo
referencia é a ausencia de datos estatísticos sobre a discriminación racial e de
un adecuado rexistro, contabilización , análise e difusión. Os organismos
internacionais de dereitos humanos insisten na importancia de que as políticas
contra a discriminación racial se baseen en datos estatísticos fiables, como
poden ser o número total de delitos racistas denunciados á policía.

O ECRI tamén expresaba, no seu último informe sobre España, a súa
preocupación pola falta de aplicación das normas contra a discriminación napreocupación pola falta de aplicación das normas contra a discriminación na
Administración de xustiza, por exemplo no feito de que raramente se aplican
as disposicións penais contra o racismo e a xenofobia que están en vigor en
España, ou o escaso número de casos onde se aplica o agravante por motivos
racistas por parte dos Xulgados.

Por último, e sen caer na tentación de xeneralizar estes feitos, organizacións
como Amnistía Internacional levan anos expresando unha profunda
preocupación polas violacións de dereitos humanos cometidas por axentes do
estado contra as minorías étnicas ou de orixe estranxeiro.
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A pesar das numerosas críticas realizadas polos diferentes organismos
internacionais e nacionais, sobre o tipo de actitudes que toma o goberno de
España na loita contra o racismo e a xenofobia, ben é certo que nos últimos
anos véñense adoptando unha serie de medidas que están orixinando uns
resultados óptimos. Entre elas atópanse:

-Plan Estratéxico de Cidadanía e Integración 2007-2010. Este plan plantexa
varios obxectivos relacionados cos dereitos dos inmigrantes, garantías do seu
acceso a servizos públicos, promoción do codesenvolvemento nos países deacceso a servizos públicos, promoción do codesenvolvemento nos países de
orixe e a introdución da perspectiva de xénero nas actuacións de integración.

-Creación de organismos especializados para loitar contra o racismo.
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Entre eles atopamos:

- O Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non Discriminación
das Persoas pola Orixe Racial ou Étnica. Este organismo é o encargado de
prestar asistencia ás vítimas de discriminación á hora de tramitar as súas
reclamacións, realizar estudos e publicar informes sobre a discriminación
das persoas pola orixe racial ou étnica, e promover medidas dirixidas a
eliminar a discriminación, formulando recomendacións sobre calquera
cuestión relacionada ca discriminación.

- O Observatorio Español do Racismo e a Xenofobia (OBERAXE), con
funcións de estudo e análise, e con capacidade para elevar propostas de
actuación en materia de loita contra o racismo e a xenofobia. O seus
principais obxectivos son os de aportar un diagnóstico periódico da
situación do racismo e a xenofobia, establecer redes de comunicación con
organizacións nacionais e internacionais que traballan no mesmo campo,
prestar apoio o Consello de Igualdade de Trato, e a promoción do principio
de igualdade de trato.
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- O Consello Estatal para o Pobo Xitano. Órgano colexiado e consultivo para
garantir a participación e a colaboración das organizacións relacionadas ca
poboación xitana na elaboración e desenvolvemento das políticas de benestar
social que afecten a este colectivo.

Estas e outras medidas son as que se están a adoptar en España para loitar
contra o racismo e a xenofobia, sen embargo, e como recordan organismos
como SOS racismo, as crecentes competencias que Comunidades Autónomas ecomo SOS racismo, as crecentes competencias que Comunidades Autónomas e
Concellos teñen en ámbitos para a promoción da igualdade de trato (como
vivenda, educación, acceso a lugares de ocio, etc.) precisarían duns
mecanismos similares nos seus respectivos ámbitos xeográficos.
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Para finalizar o análise do fenómeno do racismo e a xenofobia en España,
veremos as conclusións as que chegou o informe elaborado por Amnistía
Internacional referido ao caso concreto de Galicia. Segundo a presidente desta
ONG, estase a producir un incremento da xenofobia entre a sociedade galega,
polo que demandou medidas concretas á Administración galega para paliar
este tipo de discriminación que se leva producindo especialmente en materias
de educación e acceso a vivenda, sobre todo cara a poboación xitana. Segundo
a ONG, este colectivo ocupa os postos de traballo máis inseguros e de peores
salarios, aparte de sufrir tratos discriminantes por parte dos axentes do Estadosalarios, aparte de sufrir tratos discriminantes por parte dos axentes do Estado
que están a quedar impunes pola falta de medidas de investigación efectiva.

En contraposición á análise de Amnistía Internacional temos os datos revelados
por un informe da Xunta de Galicia a cerca da súa opinión sobre a inmigración
en Galicia. Entre os resultados máis salientables atopamos que, aínda que
consideran que o número de inmigrantes é elevado, non ven nada malo en elo,
e a maioría afirman que é algo positivo para a cultura propia da comunidade a
chegada de xente estranxeira.
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%

Dem asiados 25,75%

Bast ant es pero non dem asiados 53,61%

Poucos 16,27%

Ns/Nc 4,37%

Tot a l 100,00%

 

¿Pensa Vde. que os inm igrant es que agora  

m esm o residen en Galicia  son dem asiados, 

bast ant es pero non dem asiados ou poucos?

En Galicia existe unha percepción non demasiado negativa sobre a inmigración
o que queda patente na seguinte táboa, pois só o 25,75% da poboación galega
considera que os inmigrantes que residen na comunidade son demasiados.
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%

Facilit ar  a  ent rada de  t raba lladores inm igrant es 11,30%

Facilit ar  a  ent rada só daqueles que t eñan un cont rat o de  t raba llo 80,71%

Dif icult ar a  ent rada de  t raba lladores inm igrant es 2,60%

Prohibir  por com plet o a  ent rada de  t raba lladores inm igrant es 2,85%

Ns/Nc 2,54%

Tot a l 100,00%

 

¿Que polít ica  cre  Vde. que 

sería  a  m áis axe it ada  para  

levar a  cabo con respect o 

ós t raba lladores 

inm igrant es?

45

O 80.71% dos galegos cre que a política máis axeitada para favorecer o respecto
aos traballadores inmigrantes é facilitar a entrada só daqueles que teñan un
contrato de traballo, e só un 2,54% cre na prohibición por completo da entrada
a este colectivo como a medida máis axeitada.
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%

Que os inm igrant es veñan cos seus fam iliares só por unha tem pada 13,62%

Que os inm igrant es veñan a Ga licia  cos seus fam iliares e  * 49,47%

Que os inm igrant es veñan unha  tem pada  sen fam ilia res e  logo 16,22%

Ns/Nc 20,69%

Tota l 100,00%

 

En t érm inos xera is, ¿que  

preferir ía  Vde.?

46

Case un 50% dos galegos preferiría que os inmigrantes chegasen á nosa
Comunidade cos seus familiares
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%

Aínda que se  queden a  vivir en Galicia  e  aprendan a  nosa língua 84,18%

Se os inm igrantes queren perm anecer en Galicia  deben esquecerse 13,51%

Ns/Nc 2,31%

Tota l 100,00%

 

Os inm igrantes que viven en España  teñen unha 

cult ura , unha língua e  unhas costum es dist int as das 

españolas. Con ca l das seguintes frases est á  Vde. 

m áis de acordo

47

Os galegos apostan polo respeto as tradicións e culturas do colectivo, pois o
84,18% pensa que deben conservalas aínda que se queden a vivir en Galicia e
aprendan a nosa lingua.
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%

De acordo 76,80%

En desacordo 19,20%

Ns/Nc 4,00%

Tot a l 100,00%

De acordo 47,84%

En desacordo 46,52%

Ns/Nc 5,64%

Tot a l 100,00%

De acordo 32,77%

En desacordo 63,45%

Ns/Nc 3,79%

Tot a l 100,00%

De acordo 58,12%

Os inm igrant es quit an post os de  t raballo ós 

galegos

O aum ent o dos inm igrant es favorece o increm ent o 

Indique o seu grao de acordo cas seguint es af irm acións

 

Os inm igrant es procedent es de  países m enos 

desenvolvidos desem peñan t raballos que os 

galegos non queren

O acept ar soldos m áis baixos, os t raballadores 

est ranxeiros fan que baixen os sa lar ios dos 

galegos

De acordo 58,12%

En desacordo 36,30%

Ns/Nc 5,58%

Tot a l 100,00%

O aum ent o dos inm igrant es favorece o increm ent o 

da delincuencia  no noso pa ís

48

O 76,80% dos galegos opinan que os inmigrantes desenvolven traballos que os
galegos non queren e o 63,45% non está dacordo coa afirmación de que este
colectivo quite postos de traballos aos galegos.
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%

Non, é  ana lfabet o/a 1,51%

Non, pero sabe ler e  escribir 3,48%

Si, foi á  escola 94,67%

Ns 0,04%

Nc 0,29%

Tot a l 100,00%

 

¿Foi Vde. á  escola  ou cursou a lgún t ipo 

de  est udios?
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%

Algúns anos de  est udios prim arios 6,52%

Est udios prim arios 21,78%

Bachere la t o e lem ent a l,  EXB, Graduado escolar 19,35%

FP I e  out ras ensinanzas t écnicoprofesion 4,19%

Bachere la t o superior 9,11%

Form ación profesional I I 9,81%

Arquit ect o e  Inxeneiro t éc.,  Diplom ado universit ario 2,65%

Diplom ado 8,93%

Est udios sup. de  2  ó 3  anos, non equiva lent es as diplom at ura 1,33%

Arquit ect o e  inxeneiro sup. 0,30%

Licenciado univ e  t it ulacións equiva lent es 14,38%

Dout oram ent o 0,68%

Est udios de  post grado ou especia lización 0,63%

 

¿Cales son os est udios 

de  m áis a lt o nive l of icia l 

que  t en cursado (con 

independencia  de  que 

os rem at ase  ou non)?

Est udios de  post grado ou especia lización 0,63%

Out ros est udios non reglados 0,02%

Ns 0,15%

Nc 0,19%

Tot a l 100,00%
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%

Traballa 42,74%

Xubilado/a  ou Pensionist a  (ant eriorm ent e  

t raba llando )
23,78%

Pensionist a  (ant eriorm ent e  non t en t raballado, 

os seus labores)
4,70%

Parado/a  e  t iña  t raba llado ant es 9,14%

Parado/a  e  busca o seu prim eiro em prego 2,60%

Est udiant e 7,24%

Am a de casa 9,45%

Out ra  sit uación 0,10%

Nc 0,25%

Tot a l 100,00%

 

¿En ca l das seguint es sit uacións se  

a t opa Vde. act ua lm ent e?
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%

Asalariado f ixo 54,98%

Asalariado event ua l ou int erino 13,17%

Em presario ou profesional con asa lariados 5,70%

Profesional ou t raballador aut ónom o (sen asa lariados ) 18,45%

Axuda fam iliar  1,55%

M em bro dunha cooperat iva 1,04%

Out ra  sit uación 0,52%

Nc 4,60%

Tot a l 100,00%

 

¿Vde. ou o cabeza  de  fam ilia  

t raba lla  (ou t raballaba)  

com o...?
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%

Em presarios na  agricult ura  e  no m ar sen asa lariados 8,41%

Em presarios na  agricult ura  e  no m ar con asa lariados 7,80%

Em presarios na  indust ria  e  servicios (grandes e  m edianas em presas) 58,83%

Em presarios sen asa lariados e  t raba lladores independent es 15,75%

Profesionais libera is e  asim ilados 4,63%

Nc 4,58%

Tot a l 100,00%

 

¿Podería  especif icar un 

pouco m áis indicándom e 

en ca l das seguint es 

cat egorías podería  

encadrarse  Vde. ou o 

cabeza  de  fam ilia .?
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%

Direct ores de  em presa e  sociedades, cadros superiores da  em presa 4,86%

Cadros m edios da  em presa privada e  na  Adm inist ración 12,50%

Em pregados de  of icina  na  em presa privada ou na  Adm inist ración 17,68%

Em pregados subalt ernos na  em presa privada e  na  Adm inist ración 8,52%

Vendedores 5,20%

Capat aces e  cont ram est res na  indust ria  e  nos servicios 3,00%

Traballadores cualif icados na  const rucción, indust ria  e  servicios 27,93%

Traballadores non cualif icados na  const rucción ,  indust ria  * 10,98%

Traballadores na  agricult ura  ou no m ar 7,08%

Nc 2,25%

Tot a l 100,00%

 

¿Podería  especif icar un 

pouco m áis 

indicándom e en ca l das 

seguint es cat egorías 

podería  encadrarse  Vd. 

ou o cabeza  de  fam ilia?
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%

Tódolos días 50,00%

Tres ou cat ro días á  sem ana 20,10%

Unha vez á  sem ana 11,66%

M oi raram ent e 11,66%

Nunca 5,48%

Ns 0,36%

Nc 0,74%

Tot a l 100,00%

%

Tódolos días 50,97%

Tres ou cat ro días á  sem ana 8,30%

Unha vez á  sem ana 5,62%

M oi raram ent e 18,95%

 

¿E con que frecuencia  

escoit a  as not icias da  

radio?

 

¿Podería  dicirm e con 

que f recuencia  le  Vde . 

os xornais de  

inform ación xera l?

M oi raram ent e 18,95%

Nunca 14,94%

Ns 0,48%

Nc 0,74%

Tot a l 100,00%

%

Tódolos días 80,23%

Tres ou cat ro días á  sem ana 11,30%

Unha vez á  sem ana 2,02%

M oi raram ent e 4,59%

Nunca 0,90%

Ns 0,20%

Nc 0,76%

Tot a l 100,00%

 

¿E con que frecuencia  

ve  as not icias na  

t e levisión?
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%

TVG 65,85%

TVE 9,89%

Ant ena 3 4,18%

Telecinco 9,09%

TV loca l 2,49%

Canal + /CNN 0,64%

Ns 6,03%

Nc 1,82%

Tot a l 100,00%

%

Radio Galega 30,89%

Ser 22,57%

 

Dos seguint es m edios 

t e levisivos, ¿ca l cre  Vde. m áis 

axe it ado para  m ant erse  

correct am ent e  inform ado sobre  

o que ocorre  en Galicia?

 

E, en cant o a  em isoras de  radio, 

¿ca l cre  Vde. m áis axe it ada  para  Ser 22,57%

COPE 6,46%

Onda Cero 5,87%

RNE 6,54%

Ns 22,43%

Nc 5,25%

Tot a l 100,00%

¿cal cre  Vde. m áis axe it ada  para  

m ant erse  correct am ent e  

inform ado sobre  o que ocorre  en 

Galicia?
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%

Alt a 0,82%

M edia  a lt a 8,03%

M edia  - m edia 58,13%

M edia  ba ixa 21,49%

Baixa 9,04%

Ns 1,33%

Nc 1,16%

Tot a l 100,00%

 

Cando fa lam os da  xent e , 

adoit am os em pregar expresións 

do t ipo de  "é  de  clase a lt a , 

m edia , e t c". Na  súa opinión, ¿a  

que clase  socia l pert encería  

Vde.?
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%

Casado/a 57,25%

Solt e iro/a 30,76%

Divorciado/a  ou Separado/a 3,82%

Viúvo/a 7,41%

Nc 0,76%

Tot a l 100,00%

%

1 28,32%

2 43,81%

3 17,01%

4 6,04%

5 2,10%

 

¿Im port aría lle  

dicirm e cant os f illos 

t en Vde.?

 

¿Est á  Vde.. .?

5 2,10%

6 1,26%

7 0,70%

8 0,25%

9 0,32%

10 0,10%

11 0,07%

Tot a l 100,00%
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%

Cat ólico/a  pract icant e 41,04%

Cat ólico/a  non pract icant e 40,59%

Crent e  dout ra  re lixión 1,04%

Non crent e 15,89%

Nc 1,45%

Tot a l 100,00%

 

¿Im port aría lle  

dicirm e ca les son as 

súas crenzas 

re lixiosas?
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%

Hom e 48,82%

M uller 51,18%

Tot a l 100,00%

%

18 a  29 21,10%

30  a  49 31,93%

50  a  64 20,73%

65  e  m áis anos 26,24%

Tot a l 100,00%

 

Sexo

 

Idade

 M edia Dt

Idade 48,17 17,82
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Enlazando co dito na introdución, consideremos o racismo unha actitude
“cultural” e polo tanto susceptible de ser modificada mediante a educación.
Porque esa será, a da educación, a principal arma que podemos ter para
enfrontar esa lacra. Certo é que as circunstancias e situacións políticas,
económicas e sociais poden servir como caldo de cultivo para o fortalecemento
de comportamentos xenófobos, pero como non hai veleno sen antídoto, a
xenofobia e o racismo terán que atoparse fronte a un proceso educativo
elaborado dende os primeiros anos da ensinanza que actúen como antídoto
eficaz. Este proceso educativo debería vir acompañado por un comportamentoeficaz. Este proceso educativo debería vir acompañado por un comportamento
mediático e político absolutamente intransixente, coa menor sinal de racismo
que se produza.

Dende un punto de vista institucional, un dos graves erros dos Estados é a de
minimizar este problema e ser indolentes ante os feitos. Ante esta situación, é
preciso tomar medidas como evitar a cristalización política de correntes sociais
xenófobas e identitarias; perseguir xudicialmente e sancionar as infraccións
discriminatorias, ademais de exercer unha ampla deslexitimación social; e
conseguir unha lexislación e unhas políticas integrais que protexan as vítimas
do odio e que promovan a sensibilización en valores democráticos e de
convivencia. 62
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Ademais, todas estas medidas a adoptar polos gobernos e institucións
internacionais, nacionais ou rexionais, deben ter en consideración o
desenvolvemento dunhas estratexias cada vez máis sofisticadas de captación e
de manifestación racistas e xenófobas. O uso de Internet e os eventos
deportivos convértense nas principais vías de comunicación e propagación de
ese tipo de discurso.

Deste modo, unha concienciación real sobre o problema e sobre as medidas a
adoptar, e unha execución eficaz e congruente, resultan claves nesta loita que o
mundo civilizado non debería aprazar.mundo civilizado non debería aprazar.
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Ámbito: Comunidade Autónoma de Galicia

Universo: Poboación de 18 e máis anos

Tamaño: 2.000 entrevistas

Método de mostraxe: Polietápico, estratificado por conglomerados, con
selección das unidades últimas (individuos) por cotas de sexo e idade. O
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selección das unidades últimas (individuos) por cotas de sexo e idade. O
estudio realizouse mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador
(sistema C.A.T.I.)

Afixación: Proporcional

Erro mostral: Para un nivel de confianza do 95,5% (dúas sigmas), e p=q, o erro
é ± 2,24

Data de realización: Do 23 febreiro ao 4 de marzo de 2009
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