
SAiD
Servei d’Atenció i Denúncia per a les 

Víctimes de Racisme i Xenofòbia.
LTAT DE DRETS:

 



Què és SOS Racisme

• Defensem els Drets Humans a través de l’antiracisme, 
perquè: 

 
– Entenem que el racisme és un atac directe als DDHH.
– És l’argument que s’utilitza per legitimar polítiques.

El treball per a la igualtat de drets  i oportunitats 
comporta el reconeixement d'uns valors bàsics, la 
major expressió dels quals es troba en el 
reconeixement dels Drets Humans.

L'antiracisme té com objectiu preservar els drets 
fonamentals de les persones.



Què és SOS Racisme

• Que fem?
 

– Incidència política i social
– Formació i sensibilització
– Atenció a persones víctimes de racisme



Què és el SAiD

El Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes del 
Racisme i la Xenofòbia (SaiD): és un servei gratuït de 
SOS Racisme que neix a partir de l’Oficina 
d’Informació i Denúncies (OID) creada l’any 1992 per 
donar resposta a aquelles persones, grups i 
col·lectius que hagin estat víctimes  o testimonis, de 
fets i/o comportaments racistes o xenòfobs, així com 
denunciar l’aplicació desigual dels seus drets. 

 



 
PILAR FONAMENTAL DEL SERVEI
 
• Des del servei es planteja la concepció de l’usuari amb una nova 

connotació: la de VÍCTIMA. 
 
• Aquest concepte implica dues dimensions:
•  

1. La necessitat d’una protecció per a les de víctimes d’aquestes  
discriminacions i per tant que siguin visibles com a tal, així com en relació amb

altres col·lectius, considerant que amb aquestes actuacions hi ha una  
vulneració dels drets humans. (No només delicte).

→ Hem de tenir present que el racisme és un fenomen diferent de la 
immigració, però aquesta protecció a nivell institucional, està sobretot 
regulada a la llei d’estrangeria. (Protegir a la víctima de l'estat).

 
2. Perfil de víctima que suposa una acumulació de discriminacions i que en 
molts casos s’ha d’afegir el fet migratori, que agreuja la seva vulnerabilitat, 
amb un context vital problemàtic en diferents àmbits de la seva vida 
(econòmic, social, laboral, administratiu, psicològic, etc), i que per tant poden 
fer més fàcils aquestes discriminacions.

 
 
 

Què és el SAiD



 
ATENCIÓ INTEGRAL
 
 

Què és el SAiD



 SAiD: Metodologia de Treball

TREBALL EN XARXA

 
• Volem potenciar el Treball en Xarxa:

- Per la detecció de casos
- Per la gestió dels mateixos
- L’assessorament/derivacions
- Per l’ampliació i una major incidència territorial 

 
• Per tant, el servei preveu una estratègia de treball en xarxa amb 

diferents actors associatius però també d’altres tipus que 
s’anirà revisant i avaluant i que ha de provocar un creixement 
en tots els aspectes de l’acció del SAiD. 

 



SAiD: Ámbit d’Actuació
. Assessorament demandes / Atenció de casos assumits
. Específic i especialitzat.
. És important remarcar que assumim temes rellevants i que tenen 
un reconeixement i acceptació social.
 
→ Però també i sobretot assumim aquells temes que afecten a la 
vida quotidiana de les persones i que per la seva quotidianitat es 
donen per normalitzats i  en molts casos  no són considerats 
discriminacions. 

És necessari donar respostes a aquestes discriminacions i donar 
visibilitat social. Són actes que a vegades ni les mateixes víctimes 
tenen consciència clara de que es poden denunciar. Aquí és on el 
SAiD ha d’actuar allà a on altres serveis no arriben.
 



SAiD: Ámbit d’Actuació

Tipologies de casos en funció de l’espai i dels actors 
que intervenen:
• A. Discriminacions i conductes xenòfobes entre particulars. 
• B. Discriminacions en l’exercici dels drets socials
• C. Discriminacions sofertes per clients de serveis no bàsics
• D. Discriminacions pels cossos de seguretat públics 
• E. Discriminacions per seguretat privada
• F. Discriminacions a l’àmbit laboral
• G. Agressions d’extrema dreta
• H. Discurs de l’odi
 
 



SAiD: Informe 2015
 

Anàlisi Situacions de Racisme
 

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
 

Anàlisi Situacions de Racisme
Per tipologies

 

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
Anàlisi Situacions de Racisme

Motius per no Denunciar
 

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
Distribució Casos Nous

 
 
Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
Casos Nous

Comparativa anys de 2009 a 2015

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
 

Casos Gestionats 
Via de Resolució

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
Casos Gestionats 

Via de Resolució Penal
 
 
 
 

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2015
Casos Gestionats

Procediment Penal

Font: Dades del SAID

 



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
 

Casos Nous
Perfil de Víctimes

 

Font: Dades del SAID

 

Edat Sexe



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
Casos Nous

Perfil de Víctimes
 

Font: Dades del SAID

 

País de Naixement



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
Casos Nous

Perfil de Víctimes
 

Font: Dades del SAID

 

Nacionalitat



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
Casos Nous

Perfil de Víctimes

Font: Dades del SAID

 

Situació administrativaTemps d’estança a Espanya



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
Casos Nous

Perfil de Víctimes

Font: Dades del SAID

 

Nivell d’estudisMembres de la Família



SAiD: Informe 2014. Perfil de Víctimes
Casos Nous

Perfil de Víctimes

Font: Dades del SAID

 

FeinaHabitatge



SAiD- SOS RACISME

 
La lluita contra el racisme és una lluita 
política, és una lluita per la igualtat de 
Drets, és una lluita per la defensa dels 

Drets Humans.
 

• Moltes gràcies



Final- cita/foto servei??
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