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“Y, sin embargo, aunque no haya razas, la existencia del racismo es innegable”

(Wieviorka, 1992, pàg. 25)

■ Introducció

L’anàlisi dels conflictes racials o el fenomen del racisme desafía la consciència dels i les

científiques socials, interessades a definir-lo objectiva, inequívoca i operativament per

la seva superació o democratització social, tant a nivell epistemològic com a partir de la

metodologia positivista. La teorització sociològica i antropològica proposada per la

comprensió del racisme, fonamentalment biologistes o culturalment essencialitzadora,

no visibilitzen tota l'amalgama de noves expressions i radicalitzacions d’aquest que s'ha

expressat en diferents constitucions socials de la modernitat capitalista arreu del món.

És a dir, els marcadors per construir una jerarquia social del racisme són diversos i

varien segons la història de contacte amb els determinats grups i els processos de

racialització. Aquest fet posa en evidència, d’acord amb (Parella, 2020) que la

metamorfosi ideológica configurada en la concepció del racisme ens aboca a la

necessitat de profunditzar en l’estudi de les noves expressions radicalitzades del racisme

en plural i la seva forma d’emergir en diversos contextos socials amb diferents marcs

legals, models de política migratòria aplicats i de trajectòria històrica colonial com els

esdeveniments mundials de les últimes dècades ens han demostrat.

Així doncs, el meu ànim no és el de proposar una nova conceptualització del fenomen,

sinó analitzar les discussions teòriques d’aquesta problemàtica social i les seves

refutacions crítiques per tal d’observar com operen en diferents escenaris socials

escollits per la seva polèmica actual i incidència política com són el cas d’Estats Units,

Brasil, França i, en última instancia, Espanya. El punt de partida per dur a terme aquesta

investigació teòrica es basa en la voluntat d’oferir una perspectiva global analítica per la

constitució d’un antiracisme polític que superi les ambigüitats o contradiccions dels

moviments socials antiracistes contemporanis com són les manifestacions explícites i

negacionistes del concepte històric de raça, reemplaçat pel d’etnicitat, o l'estratègia

orgànica d’encetar oposicions al racisme basades en l'homogeneïtzació de la composició

social dels moviments socials defensius i la seva intenció d’un alçament únicament
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constituït per membres amb un evident -fenotípicament parlant- relat migrant com és el

Black Lives Matter.

Arran del crim social de George Floyd1 es va tornar a posar la qüestió del racisme en el

centre del debat públic, però no es tracta només dels Estats Units. Al Brasil, els crims

racistes també estan a l’ordre del dia i la realitat racista del país queda reculada a la

negació del conflicte o l'existència de diferències racials com a sortida política i

institucional. Tanmateix, la forma en què els Estats Units i Brasil van bregar amb les

seves poblacions descendents dels africans que van ser traslladats forçosament com a

esclaus per a construir les seves colònies i enriquir a les respectives elits va ser molt

diferent. Per tant, és necessària una mirada històrica i una claredat conceptual pel

tractament teòric del meu objecte d’estudi: el racisme i la seva resposta, l’antiracisme. A

més, incorporaré països com França o Espanya per plantejar un panorama mundial

divers en la gestió de la migració internacional dins un context de globalització que

suposen el detonant de conflictes, noves formes d’afiliacions i creació de grups ètnics.

Em basaré en una anàlisi d’autors i autores de referència en la temàtica i les seves

respectives crítiques, en la producció acadèmica d’activistes implicats en moviments

socials contrahegemònics, el tractament dels mitjans de comunicació i els elements

d’ordre institucional. A partir de l’anàlisi de l’aplicabilitat dels conceptes en les

diferents realitats territorials escollides tractaré de connectar teoria i realitat social des

d’un enfocament sociològic. El marc teòric que utilitzaré té la pretensió de ser dialèctic

amb les realitats socials a les quals m’aproparé al llarg del temps d’estudi establert, de

manera que dialogaré des de perspectives teòriques diferents amb la voluntat de superar

contradiccions conceptuals.  Els objectius esperats vindrien a ser;

1. Aproximació a la genealogia del racisme i a la seva evolució des de l’ús de la

raça com a categoria jerarquitzadora fins a la incorporació de l’etnicitat i el

focus en la diferència cultural.

2. Reflexió crítica, transversal i integral dels reptes que planteja la resposta al

racisme: l’antiracisme, arguments per a una nova estratègia.

1

https://www.google.com/url?q=https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/27/5ecebe3021efa
07c288b45f9.html&sa=D&source=editors&ust=1621294595893000&usg=AOvVaw1rh6ky62OV5YSmba
496WWc
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Pel que fa a la la metodologia aplicada, ha consistit en conèixer l'estat crític de la

qüestió plantejada a partir d’una revisió de la literatura acadèmica, la discussió teòrica

existent del fenomen i la formulació d’interrogants i possibles línies de recerca que se’n

deriven.

1. Aproximacions conceptuals a les nocions de “raça” i racisme

La recerca d’una definició operativa del racisme hauria de ser un imperatiu intel·lectual,

més que ètic, per a les ciències socials, perquè una bona explicació d’un fenomen social

i sociològic es torna irrefutable per a la seva futura intervenció social tant en forma de

polítiques públiques com en termes de confrontació d’idees o discurs polític per als

moviments socials de resistència al racisme en totes les seves formes (social, epistèmic,

institucional). La definició científica d’allò que es vol comprendre i/o combatre és la

base de l’acció social transformadora. Partint d’aquesta premissa, la necessitat

descriptiva del racisme en totes les seves formes esdevé en si mateix una pedagogia

antiracista política que aborda la seva immensa complexitat i que s’allunya dels

apriorismes moralistes que durant molt de temps l’antiracisme moral ha presidit en les

societats occidentals política, social i performativament.2 D’acord amb (Fernando

Troyano, J., 2010) les dificultats per conceptualitzar el racisme deriven de la categoría

inexistent de raça -que no significa que la seva concepció no tingui una rellevància

significativa en la generació del discurs decolonial en l’acadèmia- i de l’ambigüitat en

referir-se indistintament a unes idees, una actitud circumstancial o bé, un comportament

cap a aquesta categoria. A més, existeixen aproximacions diferents des de les ciències

socials depenent dels elements analitzats.

“El racisme ha mort”3 va ser una de les consignes que caracteritzaven als moviments

socials de les dècades del anys 60 y 70. Aquesta falsa idea de que el racisme havia

acabat com a problema estructural en les societats postmodernes reduïa el fenomen a

actituds discriminatòries aïllades de caire cultural i no pas racial o provinent de

nacionalismes d’extrema dreta residuals. Aquesta concepció es promulgava també entre

acadèmics i mitjans de comunicació que ens portaven a intuir, tal com assenyala Van

3 En el moment en que la promulgació d’una supremacia racial basada en explicacions biològiques va ser
refutada.

2 Segons (Alcantud, 2011), en el seu llibre comenta que en el naixement de SOS RACISME a França
aplicaven un antiracisme moral que no assenyalava el racisme institucional i insinua que feien
parafernàlia reivindicativa per no generar un canvi social radical, és a dir, l’antiracisme moral no donava
compte del racisme institucional sinó que té una tendència antiracista institucionalitzada.
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Dijk (2001) en els seus escrits sobre racisme i discurs, en la connivència per la

reproducció d’un discurs històricament amnèsic en termes racials. De fet, autors com

Taguieff (1995, pp.152), ja advertien del perill de la seva banalització o de la seva

mutació i Wieviorka senyalava la recrudescència del racisme en les societats europees

que ara es focalitzava en l'immigrant o en alguns determinats estrangers presentats com

a bàrbars, analfabets o salvatges; és a dir, es construeix una figura definida en l’alteritat

negativa amb aquell individu que no parla la llengua pròpia ni practica costums propis

ni tampoc es pot assimilar a la societat occidental perquè es comporta de manera cruel i

inhumana amb els seus congèneres. Aquesta concepció de la diferència assumeix

diferents tòpics i estereotips i es focalitza en diferents subjectes: unes vegades cap el

gitano, el musulmà o l’indígena, unes altres el “negre”, el “paki” o el menor que migra

sol, i unes altres cap al refugiat o el llatinoamericà. El racisme tria i destria quin serà el

seu subjecte amb criteris dicotòmics entre civilització o barbàrie que no varien en

essència: la civilització correspon a Occident i la raça blanca. Des d’aquesta perspectiva

es jutja la resta de cultures existents alhora que es marca una jerarquia progressiva en

funció dels nivells assignats de civilització. És així com en temps moderns, el racisme

ha après a desenvolupar-se amb dimensions o criteris culturals. Paradoxalment, la

persona racista se sent superior a un altre a compte d’incloure’s a una categoria o

incloure l’altre sense que necessàriament en formi part, la qual cosa converteix el

racisme en un mitjà d’exclusió entre grups però també entre individus. Per exemple, en

un diàleg on participo sobre la comunitat islàmica en que s’utilitzen termes “ells, els

musulmans i nosaltres, els no musulmans” s’aplica una arbitrarietat absoluta ja que no

es té en compte la possibilitat de que la meva creença religiosa sigui islàmica però la

meva autoadscripció grupal sigui el “nosaltres” (Fernando Troyano, J., 2010).

El racisme, per tant, es tracta més aviat d’un problema sense resoldre que un fenomen

nou arran de l’auge dels extremismes conservadors a Occident. La ideologia racista es

transforma segons la conjuntura política, el context històric i la crisi de dominació del

moment. És a dir, només problematitzant el fenomen d’aquesta manera bastirem una

definició coherent que comprengui els processos de discriminació i exclusió sistèmica

que no es basi únicament en persones immigrants, en conductes o expressions

a-històriques de “por a la diferència”. Tal com assenyala Balibar (1991) les expressions

racistes queden relegades a “subjectes racistes” la qual cosa en condiciona el seu
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abordatge ja que el racisme depèn més aviat del context que de les disposicions

conductuals dels individus.

Per tant, ens interessa conèixer l’envergadura conceptual del racisme com a categoria

analítica per combatre’l però també per predir les seva capacitat de mutabilitat per

identificar-lo millor ja que una determinada concepció del racisme suposa de facto una

enfocament antiracista de resposta concret ja que la sofisticació del “neoracisme” rau en

haver sabut integrar en el seu discurs alguns arguments antiracistes (Taguieff, 1991)4.

Segons la categorització conceptual de Taguieff (1988) existeixen tres dimensions en

què es configura el racisme en la interacció social: a) l'elaboració d’una ideologia racista

fonamentada; b) prejudicis, opinions i actituds; c) conductes o pràctiques que poden

institucionalitzar-se (discriminació, segregació o violència). En aquest sentit, és possible

observar que aquests elements no es donin necessàriament a la vegada ja que la persona

que pensa de forma racista no té perquè actuar com a tal i la persona que es comporta de

forma racista no pensa forçosament com a tal ja que pot tenir una manca d’idees, ergo,

ideologia racista que justifiqui la seva conducta (Todorov, 1991). Les actituds i els

comportaments racistes requereixen la presencia i una determinada estructura relacional

amb l’altre, mentre que les idees es configuren amb coneixement real o imaginari

(Fernando Troyano, J., 2010). D’aquesta manera, seria lògic advertir que el racisme no

és únicament fruit de la distinció o les relacions racials negatives sinó més aviat la seva

conseqüència construïda socialment a partir d’estereotips, pors i prejudicis on el racisme

troba i transforma el seu destinatari fictici en un subjecte real. Així mateix, podria

donar-se que les persones amb baixos prejudicis poden activar estereotips en

determinades situacions: quan es troben en situacions ambigües i sota pressió, per

exemple. És per això que considero que la pregunta més important no és si som o no

racistes, sinó en quines circumstàncies i en quines condicions activem discursos i

comportaments racistes impulsius i la capacitat d’autorevisar-nos per evitar la seva

reproducció conscient o inconscient. D’acord amb (Kendi X.I, 2020) ser racista o no

ser-ho no són identitats fixes, així com adverteix (Parella, 2020) una persona que

s’autoproclama antiracista no pot reivindicar i conformarse amb la superació del

bioracisme o creure que es tracta d’una conducta amoral que pot ser resolta amb

4 Aquesta crítica la tractaré amb major detall en els apartats que segueixen ja que suggereix que un
antiracisme universal a tot el món no és efectiu de la mateixa manera que no és estratègic replicar
estratègies antiracistes d'altres països o contextos..
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polítiques interculturals o promocionant la tolerància com una pedagogia antiracista

implacable.

Aquesta idea sobre categories imaginàries assignades a la realitat, és observable en allò

que determina la comissió de delictes d’odi on també es tipifiquen els delictes impulsats

per l’odi racial, és a dir, l’agressor orienta la seva conducta delictiva en funció de

l’imaginari que té en relació a la pertinença de les persones que ataca però no la realitat

donat que la raça no existeix.

Val a dir que la confusió és raonable en tant que no sempre podem distingir un jueu d’un

palestí, un japonès d’un xinès o, una persona d’Haití d’una gambiana. A propòsit

d’aquesta explicació, un exemple que considero força il·lustratiu sobre com operen els

mecanismes que despleguen la conducta o prejudici racista i la por que porten a

generalitzar que tot immigrant - sempre que no pertany a la comunitat occidental

cultural i fenotípicament- és una amenaça o perill públic que cal erradicar és: l’arribada

massiva de persones procedents d’Argentina al 2019 a Catalunya a causa de les seves

contundents crisis econòmiques. En cap cas va suposar una rebuda estigmatitzadora en

la societat receptora com ha sigut a posteriori la criminalització de menors estrangers

que migren sols principalment procedents del Nord d’Àfrica que fou notablement

inferior a la població argentina segons els cens del padró de Barcelona.5 Una mostra de

que el tractament del procés migratori travessa i es veu afectat per la racialització i

culturalització de la mirada racista.

En aquesta línia, una definició acurada del racisme social podria ser la que ens presenta

Wieviorka (1992) a partir dels seus continguts ideològics quan assenyala que perquè es

pugui parlar d'aquest fenomen ha d'existir la idea d'un vincle entre els atributs o el

patrimoni físic, genètic o biològic d'un individu o d'un grup i els seus caràcters

intel·lectuals i morals. Mentre que Albert Memmi (1994) comprèn el fenomen com la

valorització generalitzada de les diferències percebudes de forma real o imaginària que

beneficia a qui les assenyala i humilia a la víctima i té com a objectiu justificar el propi

privilegi racial en la societat. Un altre de les definicions que considero encertades i que

responen a la configuració de l’alteritat més concisa que mencionava anteriorment és la

de Silbony (1997) quan indica que el racisme es basa principalment en no tolerar la

5 IDESCAT. Padrón municipal de habitantes de la ciudad de Barcelona.
https://epa.com.es/padron/argentinos-en-barcelona/
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diferència. Les propostes de definició són múltiples tot i que la major part de les

definicions de racisme es refereixen a la manera de pensar de les persones, a la seva a la

conducta o bé a ambdues, descrivint actituds, ideologies o pràctiques socials.

Tanmateix, la discussió que considero sociològicament interessant entorn a la

conceptualització del racisme es dona entre Michel Foucault i Frantz Fanon ja que

introdueix el dilema sobre el punt de partida en que s’ha de configurar la teorització, és

a dir, la zona del món que s’ocupa - el Nord o el Sud Global,- en paraules de Fanon la

zona del Ser, on els subjectes són racialitzats com a superiors6 o el No Ser que

conformen majoritàriament els subjectes racialitzats negativament. La detecció o no

d’aquesta diferència qualitativa entre una posició o un altre determina una

epistemologia dominant i pot contribuir a la reproducció del racisme epistèmic. D’acord

amb les feministes negres (Creenshaw, 1991) la interseccionalitat de les relacions de

poder de raça, sexualitat, classe i gènere es donen en ambdues parts del món però de

forma diferent, per tant, pensar el racisme atenent a aquestes particularitats en

l'experiència de les diverses opressions contribueix a identificar l’opressió o el privilegi

racial amb major lucidesa donat que les discriminacions racials contemporànies són un

camp en el qual existeixen molts desacords sobre el que és interpretable com una

pràctica de discriminació racista i el que no ho és. Des d’una perspectiva nítidament

inclusiva advocaríem, doncs, per una epistemologia combinada però emfatitzant en la

descolonització del coneixement com assenyala el pensador europeu (Boaventura de

Sousa Santos, 2010) amb la seva aportació de la sociologia de les absències i la

sociologia de les emergències.7 D’aquesta manera, el prolífic intel·lectual Ramon

7 Boaventura de Sousa es considera un dels autors prolífics per la descolonització de les Ciències Socials
amb la seva proposta; “Epistemología del Sur: aprender que existe el Sur, aprender a ir al Sur, aprender a
partir del Sur y con el Sur”. L’autor proposa una sociologia de les absències on fa referència a l’objecte
d’estudi que està invisibilitzat, que és una forma de miopía tendenciosa, allò que tothom sap però de la
qual cosa no se'n parla, en aquest cas el coneixement invalidat de les perifèries i Sud global. L’absència té
a veure amb el fet que tot el que ocorre fora d'Europa o que de manera específica fos d'Europa del Nord
i Central, no existeix, és a dir, és produït com no existent pel pensament hegemònic. Pel que fa a la
sociologia de les emergències, dóna compte de la fortalesa dels moviments socials i la lluita contra
l’explotació capitalista i colonial, imposada com a imperatiu de models de desenvolupament que,
previsiblement, només beneficien als explotadors. D’acord amb Ytriago, P. (2012: pàg 1): “La sociología
de las emergencias se sitúa en la ampliación simbólica de los saberes, prácticas, modos que identifican
las posibilidades del futuro. Lo cual conlleva a un imaginario sociológico de doble entrada. Por un lado,
conocer las expectativas de la esperanza, y por el otro las posibilidades de hacer realidad esas
esperanzas”.

6 A propòsit d’això, l’article Por qué ya no digo "racializada" y/o "racializado" de l’historiador Antumi
Toasijé exposa el procés de creació del racialisme - un discurs modelat pel cientificisme i el biologisme, el
concepte i fa crítica de la necessitat de concretar si es tracta de racialitat blanca o no, és a dir, si es tracta
de persones racialitzades subalternes o no.
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Grosfoguel (2007), contràriament a Foucault, argumenta que les jerarquies

etinicoracials del món global sorgeixen com a categories de la història colonial i de la

modernitat eurocèntrica, que:

“atraviesa todas las relaciones sociales existentes tales como la sexualidad,

género, conocimiento, clase, división internacional del trabajo,

epistemología, espiritualidad, etc. y que siguen vigentes aun cuando las

administraciones coloniales fueron casi erradicadas del planeta”

(Grosfoguel, 2007, p. 4)8

La dimensió social i epistèmica no són les úniques esferes de dominació i explotació

racial efectiva. Aquestes àrees d’aplicació no s’edificarien amb la mateixa eficàcia sense

un suport o institucionalització assumida de les discriminacions racials que justifiqui i

doni suport, amb major o menor mesura, a la seva reproducció social. D’acord amb

(Buraschi i Aguilar-Idañez 2019) el racisme institucional s'expressa en dues formes:

sense actors (mitjançant polítiques públiques, mecanismes d'assignació i accés a

recursos, lleis d’estrangeria en essència excloents i normes socials, etc.), i amb actors

(pràctiques de representants institucionals municipals, autonòmiques o estatals,

discursos polítics, pràctiques de treballadors/es públics com Serveis socials9 o la

inflexibilitat en la implementació de polítiques, etc.).

És així com es planteja el racisme d’Estat, que contràriament a la consideració

foucaultiana, no apareix en el segle XIX sinó que ja era una pràctica inherent al segle

XVI amb l’Estat imperial espanyol que va dur a tribunals cristià-teològic la decisió de

determinar si els “indis”´tenien ànima o no, és a dir, si bé el concepte raça no

s’utilitzava per discriminar es donava compte d’un tipus de racisme teològic legitimat

per l’estat catòlic espanyol de l'època (Grosfoguel, R. 2012).

9 Com a exemple vegeu històric de campanyes SOSRacisme; “L’administració ha de garantir uns Serveis
Socials sense racisme” com a acció antiracista a Manresa.

8 Extret d'una entrevista realitzada per Angélica Montes Montoya i Hugo Busso a Ramon Grosfoguel.
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1. La transició conceptual de raça a etnicitat

En aquest apartat reflexiono sobre la causa i les implicacions inherents al trànsit

conceptual de la categoría raça a la d’etnicitat entenent aquesta substitució com una

nova forma de racisme que pren com a focus principal la diferència cultural i la seva

racialització.10 D’acord amb (Balibar i Wallerstein, 1991), aquest neoracisme és una

nova articulació de pràctiques i doctrines, representacions i moviments polítics orientats

al senyalament estigmatitzador de la immigració com un substitut de la categoria “raça”.

“Se inscribe en prácticas (formas de violencia, de desprecio, de intolerancia, de

humillación, de explotación), discursos y representaciones que son otros tantos

desarrollos intelectuales del fantasma de profilaxis o de segregación (necesidad de

purificar el cuerpo social, de preservar la identidad del ‘yo’, del ‘nosotros’, ante

cualquier perspectiva de promiscuidad, de mestizaje, de invasión), y que se articulan en

torno a estigmas de la alteridad (apellido, color de la piel, prácticas religiosas)” (Balibar

i Wallerstein 1991, 32).

Malgrat que el concepte científic ja no té validesa empírica, el concepte social de raça

encara perviu amb una resignificació orientada a la identitat, la cultura o l’ètnia. És a

dir, el “racisme cultural” (Said 1993) o el “racisme diferencialista” com anomena

(Taguieff 1991) conforma la mateixa estructura d’essencialització i reificació que el

racisme biològic, però aquesta vegada es destaquen les característiques socials i

culturals. Altres autors com (Flecha, R., 1994) fan una distinció terminològica on les

societats es troben davant de dos tipus de racisme; el modern i el postmodern. El primer

–ja desfasat- es fonamenta en arguments de desigualtat ja que reconeix ètnies o races

biològicament superiors. El racisme postmodern, en contrapartida, es basa en la

diferència i la impossibilitat d’establir diàleg o un marc comú de satisfacció general de

convivència en un context de multiculturalitat.

Així doncs, la diferència entre cultures és concebuda com un obstacle insuperable pel

diàleg, la cohesió i la convivència multicultural on es substitueix l'argument de ‘puresa

racial’ pel de ‘identitat cultural i la desigualtat cap a la diferència (el menyspreu obert

10 Per racialització entenc els processos en què els individus i col·lectivitats són construïts com a diferents
sobre la base d'uns atributs assignats i assenyalats com a diferents negativament respecte als valors
occidentals i blancs. Acostumen a assignar-se per les manifestacions fenotípiques, actitudinals, de valors
o ideològics. Quan parli de persones racialitzades faré al·lusió a la racialitat positiva -preponderantment
blanca i occidental- o negativa per determinar el subjecte de la discriminació racial ja que sense l’adjectiu
que segueix al concepte ‘racialitzada’ no atenem a la magnitud del concepte i com s’ha construït.
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cap a qui és considerat inferior està sent substituït per una fòbia a la mescla i una

obsessió per evitar el contacte amb el diferent). En paraules de (Parella, 2020) “El

neoracisme no sols suposa desplaçar la raça cap a la cultura; sinó també transitar de

la desigualtat cap a la diferència, del discurs basat en la heterofòbia cap a

plantejaments basats en la heterofília (dret a la diferència).” D’acord amb (Escudero,

L. 2018) aquesta diferència -que no necessàriament implicaria una jerarquització– es

reifica i radicalitza, és a dir, els trets culturals es defineixen com una essència de

l'alteritat i es pressuposa una sobredeterminació -o una irreductibilitat cultural- d'aquests

trets davant de qualsevol altra forma possible de caracterització (Fassin, Fassin 2006).

Amb aquesta transició conceptual s’inicia un nou període de comprensió i definició de

les relacions racials on emergeixen pràctiques de discriminació més subtils, ambigües i

encobertes tant en l’espai públic com l’esfera privada. Les pràctiques racistes es

presenten en formats més tènues o menys extrems ja que es reformulen i s'adapten a les

restriccions públiques derivades de la negació de raça, i apareixen noves lògiques,

pràctiques i conceptes que converteixen el racisme en una pràctica quotidianament

elegant. Aquesta modificació en la praxi, en el llenguatge de la qüestió racial es

fonamenta per l’aposta estratègica de suplantar el terme “racial” pel d“ètnic” (Gonzalez

Alcantud, 2011) o distingint conceptes com xenofòbia vs. racisme, quan en realitat es

tractaria d’un eufemisme (Stolcke, 2000).

En aquest context de reconceptualització sobre com s'entén, interpreta i identifica el

racisme, ens trobem amb la conseqüència de tot això a l'hora d'identificar, assenyalar o

denunciar pràctiques racistes, és que en ser tan subtils són difícils d'associar, identificar

o bé, catalogar (Sayyid, 2017).11 A més, aquest nou racisme culturalista trasllada un

missatge erroni a la societat que consisteix en afirmar, d’acord amb (Buraschi i Aguilar,

2019), que; a) existeixen col·lectius amb una estrepitosa distància cultural que no són

integrables com ocorre amb “els musulmans” o els “àrabs”; b) es confon homogeneïtat

cultural amb cohesió social (Solé, Parella et al 2000): c) les persones immigrants es

toleren sempre que acceptin els nostres costums, confonent integració amb assimilació;

s'utilitza la cultura com a variable explicativa única dels fenòmens socials. Així, doncs

el nou racisme de caire culturalista manté la mateixa lògica de diferenciació,

11 És en aquesta assimilació conceptual on es troba el parany dels plantejaments naifs de cert
antiracisme moral que es manifesta amb discursos basats, per exemple, en el daltonisme racial i que
exposaré amb detall en l’apartat consegüent.
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essencialisme i estigmatització que el racisme biologista. Tal com diagnostica (Delgado,

2020), aquest tipus de racisme és un format elaborat que serveix estratègicament a

partits conservadors europeus que apuntalen contra la immigració sense recórrer als

tòpics desfassats del racisme biològic.

A l’apartat anterior es mostraven les diferents aproximacions teòriques d’autors a l’hora

de marcar l’etimologia del racisme com a ideologia. Segons el científic Aníbal Quijano

(2014), el recurs ideològic del racisme que va esdevenir eina de dominació i segregació

racial es situa en la colonització europea al 1492 on es consolida la noció de raça:

“la asociación entre ambos fenómenos, el etnocentrismo colonial y la

clasificación racial universal, ayuda a explicar por qué los europeos fueron

llevados a sentirse no sólo superiores a todos los demás pueblos del mundo,

sino, en particular,  naturalmente superiores”. (2014, 788)

En definitiva, d’acord amb Restrepo (2004), la raça i l’etnicitat són el resultat de

condicions històriques concretes i el producte de relacions de poder constituïdes per

determinats grups o identitats i “constitueixen fenòmens socials autònoms, per la qual

cosa el racisme no és susceptible de ser reduït a una qüestió de desigualtat de classe”

(Parella, 2020: pàg.1).

2. Racismes i globalització

D’acord amb M. Wieviorka (2011), el racisme ha deixat de ser un fenomen de

dimensions exclusivament nacionals perquè el marc espacial d’actuació transcendeix la

concepció dels Estats-Nació i es transforma amb la globalització i les dinàmiques

internes i transnacionals que aquesta comporta. És a dir, per la comprensió i l’abordatge

sociològic del fenomen cal donar compte de la historia supranacional de la colonització

que ha donat pas a la construcció d’estereotips, discriminació i segregació racial i la

circulació massiva de persones – les migracions-. El fet migratori suposa un element

clau en la globalització ja que trenca amb la homogeneïtzació social de les societats

receptores, tot generant nous reptes, dilemes i riqueses. Per tant, aquesta forma d’operar

del racisme és diferent segons la interacció dels elements estructurals d’un món

globalitzat i els elements propis de cada país. Es tracta, doncs, de racismes en plural

que, en paraules de (Parella, 2020) “l'anàlisi dels quals exigeix la interacció entre
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elements estructurals, culturals i històrics que provoquen: i) que continuï pervivint la

coexistència de lògiques tant d’inferiorització i desigualtat amb finalitats de dominació

i explotació, com de diferenciació, purificació, depuració i extermini; ii) la

globalització de determinades categories (per exemple, l'islam o els efectes de

l'esclavitud, o l'arquitectura racista del règim de fronteres,); iii) que es considerin

“racialitzades” persones sense una pertinença comuna; iv) que es desnaturalitzin

alguns “passats” amb la finalitat d'oblidar o desactivar determinades categories

racials.” A més, la rellevància de concebre l’escala global del racisme ens aboca a fer

una distinció entre diferents subjectes del racisme: aquell que es dirigeix

implacablement a les persones recentment immigrades (i que pot emanar també de

persones racialitzades però residents a les societats d’acollida moltes generacions

abans, com és el cas de l’hostilitat que mostren l’associació de Latinos for Trump12 amb

la seva pròpia comunitat d’origen que és nouvinguda) i aquell racisme intrínsec a

factors vinculats al funcionament institucional – en termes de política migratòria, gestió

de la diversitat, efectivitat dels DDHH i legislació d’estrangeria- dels països receptors.

Aquesta distinció atorga una complexitat interessant per analitzar els conflictes racials

que no es pot reduir típicament a preferències o conductes individuals sinó que entren

en joc obstacles estructurals.

En aquest sentit, en l’acció antiracista a nivell internacional també és observable una

influència de la globalització. El sociòleg Wieviorka (2009) exposa que l'antiracisme

imperant o més influent mundialment és anàleg a l'imperialisme americà, és a dir, que,

fins i tot, les formes de combatre el racisme més esteses globalment són una forma

d'americanització. Així mateix, dóna compte de com la influència de la globalització i

del domini dels Estats Units també imposa una manera determinada d'entendre les

categories racials i, per extensió, de la lluita antiracista. L’autor considera que la

influència de forces supranacionals en l'antiracisme no es pot simplificar únicament a

l'hegemonia dels USA (encara que la seva influència sigui evident, només cal veure el

12 Amb aquesta situació paradoxal assistim a la sofisticació del racisme i a la comprensió de que no és
suficient ser immigrant o persona racialitzada per tenir de facto un discurs antiracista. De fet, considero
que pensar que tota persona racialitzada subalterna o immigrant és antiracista o un ésser de llum ñes
desposseir d'agència a les persones i aplicar paternalisme racial.
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moviment "Black Lives Matter"13, aparentment "intern", però que ha transcendit

abastament.).

3.1. Nous discursos racistes contemporanis

Tanmateix, sovint veiem una arquitectura discursiva que correlaciona

desacomplexadament racisme i immigració. El tractament d’ambdós fenòmens com un

únic tema pot induir a conclusions o reduccions perilloses ja que la immigració no és la

causa del suposat rebrot del racisme o l’auge de l’extrema dreta a la nostrada Europa.

Racisme, antisemitisme i islamofòbia

Segons Enzo Traverso (2016), el discurs racista ha canviat de forma però també de

víctima: l'immigrant musulmà ha substituït el jueu. És a dir, l’antisemitisme que

dominava les esferes públiques abans de la II Guerra Mundial ha estat reemplaçat per

una analogia hostil i metaforitzada cap a tot allò que concerneix a l’Islam designant i

correlacionen de forma caòtica el terrorisme, la immigració, les minories, el masclisme

entre altres (Hajjat/Mohammed, 2013). D’aquesta manera es reprodueix l’antic esquema

racial però descentralitzant l’atenció i la contundència del prejudici racial alhora que es

fa extensiu a tot el món a un ritme trepidant.

En aquest sentit, el filòsof i activista Shaimi (2019) argumenta que el terme islamofòbia

planteja confusions conceptuals de base que afecten directament en l’aplicació del

racisme sota principis espuris a la realitat, per tant;

“el terme 'islamofòbia' situa al centre del debat la religió de l’islam i per extensió
les persones vinculades a aquesta religió, i redueix tota la seva diversitat
ideològica, de pensament i material a ser 'persones musulmanes'. (...) D’aquesta
manera es naturalitza la cultura, i qualsevol persona amb l’indicador X esdevé,
necessàriament, 'musulmana' o membre de la 'comunitat musulmana'. Aquest
error conceptual té dues conseqüències concretes. La primera és suposar un
caràcter central de la religió en la vida de les persones vinculades a l’islam, quan
en la majoria dels casos la vivència amb la religió és laxa i 'tranquil·la' –que no
vol dir que no sigui important–. Moltes vegades, el que accentua i violenta

13 El moviment Black Lives Matter va començar en 2013, essent una hashtag a Twitter un any després de
la mort de Trayvon Martin en resposta a l'absolució del seu l'assassí a Florida amb l’objectiu d’erradicar la
supremacia blanca als EUA. El moviment ha estat liderat per Garsa, Khan-Cullors i Opal Tometi, qui es
descriuen com a líders negres radicals, i va augmentar la seva visibilitat al maig de 2020 després de la
mort de George Floyd a les mans d'un policia blanc a Minneapolis, qui per gairebé 9 minuts va pressionar
el seu genoll sobre el coll de Floyd que no va mostrar resistència. L'agent responsable, Derek Chauvin, va
ser acomiadat i enfronta càrrecs d'homicidi involuntari i homicidi sense premeditació.

14



aquesta vivència de la religió és percebre-la amenaçada i rebutjada. La segona és
que quan es diu 'comunitat musulmana' s’engloba sota aquesta etiqueta persones
laiques, o fins i tot persones atees militants que s’oposen a qualsevol religió i hi
actuen en contra. (...) No tota crítica a allò vinculat a l’islam és 'islamofòbia', de
la mateixa manera que no tota crítica a allò vinculat al judaisme és
antisemitisme. El que sí que ha de tenir en compte aquesta crítica és la 'dialèctica
d’opressió', és a dir, entendre el grau d’exclusió i vulneració de drets que viuen
les persones vinculades a l’islam en el context europeu.”

A més, entenent que el racisme ja no és evident en moltes situacions i encara existeix

toca preguntar-nos de quina manera es reprodueix discursivament sense aixecar sospites

en primera instancia. Alguns acadèmics han identificat el concepte de racisme daltònic,

és a dir, la creença que el racisme ja no és un problema i que tots tenim les mateixes

oportunitats independentment de la nostra història migrant, tipus d’assignació

racialitzada o la cultura que representem. Per tant, es fonamenta en la idea de que no

existeix una dimensió estructural, ergo, institucional, que sotmeti a discriminació racial

sinó que és particularment una afectació individual i puntual. Aquesta retòrica també

s’acompanya de declaracions de reafirmació en una única raça humana, per tant, es

pressuposa la superació de la jerarquització étnico-racial. Les persones que se

subscriuen a les explicacions per als daltònics afirmen que no veuen el color de la pell

de les persones i creuen que tots són iguals. El daltonisme racial ens impedeix veure les

causes històriques de la desigualtat racial i com aquesta intencionada ceguera

contribueix a la perpetuació dels privilegis sense ser-ne conscients. Un exemple

implacable dels efectes que pot tenir aquest posicionament polític és l’abstenció de

l’Estat Espanyol en la lluita contra el racisme proposada en l’Assemblea General de les

Nacions Unides. Aquesta posició implica que no es considera el racisme com a

problemàtica social i per tant, no calen unes apostes polítiques concretes per combatre’l,

ergo, es dóna via lliure a la seva existència. D’altra banda i, contràriament a les

aparences, la línia abissal de les expressions racistes no ha cessat amb la finalitat del

colonialisme d'ocupació territorial. Actualment, encara perviu el colonialisme, sota

formes i arguments nous a compte de la sofisticada mutació del racisme. Aquest lògica

de les relacions étnico-racials en aliança amb el neoliberalisme global és la que justifica

avui el racisme, la islamofòbia, la destrucció de països com Líbia, Síria o Iraq, el

genocidi de Palestina, perpetrat per víctimes convertides en agressors, l'empresonament
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massiu dels joves negres nord-americans víctimes del racisme policial i el tractament de

les refugiades amb el Pacte de la vergonya.14

3. Breu diagnòstic de l’anti-racisme: arguments per repensar noves estratègies

Una vegada detectada la plena vigència de les categories raça i etnicitat amb un ús

social culturalista i les diferents mutacions que ha experimentat el racisme amb les

diverses manifestacions en un món globalitzat, és pertinent analitzar el recorregut que

ha tingut la resposta al racisme: l’anti-racisme. La primera confirmació que podem fer

és que ha quedat palesa que la negació del terme raça no ha implicat una superació del

racisme ni en l'àmbit acadèmic ni en la societat civil. La segona que, d’acord amb

(Wieviorka, 2009), l'acció antirracista no només es pot analitzar des de coordenades

supranacionals, sinó que també cal incorporar les lògiques internes de les diferents

societats atenent a la seva legislació en matèria d'estrangeria, el discurs dominant en els

mitjans de comunicació, la producció acadèmica i les respectives polítiques migratòries

aplicades.

A més, cal posar èmfasi en la retòrica antiracista per tal que inclogui una anàlisi àmplia

amb una necessari i justificat gir decolonial15 per tal de conformar un antiracisme polític

efectiu. En paraules de Amzian  i  Garcés (2017: pàg 1);

“No negamos que existe una dimensión social del racismo ni menospreciamos
las iniciativas que lo combaten, así como sus logros, pero no nos podemos
permitir gastar más energías en tales proyectos. De la misma manera, afirmar
que el racismo es institucional porque las fuerzas políticas conservadoras están
en el poder es quedarse definitivamente en la epidermis de la cuestión. El
racismo es un patrón moderno del poder occidental y aquí es donde reside el
núcleo nervioso de la crítica decolonial.”

Així, doncs, l'antiracisme necessita renovar el seu corpus teòric i conceptual per tal de
sortir de la crisi argumentativa en què està immers. D’acord amb Reddy, M.T. (1998)
per aplicar antiracisme cal donar compte analíticament i amb claredat el racisme;

“Every gain made by people of color has been achieved only through long and
arduous struggle, and has often been met by white violence and inventive new

15 Concepte extret de “El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del
capitalismo global.”

14 Vegeu; https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/el-pacto-de-la-vergueenza_35987_102.html
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ways of legally reproducing and enforcing white supremacy. Given this history,
racism may seem entirely intransigent and actions against it doomed. The civil
rights, Black Power, and Black Liberation movements, however, proved that
racism is mutable. It is learned, not natural, and therefore can be unlearned and
undone. The first step to ending racism lies in seeing it clearly.”

D'acord amb Azarmandi (2018), és necessària una transició conceptual i material en

l’activitat política dels moviments socials de resistència de l’antiracisme moral a

l’antiracisme polític. Algunes de les limitacions que l’autora detecta en el context

espanyol tenen a veure amb l’amnèsia colonial, la poc clara genealogia del racisme i

haver impregnat de moralisme la lluita antiracista. D’acord amb Azarmandi (2018:

pàg.11), “Equiparar ser racista con ser simplemente malo, como un error moral, hace

que ser una buena persona signifique automáticamente ser no racista, produciendo

silencios sobre la naturaleza de la injusticia histórica y cómo estas injusticias han

producido privilegios y beneficios para la sociedad dominante.” Amb aquest context no

sorprèn la negativa d’Espanya per participar activament en combatre el racisme des

d’una perspectiva de justícia global perquè pressuposa l’existència d’aquests als marges

de la societat. Fins i tot, en context d’agreujament de les desigualtats arran de la

pandèmica causada pel covid-19 on el discurs racista anti-asiàtics i antiimigració va

augmentar notablement durant els primers brots del virus i les condicions laborals de

semi-esclavitud de de la població estrangera administrativament irregular mai va ser

tant evident, gran part de l’esquerra continua negant el caràcter estructural del racisme

reduint-lo a una visió de classe. D’acord amb (Van Dijk, 1993) “«La competencia

socioeconómica no es una condición ni necesaria ni suficiente para fundar los

prejuicios étnicos»

A França, el sociòleg Taguieff també ha qüestionat els límits d'unes certes

argumentacions antiracistes, límits i errors lligats a una mala comprensió del fenomen

del racisme contemporani i una instrumentalització errònia del fonamentalisme

republicà francès. El tractament del racisme estructural i sistémica va ser naif en tant

que es va institucionalitzar la lluitar antiracista sense atendre les veus i les realitats de

les persones víctimes del racisme que, a més, ja no es tractava principalment de

migrants o ex-colonitzats sinó de generacions abastament franceses. D’acord amb

Catherine (2020):
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“Desde los años 80 y el gran fiasco del antirracismo institucional, muchas de
estas instituciones han elegido un camino racista protegiendo a la República y a
la Francia que no ve colores, llamándonos etnicistas, racialistas o comunitaristas.
La respuesta de los postcoloniales ha sido montar nuevos grupos
autogestionados (ideológicamente y económicamente) por y para personas no
blancas en toda Francia. Algunos de los grupos que se montaron son el CIFF (Le
Collectif Contre l’Islamophobie en France), el CRAN (Conseil représentatif des
associations noires de France), la brigade anti négrophobie, les indigènes de la
république, urgences notre police assassine, le comité d Adama Traoré, la voix
des roms, l’association des jeunes chinois de France… el antirracismo del 83
tenía vocación a caer y es lo que pasó, La maquinaria institucional no contestó a
los problemas específicos y globales de los grupos.”

Al Brasil, una política pseudo-antiracista que es va instaurar per corregir el racisme,

dirigit principalment a la població negra, varen ser les quotes racials. Segons el el

sociòleg Oracy Nogueira, el racisme del Brasil, primordialment identificat pel fenotip

afrobrasiler, es tracta d’una discriminació de “marca”, contràriament als Estats Units on

el prejudici és d'origen.16 Això no obstant, aquesta implementació de la llei correctora17

fou fraudulenta, segons Nunes i Santos (2019: pàg. 22);

“La implantación de la Ley N° 12.711/2012 nos ha mostrado que no sólo hay
racismo, insultos y discriminación contra los/las negros/as, sino que empieza a
emerger algo más complejo en Brasil, es decir, otras formas de discriminación
étnico-raciales que no se caracterizan solamente por impedir el acceso a
derechos legales y humillar a la víctima. Ya no se limitan a eso: también agregan
el robo de beneficios y derechos garantizados por la ley a los/las estudiantes
negros/as y pardos/as, entre otros factores, como se ha visto en este artículo.
Estas expropiaciones han sido puestas en práctica, entre otros medios, por
fraudes en las subcuotas étnico-raciales, las cuales no son puntuales. Al revés,
son prácticas sistémicas y han revelado no solamente el híper-racismo, sino
también la existencia de una red de protección (racial) a los/las defraudadores/as.
Red que está formada por académicos-intelectuales, jueces, entre otros/as

17 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm

16 “Cuando el prejuicio de raza se ejerce en relación con la apariencia, es decir, cuando toma por pretexto
para sus manifestaciones los rasgos físicos del individuo, la fisionomía, los gestos, el acento, se dice que
es de marca; cuando basta la suposición de que el individuo desciende de cierto grupo étnico para que
sufra las consecuencias del prejuicio, se dice que es de origen. […] En cuanto a la definición del miembro
del grupo discriminador y del grupo discriminado: donde el prejuicio es de marca, sirve de criterio el
fenotipo o la apariencia racial; donde es de origen, se presume que el mestizo, sea la que fuere su
apariencia y cualquiera que sea la proporción de ascendencia del grupo discriminador o del grupo
discriminado, que se pueda invocar, tenga las “potencialidades hereditarias” de este último grupo y, por
lo tanto, a él se afilie, “racialmente” (...).”
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poseedores de conocimiento perito (Giddens, 1991), así como instituciones
académicas, jurídicas y medios masivos de comunicación, entre otros.”

En assumir que el racisme és estructural i que les noves formes de subalternatització no

es poden explicar únicament atenent a les estructures de classe social per tractar

d’enderrocar les arrels colonials que el sostenen també suposa uns riscos simbòlics i

materials. Així és com una de les preguntes que genera l’actual activisme antiracista i la

incongruència d’algunes postulacions de la teoria postcolonial en que només el subjecte

discriminat és qui pot analitzar exhaustivament aquesta opressió racial, la qual cosa

opera com un anàleg a la jerarquia racial que es tracta de criticar. Segons Wieviorka

(2009) aquesta perspectiva de la praxis antiracista resulta excloent i contradictoria ja

que dona una categoria ontològica al concepte raça quan es tracta d’una construcció

social i la racialització suposa un element contingent de la identitat o l’experiència

racial viscuda.

4. Conclusions i línies de recerca que se’n deriven

A mode de cloenda i un cop realitzat el recorregut teòric succint podem constatar que

malgrat els esforços de canviar el llenguatge, substituint el concepte raça pel d'ètnia, es

manté el mateix poder evocador del racisme en la societat contemporània. És a dir, el

racisme passa a ser una expressió latent i no manifesta. Que la conceptualització

analítica del racisme és rellevant per les ciències socials, en tant que depenent de la

definició que adoptem pot convertir-se en un fenomen marginal (perspectiva

individualista metodològica o en la matriu de les estructures de dominació social (visió

holística), en una realitat del passat o en el nou eix de cristal·lització dels processos

d'exclusió i inclusió, en un tret de grups violents d'extrema dreta o en el centre de la

socialització capitalista burgesa global. Segons la perspectiva d’on partim tindrà unes

determinades conseqüències per proposar una implementació de polítiques públiques o

bé, orientar noves estratègies més sofisticades per l’acció social dels moviments de

resistència. En aquest sentit, és necessari trencar amb la distància entre la teoria,

representada per l'acadèmia i la pràctica que es pressuposa en la intervenció social

directa. La producció de coneixement científic és la punta de llança per la seva

transferència i el seu ús social. És a dir, cal apostar per la generació d’un antiracisme

polític en les esferes intel·lectuals per servir a la transformació social, particularment a
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la superació del racisme epistèmic. Per a tots i totes aquelles que ens interessa la

construcció de polítiques antiracistes suposa un imperatiu científic seguir en la recerca

del racisme i les seves mutacions adaptatives en democràcies liberals per tal

d’anticipar-nos al seu esclat. Això, és rellevant en tant que ens adverteix de no caure en

l'afany ingenu de combatre el racisme per revertir les seves conseqüències tot reproduint

lògiques i esquemes epistemològics que desatenen les formes en que es deixen intactes

les seves condicions de possibilitat, ja que la urgència d'intervenir políticament ens pot

portar a descuidar la reflexivitat. Així mateix, si bé alguna cosa pot no semblar

òbviament racista a primera vista com a conseqüència del daltonisme racial, pot, de fet,

resultar racista quan s'examinen les seves implicacions a través d'una òptica sociològica.

D’acord amb Eduardo Galeano18, “La cultura dominante admite a los indígenas y a los

negros como objeto de estudio, pero no los reconoce como sujetos de la historia; tienen

folklore, no cultura; practican supersticiones, no religiones; hablan dialectos, no

idiomas; hacen artesanías, no arte” però a més, cal estar atents i atentes per a no

perpetuar les lògiques excloents i colonials en les nostres pedagogies antiracistes mentre

recuperem la nostra història. No és el mateix reconèixer racisme que ubicar-lo com a

resultat dels processos de colonització i imperialisme. En aquest sentit, cal donar

compte del reduccionisme flagrant d'atribuir una correlació causal entre classe social i

racisme ja que cauríem en l'absurd de presentar l’aplicació teòrica del racisme en les

relacions entre classes que en què es considerarien per defecte relacions racials sota la

hipòtesis “no sóc racista però sí classista”.

Pel que fa al racisme globalitzat i, atès que dins de l'antiracisme polític un dels subjectes

racialitzat són les persones de confessió religiosa musulmana, té sentit pensar que una

de les línies reivindicatives ha de passar per la lluita contra la islamofòbia

independentment de la perspectiva (atea, laica o religiosa). Reconèixer el nou racisme

contemporani que s’exacerba amb la població musulmana, com un anàleg odiós a la

població jueva, és un pas endavant en la seva comprensió i capacitat predictiva pels

danys que pot causar com ja hem conegut amb el nazisme. A més, cal assumir que si la

comunitat internacional no executa de forma vinculant els ODS (Objectius de

desenvolupament sostenible) que contemplen la cooperació internacional des d’un

18 Citat a la ressenya de “Epistemologías del Sur – Boaventura de Sousa Santos e Paula Meneses” escrita
per Juan José Tamayo.
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prisma antiracista els països membre no actuaran en conseqüència perquè prevaldran els

seus factors nacionals i la seva manera d’entendre la problemàtica, si s’escau així, del

racisme.

En definitiva, davant d’un escenari crític per l’antiracisme és convenient afinar en la

comprensió socioantropologica del racisme per oferir noves estratègies que evitin els

paranys epistèmics i els errors en l’acció social movimental com la institucionalització,

la despolitització de la lluita antiracista desposseida del subjecte migrant i/o racialitzat o

l’assimilació de preceptes excloents típicament jerarquitzadors.

Així doncs, l’aproximació teòrica del present treball de fi de grau deixa obertes les

següents línies de recerca:

1) Analitzar les diferents percepcions, estereotips i discriminació de la immigració

als països occidentals majoritàriament receptors: amb quina procedència el

racisme s’acarnissa més o menys, conèixer les causes i conseqüències i la

resposta de les administracions públiques.

2) Examinar el racisme institucional i els seus impactes en diferents contextos

(USA, França, Brasil, Espanya, entre d’altres països). Atès que els processos

colonials han tingut implicacions diferents segons el continent, el plantejament

de reparació històrica i la construcció de polítiques antiracistes variarà si no es té

en compte la vessant històrica.

3) Aprofundir en la incidència de les condicions socioeconòmiques en la

configuració del racisme que transcendeix les estructures de classe. Tanmateix,

l’abordatge del racisme continua regint-se sota aquesta perspectiva

reduccionista.

4) Analitzar la configuració i la construcció de la identitat blanca com a punt de

partida per reeducar en l’antiracisme en la interacció social. En aquesta sentit,

orientar la recerca en els factors determinants de la socialització educativa:

quines implicacions té la manca de formació antiracista dels docents i quins

recursos pedagògics calen per conscienciar sobre els privilegis racials.
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