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Objectius
L’objectiu de l’Institut de les Desigualtats és investigar i denunciar les desigualtats geogràfiques,
socioeconòmiques i de gènere que tenen un major impacte en la comunitat així com pensar,
proposar i implementar alternatives i accions, des de l’àmbit comunitari i universitari per tal de
reduir-les i minimitzar els seus efectes.
Per aconseguir aquests objectius, l’Institut realitza activitats de recerca, innovació,
sensibilització, denúncia, cooperació al desenvolupament, acció comunitària i incidència per la
generació de polítiques.

Líneas de treball
Desigualtats de gènere i suport als feminismes
Les desigualtats de gènere son causades pel masclisme i el patriarcat i suposen una vulneració
dels drets humans de les dones amb conseqüències insuportables per les societats, com ara la
mort de milers de dones cada any. En aquest sentit l’institut treballa en projectes que promouen
la denúncia de les vulneracions de drets i el suport a l'increment de capacitats organitzatives
dels moviments de dones i feministes, foment de polítiques i reconeixement del lideratge per
tal de reduir les vulneracions denunciades. Cal introduir accions específiques per tal de
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reconèixer la diversitat dels col·lectius de dones i les seves interseccionalitats en quan a classe
social, estatus legal, diversitat sexual, origen, religió o discapacitat.
Defensa dels drets Humans
Per la Defensa dels drets humans és imprescindible donar veu als col·lectius vulnerats i
promoure una participació efectiva de les comunitats en la presa de les decisions que els
concerneixen a nivell col·lectiu i com individus. Els processos han de promoure processos
individuals i col·lectius que permetin expressar les vulneraciones més sentides, explorar les
opcions de canvi i transformar-les en activitats i resultats desitjats. Un treball d’acompanyament
per fer arribar la veu d’aquests col·lectius, moltes vegades silenciada, a les associacions i
sobretot a les institucions que els han d’assegurar els seus drets serà fonamental. Des de la
convicció que el protagonisme dels col·lectius vulnerats en les accions és la base per a l'èxit dels
projectes i la generació de canvis perdurables, l’Institut incorpora aquest component com a base
fonamental en tots els seus projectes.
Innovació, recerca i universitats al servei de les persones
L'Institut es proposa reflexionar sobre el paper actual de les universitats, els centres de recerca
i el seu entorn en la denuncia i reflexió sobre les principals causes de les desigualtats que afecten
a la gent i quins haurien de ser els canvis per a aconseguir un paper més rellevant i actiu de
l’entorn universitari i científic per la disminució de les desigualtats.
Desigualtats en salut
Les desigualtats socials en salut són aquelles diferències en salut sistemàtiques, produïdes
socialment i injustes (Whitehead, M). Son un factor important en l'estudi de la desigualtat i la
defensa dels drets humans perquè "no hi ha pitjor desigualtat que saber que moriràs abans
perquè ets pobre" (Dobson, F). La Comissió sobre la reducció de les desigualtats socials en salut
a Espanya identifica les següents dimensions de la desigualtat: edat, ètnia, estatus social, sexe i
territori. Aquestes dimensions estan relacionades amb la discriminació i amb el poder, el prestigi
i l'accés als recursos. Els determinants socials afecten de forma diferent la salut de les persones
respecte a aquestes dimensions de desigualtat. L'estudi de les desigualtats en salut permet
mesurar l’incumpliment del dret humà a la salut i la no discriminació i, en segon lloc, determinar
estratègies per reduir l'excés de mortalitat, discapacitat i morbiditat en grups vulnerables. És
essencial comprendre els mecanismes i determinants socials implicats, ja que les desigualtats es
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produeixen socialment i, per tant, no són fixes o inevitables, sinó que són susceptibles
d'alteració
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