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La diversitat ens ajuda a actuar 

“Els éssers humans en el seu origen són d'una naturalesa essencialment bona. 

Aquesta naturalesa ens acosta. Els costums ens separen”. Una frase 

expressada per Confuci el segle XIII que continua en vigor. Tots els éssers 

humans naixem lliures amb els mateixos drets i dignitat. Amb el pas del temps 

agafem costums i es converteix en història, així, al cap i a la fi cada persona té 

les seves pròpies emocions, cultura, llengua... una sèrie de valors que 

conformen una pròpia comunitat perquè van conviure una mateixa història i és 

per això que existeixen diferents cultures. 

El problema d’avui en dia és l’acceptació de les diferents maneres de viure en 

una mateixa comunitat ja siguin per raons socials, patrimonials, històriques, 

d’orgull... Llavors, la diversitat enriqueix o causa problemes?  

En un món tan globalitzat com el nostre, és fàcil qüestionar-se perquè la gent 

s'obstina a conservar la identitat cultural; no seria més simple tenir una única 

cultura i parlar la mateixa llengua? No obstant això, el que passa és el contrari: 

a mesura que ens tornem més iguals, sorgeixen més moviments nacionalistes i 

religiosos cada vegada més radicals.  

La cultura és una part indissociable de la nostra persona: és la nostra identitat. 

Són les lents que ens indiquen com hem de veure el món i ens infereixen que, 

per exemple, practicar la bigàmia és incorrecte o tenir esclaus està malament. 

Per tant, quan sentim que perdem la nostra identitat i que ens estan forçant a 

canviar-la per una altra, ens aferrem a ella amb totes les forces.  

Certament, la globalització ens ha permès ser més eficients; una llengua 

internacional com l’anglès ens ha permès viatjar d’una punta del món a un altre 

punta sense cap problema, però no significa dependre’n totalment. 

Per això la diversitat de cultures és el que enriqueix l'ésser humà, cada país té 

la seva pròpia cultura, la seva forma de veure la vida i de fer les coses. Sense 

diversitat cultural no existiria el flamenc (Espanya), el dia d'acció de gràcies 

(Estats Units), trencar plats en casaments (Atenes), el dia del cirerer (Japó). 

Un país amb diversitat és el que accepta les diferències dels altres en què el fa 

culte i intel·ligent, gràcies a les existències de les diferents maneres de resoldre 

assumptes i peripècies presentades. Per tant, ens obre un ventall de solucions 

per actuar apropiadament. 

Tal com, el lema de la Unió Europea "Unida en la diversitat". 

 


