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INTRODUCCIÓ

Θ

La dinàmica pròpia dels mitjans d’informació porta sovint a la immediatesa en la
comunicació, però cal remarcar que la manera de tractar la informació sobre les
persones en condicions d’especial vulnerabilitat pot ferir-les encara més.
La causa de la vulnerabilitat d’una persona pot ser el resultat:
a) d’una condició, com la de ser una persona gran, tenir una malaltia, ser dona,
tenir una discapacitat o ser menor d’edat;
b) de l’entorn en què s’està, com la presó, una institució o el fet d’estar en un
país estranger per un procés d’emigració forçada;
c) d’una posició social, com formar part d’una minoria ètnica, ser refugiat de
guerra, estar en situació d’exclusió social o de pobresa, o
d) d’una suma de les causes anteriors.
La situació de vulnerabilitat s’associa amb freqüència al fet de tenir menys capacitat
de gaudi dels drets en general, sigui perquè els mateixos interessats reclamen
menys o perquè són ignorats o no reconeguts. Per tot això, el risc d’abusos és molt
més gran.
Amb el desig de millorar el tractament de la informació que s’ofereix d’aquestes
persones, respectant el dret a la informació de la ciutadania i el deure d’informar
dels responsables dels serveis socials i dels mitjans de comunicació, FEM LES
RECOMANACIONS SEGÜENTS:
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PEL QUE FA ALS PROFESSIONALS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, CAL:
1) Emfatitzar la deontologia professional quan es tracta d’informacions

relacionades amb persones en situació de vulnerabilitat i recollir o, en tot cas,
respectar les recomanacions que en cada situació facin els professionals
dels serveis implicats en el tractament d’aquestes persones o col·lectius.
2) Valorar la pertinència de la informació, la seva amplitud i proporcionalitat en

relació amb el dret de la societat a la informació i el deure de cobrir la notícia,
i evitar les dades que puguin ser innecessàries o sobreres, que puguin
afectar la imatge i l’honor de persones concretes d’aquests col·lectius.
3) Evitar judicis precipitats o opinions no contrastades que empitjorin la imatge

d’aquestes persones, generin discriminació dels col·lectius més vulnerables o
contribueixin a l’estigmatització de la diversitat cultural, ètnica o religiosa.
PEL QUE FA ALS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS I, EN GENERAL,
D’ATENCIÓ A LES PERSONES, CAL:
4) Recordar sempre que la norma ètica fonamental de la relació d’ajuda és que

la informació relativa a les persones ateses només pot ser confiada a tercers
amb el seu consentiment.
5) En persones o col·lectius vulnerables, cal extremar les mesures de cura i

protecció d’aquesta informació, atès que la seva intimitat pot estar més
amenaçada.
6) Els professionals són corresponsables de garantir que els mecanismes i

circuits de les dades personals que gestionen siguin prou segurs i fiables.
PEL QUE FA ALS REPRESENTANTS POLÍTICS O DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA, CAL:
7) Respectar i fer respectar el deure de confidencialitat de la informació a què

els professionals dels serveis socials estan sotmesos, entenent que la
confiança de la ciutadania és un valor fonamental per als serveis socials.
8) Demanar i respectar el parer de les persones i col·lectius afectats sobre la

presència i la rellevància de representants polítics o de l’Administració en
actes que puguin afectar la seva intimitat, com ara cerimònies, reunions o
manifestacions.
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9) Vetllar perquè ningú no pugui fer un ús electoral, partidista o particular de les

tragèdies socials.
PEL QUE FA ALS GABINETS DE COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS I
ELS PROFESSIONALS DEL SECTOR SOCIAL, CAL:
10) Evitar la sobreexposició quant a les persones que atenen.
11) Acompanyar les persones afectades, sobre tot les que són més vulnerables,

perquè parlin elles mateixes, a fi d’apoderar-les en la custòdia de la seva
intimitat i evitar relats de victimització.
PEL QUE FA A LA CIUTADANIA, CAL:
12) Com a consumidora i productora d’informació a les xarxes socials, rebutjar

un contingut, o emetre’l (com ara tuits), que pugui contribuir a augmentar la
discriminació, la mala reputació i, en definitiva, la vulnerabilitat d’aquestes
persones.
13) Com a subministradora d’informació als mitjans de comunicació, vetllar per la

intimitat de les persones en situació de vulnerabilitat.
TOTS ELLS
14) Han de fer un tractament respectuós de les imatges que s’ofereixen de les

persones en condicions de vulnerabilitat.
15) Han d’oferir informacions i comentaris pertinents sempre amb un llenguatge

curós.
16) Han d’evitar tant l’espectacularització com l’estigmatització de persones,

col·lectius o barris.
Amb aquestes directrius breus volem contribuir a una cultura ètica del tractament de
la informació sobre les persones en situació de vulnerabilitat. La cultura ètica és
cultura de confiança, de discreció i prudència en el tractament de la informació de
les persones; les que estan en condicions d’especial vulnerabilitat mereixen una
atenció especial. El nostre deure ètic, com a ciutadans, és contribuir a millorar la
situació d’aquestes persones. Els professionals dels àmbits social, públic i privat, i
els responsables polítics o de l’Administració tenen una especial responsabilitat en
aquesta obligació.
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