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països han restringit drets 
de llibertat d’expressió o 
reunió, però únicament 
44 d’ells han declarat 
l’estat d’emergència, 

tal i com exigeix el dret 
internacional.

83

països s’han utilitzat aquestes 
noves lleis o lleis prèvies per 

a detenir i processar a les 
persones que han qüestionat 
les respostes enfront de la 

pandèmia.

51
països s’ha suspès o 

restringit el dret a sol·licitar/
rebre informació, i en 12 
s’han bloquejat informes 
o s’han tancat mitjans de 

comunicació.

8

països s’han generat 
noves lleis sota pretext 
de salvaguardar la salut 
pública que estan sent 

utilitzades per a silenciar 
a l’oposició i la informació 

independent. 

24

La declaració de les mesures excepcionals per part de múltiples estats ha tingut implicacions en la restricció de drets 
polítics, que s’ha manifestat en el tancament d’òrgans governamentals (Parlaments, Corts, tribunals de justícia) o en la 
suspensió, retard o desenvolupament democràtic de processos electorals, transgredint el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics de 1966.

La pandèmia de la COVID-19 ha “impactat profundament” els processos electorals a tot arreu del món. Entre l’inici de 
la pandèmia i maig de 2021, es van registrar 119 ajornaments electorals en 69 països i vuit territoris. 

Vulneració de drets civils i polítics

En més de 80 països 
la qualitat democràtica 
s’ha deteriorat, en part 
a causa de l’aplicació 

a lliure discreció de les 
mesures restrictives per a 

contenir la pandèmia.
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Vacunació -
Dosis totals administrades
per 100 habitants

>= 100

70 - 99

60 - 69

40 - 59

20 - 39

< 20

Vacuna llançada, dades 
pendents

Sense dades reportades

No aplica

Censura a la llibertat 
d’expressió

- El nombre de periodistes detinguts o les infraccions registrades es van 
duplicar entre els mesos de març i maig de 2020.

- Durant el 2020 es van produir bloquejos o restriccions a Internet en 
almenys 155 casos en 29 països.

Deteriorament de la democràcia durant 2020

Desigualtat i repressió enfront de regions i col·lectius vulnerables

Vacunació: dosis totals administrades per 100 habitants (06/12/2021) 

Augment de les desigualtats basades en el gènere 

El tancament fronterer va ampliar 
la situació de vulnerabilitat de 

les persones migrants, provocant 
la modificació de les rutes 

migratòries cap a altres més 
perilloses. 1 de cada 16 persones 

que van prendre la Ruta de 
les Illes Canàries va morir o va 

desaparèixer en la mar.

Llatinoamèrica ha estat la més 
afectada per la pandèmia. 22 
milions de persones van caure 
en la pobresa i uns altres 8 en 

situació d’extrema pobresa.

Augment dels riscos de 
reclutament de menors a 

conseqüència del tancament 
d’escoles.

Utilització discriminatòria de 
les mesures sanitàries contra 
subjectes de drets en situació 

d’especial vulnerabilitat, 
reproduint i exacerbant les 

dinàmiques d’exclusió social i 
violència preexistents.

Estats Units d’Amèrica. Les 
morts registrades entre les 

persones afroamericanes van 
augmentar en més del 30% en 

els primers set mesos del 2020, 
mentre que les morts entre els 
estatunidencs blancs ho van fer 

en un 9%.

10 milions de nenes s’havien 
sumat al total de menors en 
risc de contreure matrimonis 

forçats en la dècada vinent, pel 
tancament d’escoles i l’augment 

de la pobresa.

La pandèmia ha intensificat i aprofundit dinàmiques d’acaparament per Occident. Només l’1% de la població 
africana ha estat completament vacunada, i només 9 països africans han complert l’objectiu de vacunar al 

10% de la seva població contra la COVID-19 a la fi de setembre de 2021.

La incidència de la pandèmia i 
les mesures adoptades per a la 

seva contenció (dissenyades sense 
considerar la perspectiva dels impactes 

interseccionals de gènere) han 
amplificat les desigualtats de gènere 
prèvies en totes les esferes, incidint 
majorment en les dones en situació 

de pobresa o alta vulnerabilitat, 
racialitzades, joves o en edat 

reproductiva. 

En alguns països es va produir un 
augment de fins a un 33% en la 

violència domèstica i de gènere a tot el 
món a causa del confinament. 

Les taxes de mortalitat maternes 
van augmentar entre 8% i 39% en 

països d’ingressos baixos i mitjans a 
conseqüència de la reducció de les cures 

perinatals.

47 milions de dones i nenes 
van ser empeses a la pobresa 

extrema des de la declaració de 
la pandèmia.

740 milions de dones que treballen en 
la mal anomenada “economia informal” 

van veure una disminució dels seus 
ingressos del 60% durant el primer mes 

de la pandèmia. 

ES VA AFEBLIR                   SENSE CANVIS SIGNIFICATIUS          ES VA ENFORTIR                  
80 països 111 països 1 país
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