
ingredients  
 bàsics

5  7 Savater, F. Ética para Amador. Ed: Ariel, 1991

per pensar una mica...
El primero de los derechos 
humanos es el derecho a no ser 
fotocopia de nuestros vecinos, a 
ser más o menos raros. 7 

La nostra societat respecta 
la diferència o bé homogeneïtza?

Fundació Catalana de l’Esplai10

  

ingredients bàsics 
per cuinar la igual-
tat d’oportunitats
Però què és això de la igualtat 
d’oportunitats? Vol dir que tothom 
ha de tenir les mateixes facilitats per 
a desenvolupar-se com a persones. 
Oportunitats que la societat ens ha 
d’assegurar. Oportunitats que el nostre 
entorn més pròxim, la família, la colla, 
també ens han de donar. Oportunitats 
de les quals també tots i totes en som 
corresponsables. 

A la recepta de la igualtat 
d’oportunitats  hi trobarem tres 
ingredients imprescindibles:  
diversitat, inclusió i justícia social.  

Un bon grapat  
de diversitat 
Pot haver igualtat sense el respecte per 
la diferència? El  terme igualtat expressa 
el dret de qualsevol ésser humà al reco-
neixement de la seva dignitat personal. 
Aquest dret queda palès en el primer i 
segon article de la Declaració aprovada 
per les Nacions Unides: 

“Tots els éssers humans neixen lliures i 
iguals en dignitat i en drets” 

“Tota persona pot prevaler-se de tots els 
drets i de totes les llibertats sense cap dis-
tinció de raça, de color, de sexe, de llengua, 
de religió, d’opinió política o d’altra mena, 
d’origen nacional o social, de fortuna, de 
naixement i de qualsevol altra classe”. 

Les persones som heterogènies, això  
ens fa complementàries alhora que 
ens enriqueix. Per això, es fa necessa-
ri tenir en compte les característiques 
particulars i vetllar perquè ningú se 
senti discriminat, ja que si no ho fem 
així estarem propiciant una situació de 
desavantatge i injustícia social. Perquè 
hi hagi igualtat entre les persones cal 
atendre la diversitat, respectar les dife-
rències de manera que igualin realment 
i que no consolidin les desigualtats, és a 
dir, cal promoure la igualtat d’oportuni-
tats per a tothom. 

Per cercar la igualtat, cal reconèixer que 
les persones tenen maneres de pensar 
diferents, circumstàncies particulars i un 
diferent punt de partença, per assolir-la.

Un bon grapat 
d’inclusió
Si, com dèiem abans, el reconeixement 
i el respecte per la diferència és un in-
gredient bàsic de la igualtat, la inclusió 
també ocupa un lloc preferent. Accep-
tar l’altre amb les seves particularitats 
i, a més a més, acollir-lo, en definitiva, 
no deixar-lo al marge, vol dir incloure’l. 
El contrari seria el rebuig, la segregació, 
la discriminació, l’exclusió, i, per tant, la 
manca d’igualtat d’oportunitats. 

Des d’un punt de vista més global, una 
societat inclusiva seria aquella que  im-
pulsa i activa els mecanismes necessaris 
perquè tota la ciutadania pugui partici-
par plenament en la vida social, política 
i econòmica. 



per pensar una mica...
La Declaració del Mil·lenni, signada 
pels països que integren l’ONU l’any 
2000, encara alimenta l’esperança 
que el món, per més complicat i dividit 
que estigui, pot unir-se per fer front 
als grans problemes de la humanitat. 
Es plantegen aquests 8 objectius: 
ODM 1. Reduir a la meitat la pobresa 
extrema i la fam
ODM 2. Aconseguir l’ensenyament 
primari universal
ODM 3. Equitat entre els gèneres i 
autonomia de la dona
ODM 4. Reduir la mortalitat infantil
ODM 5. Millorar la salut materna
ODM 6. Combatre el VIH/SIDA, la 
malària i altres malalties epidèmiques
ODM 7. Garantir la sostenibilitat del 
medi ambient
ODM 8. Una Aliança Mundial pel 
Desenvolupament
Les fites de l’ ODM 8 reclamen més aju-
da dels països rics, menys deute per 
als països pobres i més 
coherència en les polítiques 
internacionals i nacionals. 

Com podríem aportar el nostre granet 
de sorra per avançar cap aquests ob-
jectius? Pensem en dos o tres accions 
concretes que puguem dur a terme des 
de l’esplai. 
Font. Intermón Oxfam, 2010.ODM: Objectiu del Mil·lenni.
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La predisposició a tenir una actitud 
inclusiva també s’aprèn. S’aprèn des 
de petit i des del quotidià, a través del 
tracte amable i respectuós, del reconei-
xement de les capacitats de tothom, de 
mantenir una actitud oberta, de sentir 
que ningú és millor que l’altre i que sem-
pre podem aprendre dels altres. 

Un bon grapat 
de justícia social
I són suficients el respecte a la diferència i 
la inclusió per aconseguir una societat més 
justa i igualitària? La resposta, naturalment, 
és no. El reconeixement de la diversitat 
necessàriament ha d’anar acompanyat de 
mesures que contrarestin la situació de 
desigualtat, de pobresa i exclusió social en 
què viuen milions de persones arreu del 
món. Només així podrem avançar envers 
l’equitat i la justícia social.  

Una societat justa i igualitària és incom-
patible amb la desigualtat, la pobresa i 
l’exclusió. És una problemàtica global 
que afecta tant els països desenvolupats 
com els països en vies de desenvolupa-
ment. La globalització ha esdevingut una 
finestra oberta que possibilita conèixer 
millor la magnitud del problema. 

Es tracta d’un problema complex i mul-
tidimensional que involucra factors de 
tot tipus: econòmics, socials, cultu-
rals, morals, polítics... Per tant, no és 
únicament una qüestió d’ingressos. 
Inevitablement, les persones que es tro-
ben en situació de pobresa tenen més 
possibilitats de quedar-se al marge de 
la societat i de patir discriminació. Per 
això, les accions dirigides a combatre 
l’exclusió i la pobresa hauran de tenir en 
compte tant la millora de les condicions 
materials com el desenvolupament re-
al de les capacitats de les persones i la 
consolidació dels seus drets. 

Es fa necessari, doncs, que els infants 
i joves ampliïn la seva mirada i com-
prenguin millor el món que els envolta. 
Més enllà del grup i de les relacions in-
terpersonals, hi ha altres infants, altres 
persones que poden viure una realitat 
molt diferent a la seva. Tenim la res-
ponsabilitat de treballar per activar les 
consciències i per a què els nois i noies, 
joves i famílies adoptin actituds més so-
lidàries, que contribueixin a fomentar la 
igualtat i reduir les desigualtats. 


