
ma
te
ria

ls
 / 

7

Drets humans: 
Preguntes 

i resPostes

Il·lustracions de 
Plantu

leah levIn 



Drets humans:

preguntes i respostes

Col·lecció Materials, 7



Les idees i les opinions expressades en aquesta publicació són les de l’autora i 
no reflecteixen necessàriament les de la UNESCO ni les del Centre UNESCO de 
Catalunya.

Les denominacions utilitzades i la presentació de dades no impliquen per part de 
la UNESCO ni del Centre UNESCO de Catalunya, cap presa de posició pel que fa a 
l’estatut jurídic dels països, territoris, ciutats o zones, o de les seves autoritats, ni pel 
que fa a les seves fronteres o límits.

La present traducció ha estat preparada sota la responsabilitat del Centre UNESCO 
de Catalunya

Drets humans: preguntes i respostes

Col·lecció Materials, 7
Primera edició catalana: abril 2011 

Editat, amb l’acord de la UNESCO, per:

       
      
Amb el suport de:

             
Títol original: Droits de l’homme. Questions et réponses
Publicat per primera vegada l’any 1981 per l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 7, Place de Fontenoy, 75352 París, 07 
SP, França.
Cinquena edició actualitzada per Leah Levin el 2009
© UNESCO, 2009.

Traducció del francès: Ariadna Goberna, amb la supervisió del Centre UNESCO de 
Catalunya.
Disseny i maquetació: Monflorit Edicions i Assessoraments, sl.
ISBN: 978-84-15057-14-7

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixe-
ment-No comercial-Compartir 2.5 de Creative Commons. Se’n permet còpia, dis-
tribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la 
distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que 
regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a: «http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca»



Leah Levin
il·lustracions de PLantu

Barcelona, 2011

Drets 
humans:
Preguntes i resPostes



4
M

At
ER

iA
LS

, 7
  —

 D
r

et
s 

h
u

m
an

s:
 p

r
eg

u
n

te
s 

i r
es

p
o

st
es

Aquesta edició actualitzada de Drets humans: preguntes i respostes ofereix informa-
cions clares, concises i recents sobre els principlas instruments relatius als drets 
humans i sobre els seus procediments d’aplicació. També tracta de les activitats de 
les organitzacions internacionals per promoure i protegir els drets humans i dels 
principals reptes que es plantegen.

L’obra que presentem va ser publicada per primera vegada l’any 1981, des d’ales-
hores se n’han fet cinc edicions actualitzades els anys 1982, 1989, 1996, 2004 i 
2009 respectivament, i ha estat traduïda a més de trenta llengües, entre les quals, 
l’indonesi, el japonès, l’eslovac, el rus, l’armeni, el georgià, l’urdu, el bengali, el 
kannara, el marathi, el tamil, el basc, el mongol i d’altres. 

L’edició del 2009, de la qual oferim la traducció al català, va ser considerable-
ment modificada i posada al dia per tal que reflectís l’evolució recent dels drets 
humans. Va constituir una de les contribucions de la UNESCO a l’Any Internaci-
onal per a l’Aprenentatge dels Drets Humans (2009) així com  al Programa mun-
dial per a l’educació en matèria de drets humans, llançat el 2005. Aquest llibre es 
proposa contribuir a la creació d’una cultura universal dels drets humans.
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Prefaci

Quan es van crear les Nacions Unides, el 1945, els estats fundadors van reafirmar 
la seva fe en els drets fonamentals de la persona humana, en la dignitat i el valor de 
la persona, i en la igualtat dels drets entre els homes i les dones. Van manifestar la 
seva determinació per crear un món en què els drets i les llibertats fonamentals de 
la persona serien respectats i observats per tothom universalment, sense distinció 
de raça, sexe, llengua o religió.

Aquesta determinació va prendre forma en la Declaració Universal dels Drets 
Humans, adoptada el 1948. Per primera vegada a la història, els drets i les llibertats 
fonamentals de tots els membres de la família humana donaven lloc a un acord 
internacional. Les disposicions de la Declaració Universal eren reconegudes com les 
normes comunes dels objectius que es fixaven tots els pobles i totes les nacions. Es 
van convertir en una font d’inspiració per a les constitucions i legislacions nacionals 
de nombrosos estats. La Declaració Universal ha estat traduïda a més de 350 llengües, 
i és l’instrument normatiu de més anomenada pel que fa als drets humans.

Els drets inscrits a la Declaració Universal han estat completats i erigits en normes 
internacionals obligatòries, gràcies a l’adopció, el 1966, del Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. 
Altres tractats, en especial la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de Totes les 
Formes de Discriminació Racial, la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes 
de Discriminació contra la Dona, la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la Convenció 
contra la Tortura, la Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets de Tots 
els Treballadors Migrants i les seves Famílies, la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, la Convenció Internacional per a la Protecció de Totes les 
Persones contra les Desaparicions Forçades, han fixat noves normes i han ampliat el 
camp d’aplicació de la legislació sobre els drets humans. El conjunt d’aquests tractats 
preveu la creació de mecanismes que permeten verificar si els estats s’ajusten o no 
a les seves obligacions. Això inclou la presentació d’informes periòdics sobre les 
mesures preses pels estats amb la intenció d’aplicar les disposicions dels tractats. En 
casos determinats, hi ha també la possibilitat de denunciar un Estat perquè els seus 
ciutadans consideren que se n’han atacat els drets. Altres instruments universals i 
regionals, en forma de convencions, declaracions, recomanacions i resolucions, han 
estat adoptats per fer progressar i protegir els drets humans.

Al si de l’Organització de les Nacions Unides, un gran nombre d’organismes, 
programes i agències especialitzades treballen per fer progressar els drets humans. 
Per exemple, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) defensa 
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els drets dels infants i l’Organització Internacional del Treball (OIT) protegeix 
els drets dels treballadors. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, 
la Ciència i la Cultura (UNESCO) contribueix a «mantenir la pau i la seguretat 
estrenyent la col·laboració entre les nacions, a través de l’educació, la ciència i la 
cultura, per tal d’assegurar-se el respecte universal de la justícia, la llei, els drets 
humans i les llibertats fonamentals...». La UNESCO s’ocupa especialment de la 
promoció del dret a l’educació, el dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, el dret 
de participar a la vida cultural, el dret de beneficiar-se dels progressos científics i 
de les seves aplicacions. L’octubre del 2003, la UNESCO va adoptar una estratègia 
integrada de lluita contra el racisme, la discriminació, la xenofòbia i la intolerància 
que s’hi associa. Aquestes estratègies estretament lligades reafirmen el mandat de 
la UNESCO sobre els drets humans i apunten a reforçar la contribució aportada 
per l’Organització a la promoció i la protecció dels drets humans així com a la lluita 
contra totes les formes antigues i noves de discriminació. La recerca i la difusió del 
coneixement són les accions principals empreses per la UNESCO per assolir els 
objectius d’aquestes dues estratègies. La UNESCO treballa col·laborant estretament 
amb l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans, la funció del 
qual és coordinar el conjunt d’activitats de les Nacions Unides relacionades amb 
els drets humans.

Hi ha moltes altres organitzacions intergovernamentals que estan actives en l’àmbit 
dels drets humans. Cal esmentar els organismes regionals com ara la Unió Africana, 
el Consell d’Europa, l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i 
l’Organització dels Estats Americans, que es dediquen des de fa molts anys a fer 
progressar els drets humans.

A la Cimera del Mil·lenni (Nacions Unides, Nova York, 6-8 de setembre del 2000), 
els estats membres van reconèixer que els drets humans constitueixen el fonament 
indispensable d’un món més pacífic, més pròsper i més just, i van reafirmar la 
seva responsabilitat col·lectiva pel que fa a la protecció dels drets humans a escala 
mundial. S’han compromès a construir un futur compartit per tots els pobles i 
fonamentat sobre la seva humanitat comuna en tota la seva diversitat. La Declaració 
del Mil·lenni, adoptada a la Cimera de les Nacions Unides, estableix uns objectius 
concrets per tal de conduir i encoratjar els governs en els seus esforços per donar 
una cara humana a la globalització.

Amb la creació del Consell dels Drets Humans el 2006 i l’aparició de l’Examen 
Periòdic Universal (EPU), encarregat d’examinar la conformitat dels estats amb 
relació a les seves obligacions relacionades amb els drets humans, s’obre un nou 
capítol en la lluita pels drets humans. El Consell dels Drets Humans atorga una 
gran importància a l’educació dels drets humans. En aquest sentit, va encarregar 
al comitè consultiu del Consell dels Drets Humans que elaborés un projecte de 
declaració sobre l’educació i la formació dels drets humans (resolució del Consell 
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dels Drets Humans A/HRC/6/10 del 28 de setembre de 2007). La UNESCO té un 
paper molt actiu en la preparació del projecte de la declaració.

Si els estats i les seves organitzacions són els actors principals, responsables de la 
determinació de les normes aplicables als drets humans i de la garantia de la seva 
aplicació, hi ha d’altres organitzacions que demostren tenir un paper creixent en 
la promoció i la protecció dels drets humans. Milers d’organitzacions no governa-
mentals estan implicades activament en la promoció i la protecció dels drets hu-
mans. Asseguren el paper de «gos guardià» en cas de no-aplicació dels instruments 
existents pel que fa als drets humans. La comunitat universitària, la premsa i el 
món dels negocis han de treballar d’acord amb els governs, les institucions dels 
diversos països, les organitzacions intergovernamentals i no governamentals, 
amb la idea d’assolir els objectius proclamats fa gairebé 60 anys a la Carta de les 
Nacions Unides, la Constitució de la UNESCO i la Declaració Universal dels Drets 
Humans.

Gràcies als esforços desplegats per la comunitat internacional i els militants dels 
drets humans, la protecció d’aquests drets ha millorat considerablement en el curs 
dels darrers decennis. El respecte per la dignitat humana i la no-discriminació, que 
implica la igualtat dels drets i les oportunitats per a tothom, s’inscriuen avui en 
l’esperit dels pobles. Els drets humans esdevenen una part integrant de l’agenda de 
la política nacional i internacional, i creix l’opinió segons la qual les violacions dels 
drets humans que es continuen produint en les diverses parts del món no haurien 
de quedar impunes.

No obstant això, malgrat els avenços indiscutibles, l’aplicació dels estàndards en 
matèria de drets humans al món no és ni de lluny suficient. Seixanta anys després de 
l’adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans, milions d’infants, en la seva 
majoria nenes, no tenen cap mena d’accés a l’educació; l’accés a un habitatge digne no 
és sinó una simple esperança per centenars de milions de famílies; els drets a la salut 
i a l’alimentació no s’han establert de forma convenient per a un terç de la població 
mundial. En un gran nombre de països, la mala situació pel que fa als drets humans 
es constata simplement per la manca d’accés a l’aigua potable i al sanejament.

Malgrat tots els esforços duts a terme a escala nacional i internacional, la discriminació 
i la desigualtat entre gèneres es manté. De la mateixa manera que l’extrema pobresa 
és l’obstacle principal que dificulta la realització de tots els drets humans per a 
tothom, hi ha altres amenaces i perills que també obstaculitzen els drets humans 
com ara el terrorisme, el crim organitzat, la corrupció, el deteriorament del medi 
ambient i el canvi climàtic.

La crisi econòmica i financera actual ha tingut repercussions nefastes pel que fa a 
l’aplicació dels drets humans arreu del món. Ha comportat un increment considerable 
dels índexs d’atur, que també és font potencial de l’augment de la xenofòbia i la 
discriminació, en especial envers els treballadors migrants. Se’n desprenen altres 
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conseqüències, que es tradueixen en l’agreujament de la crisi alimentària així 
com en la disminució de les inversions estrangeres i la davallada de l’ajuda al 
desenvolupament. Concretament, aquestes crisis poden impedir que s’assoleixin els 
objectius de desenvolupament del mil·lenni i deixar de banda el principi fonamental 
de no-regressió que s’aplica als drets econòmics, socials i culturals.

L’OIT considera que la crisi podria fer augmentar les taxes d’atur global per al 2009, 
de 18 a 30 milions, o fins i tot 50, amb relació al 2007, si la situació no millora (vegeu 
l’informe del 2009 sobre les tendències mundials de l’ocupació de l’OIT, del gener del 
2009).*1

La situació actual manté l’atenció del Consell dels Drets Humans, que va celebrar una 
sessió extraordinària el febrer del 2009, per desembocar a l’adopció de la resolució 
sobre «L’impacte de la crisi econòmica i financera mundial en la realització universal 
i la satisfacció efectiva dels drets humans» (A/HRC/S-10/L.1, 23 de febrer de 2009). 
El Consell, a través d’aquesta resolució, ha expressat àmpliament la seva por sobre 
l’impacte negatiu de les diverses crisis globals codependents en el desenvolupament 
econòmic i social, així com en el ple gaudi de tots els drets humans arreu del món. Ha 
reconegut el caràcter més vulnerable de la situació als països en via de desenvolupament. 
Ha demanat als estats que prenguin consciència que la crisi no allibera ni les autoritats 
nacionals ni la comunitat internacional de qualsevol responsabilitat pel que fa a la 
realització dels drets humans. Apel·la als estats per tal que en aquest període difícil 
posin una atenció especial en el principi de no-discriminació i en la posada en marxa 
del respecte i la protecció dels drets dels grups desfavorits i marginals, les dones, els 
infants, els migrants, els treballadors migrants i els membres de les seves famílies, les 
poblacions autòctones i les poblacions que viuen en la pobresa.

El juny del 2009 l’Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar una 
conferència d’alt nivell sobre la crisi econòmica i financera mundial i sobre l’impacte 
que tenia sobre el desenvolupament2. El seu objectiu era identificar les respostes 
que calia aportar de manera urgent i a llarg termini per atenuar l’impacte de la crisi, 
i en especial pel que fa als grups vulnerables. L’informe de l’Alt Comissariat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans, que inclou recomanacions sobre les maneres 
de superar les conseqüències negatives de la crisi dels drets humans, va constituir 
una aportació principal a aquestes discussions. La reunió va acabar amb l’aprovació 
d’un document final. L’Assemblea General, gràcies a un grup de treball ad hoc que 
tenia una durada indeterminada, es va encarregar, entre d’altres qüestions, de fer un 
seguiment d’una sèrie de temes, com ara l’atenuació de la crisi, la reestructuració del 
sistema i l’arquitectura financera i econòmica, el deute extern i el comerç exterior.

Tanmateix, la situació actual, pel que fa als drets humans, és lluny de correspondre 
als ideals proclamats per la Declaració Universal. Molts infants no poden ser 

1  Per a més informació vegeu: “La crisi global, les Nacions Unides i la governança democràtica mundial”. Quaderns 
de Recerca, 3 (desembre 2010). 

2 http://www.unescocat.org/ca/recursos/publicacions/quadern-de-recerca-3-la-crisi-global--les-nacions-unides-i-
la-governanca-democratica-mundial
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escolaritzats, moltes famílies no tenen un allotjament digne i moltes persones 
pateixen gana i no tenen accés als serveis de salut. La discriminació persisteix en 
les formes més diverses i la persecució per raó de les creences o les opinions es 
perpetua.

Han sorgit noves dificultats, que comprometen l’aplicació dels drets humans. Els actes 
de terrorisme produeixen grans pèrdues de vides humanes i patiments enormes. El 
terrorisme està a punt de minar la pau i l’estabilitat en nombroses parts del món. 
Tanmateix, les mesures destinades a lluitar contra aquestes pràctiques de vegades són 
incompatibles amb les llibertats fonamentals. El subministrament d’aigua potable, 
que està estretament lligat a la vida, a la salut i l’alimentació, planteja un problema 
cada vegada més greu a nombrosos països i regions. Les malalties epidèmiques i el 
deteriorament del medi ambient creen una amenaça planetària per a la humanitat. La 
globalització, tot i generar riqueses sense precedents per a alguns, és font d’una pobresa 
creixent, de desigualtat i exclusió en molts països i grups, i per a molts individus. En 
un món més pròsper que mai, és intolerable que prop d’un terç de la població estigui 
condemnada a viure en condicions incompatibles amb la dignitat humana.

Les dificultats i les traves que obstaculitzen l’aplicació dels drets humans exigeixen 
una anàlisi seriosa. Per trobar solucions duradores als problemes existents i futurs, 
tots els actors han de demostrar una conscienciació forta. Ensenyar els drets 
humans és un mitjà que permet sensibilitzar la societat en el seu conjunt pel que 
fa a les qüestions relacionades amb aquests drets, de crear un entorn favorable a 
la seva aplicació i la prevenció de les seves violacions. Les persones només poden 
treure profit dels seus drets i lluitar per la seva aplicació si tenen un coneixement 
suficient del que comporten els drets humans i els procediments que cal emprar 
per defensar-los. L’ensenyament dels drets humans hauria de prioritzar alguns 
principis fonamentals com ara la igualtat en importància de tots els drets –civils, 
culturals, econòmics, polítics, socials– de cara a la dignitat i el benestar de cadascú. 
També hauria de fer prendre consciència dels perills passats i nous que amenacen 
els drets humans. Aquest ensenyament dels drets humans no es limita a la formació 
de persones i a la difusió de la informació. El seu objectiu final és bastir una cultura 
universal dels drets humans que integrin les competències del saber, així com els 
models de comportament basats en els principis universals de justícia, de l’estat de 
dret i de la no-discriminació.

Drets humans: preguntes i respostes satisfà l’interès creixent del gran públic per 
les qüestions relatives als drets humans. Aquesta obra escrita per Leah Levin, una 
especialista britànica destacada en drets humans, ens aporta una àmplia gamma 
d’informacions sobre els drets humans. Les edicions anteriors (la primera va sortir 
el 1981) van resultar ser una ajuda molt valuosa a l’hora d’ensenyar el drets humans 
i han estat traduïdes a més de trenta llengües. Tot i que àmpliament revisada, 
augmentada i últimament actualitzada, aquesta nova edició conserva a grans trets 
l’estructura de l’edició original. La primera part de l’obra passa revista a l’abast i 
el contingut del dret internacional relatiu als drets humans, els procediments que 
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permeten vetllar per la seva aplicació, l’acció de les organitzacions i les institucions 
que hi treballen, així com les principals manifestacions internacionals; és a dir, els 
primers canvis i problemes registrats en aquest àmbit. La segona part explica el 
significat dels diversos articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Les 
il·lustracions, creades per Plantu, un caricaturista francès de gran renom i militant 
acèrrim dels drets humans, per a totes les edicions d’aquesta obra donen la força de 
la imatge al servei dels drets humans.

Volem agrair a l’autora i a l’artista, així com als nostres col·legues, pertanyents o 
no a la UNESCO, la seva participació en la preparació d’aquesta publicació. La nova 
edició ha estat actualitzada el maig del 2009 per la secció de Drets Humans i Igualtat 
de Gèneres. Volem fer esment també de la preciosa assistència de Sofia Mamoucha. 
També volem agrair a Souira Saad-Zoy, així com a les seves col·legues, la seva ajuda 
en la publicació de Drets humans: preguntes i respostes en àrab.

Gràcies a la col·laboració generosa d’Itàlia aquest llibre es podrà trobar a 11 països 
del món àrab, per la intermediació de diversos socis de la UNESCO. Aquesta obra 
pedagògica s’ha publicat per contribuir a l’Any Internacional de l’Aprenentatge 
dels Drets Humans, que va començar al desembre del 2008 en ocasió de seixantè 
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. La impulsió adquirida al 
llarg del 2008, durant la promoció de la celebració d’aquest aniversari en la qual 
la UNESCO va tenir un rol actiu, no s’ha d’aturar i s’han d’emprendre i perseguir 
accions a favor de poder gaudir de tots els drets humans.

Vladimir Volodine
Konstantinos Tararas

Divisió dels Drets Humans, de la Seguretat Humana i la Filosofia
Sector de les Ciències Humanes i Socials
UNESCO
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L’autora i l’il·lustrador 

Leah Levin és una especialista reconeguda dels drets humans, autora de nombrosos 
articles sobre el treball infantil i dels drets humans. Participa activament a les tasques 
de diverses organitzacions no governamentals (ONG), nacionals i internacionals, 
consagrades als drets humans.

Ha treballat durant anys com a consultora en el Comitè dels Drets Humans de 
l’Associació per a les Nacions Unides del Regne Unit, Anti-Slavery International, 
l’Organització Internacional del Treball i la Universitat d’Essex. Del 1982 al 1992 
va ser directora de Justice, secció britànica de la Comissió Internacional de Juristes. 
Actualment és membre del comitè de redacció de The International Journal of 
Human Rights i membre honorària del consell de Justice.

El 1992, Leah Levin es va doctorar a la Universitat d’Essex i, el desembre del 2002, 
va ser nomenada membre de l’ordre de imperi Britànic, pels serveis fets a la causa 
internacional dels drets humans.

La seva col·laboració amb la UNESCO es remunta als anys 1970. Entre el 1975 i el 
1985 va participar en programes d’«educació dels drets humans» de la UNESCO i, 
del 1980 al 1985 hi va contribuir com a membre de la Comissió Nacional del Regne 
Unit de Relacions amb la UNESCO. El seu llibre Drets humans: preguntes i respostes, 
publicat per primera vegada el 1981, és l’exemple més eloqüent d’aquesta cooperació 
tan fructífera.
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Plantu és un gran caricaturista polític francès, és reconegut per l’interès que 
sempre demostra envers els drets humans, àmbit al qual ha dedicat bona part dels 
seus dibuixos. Plantu ha col·laborat en diversos diaris, entre els quals Le Monde i 
Le Monde diplomatique, Phosphore i el setmanari L’Express. Va debutar al diari 
Le Monde l’1 d’octubre de 1972 amb una caricatura sobre la guerra del Vietnam. 
Des del 1985, el dibuix polític de Plantu apareix diàriament  a la portada d’aquest 
rotatiu. El 2002, Plantu va celebrar el trentè aniversari de la seva col·laboració amb 
Le Monde i la publicació de més de 15.000 dibuixos. 

L’obra de Plantu ha estat objecte de nombroses exposicions a França, així com en 
altres països d’arreu del món, especialment a Argentina, Brasil, Costa d’Ivori, Iran, 
Japó, Polònia, Sri Lanka i Turquia; les seves exposicions més recents de dibuixos 
i escultures han tingut lloc al museu Yves Brayer, a França, el 2008. L’octubre del 
2006, Plantu i Kofi Annan, secretari general de l’ONU en aquell moment, van crear 
la fundació Cartooning for Peace. Pels cinc continents la fundació reuneix dibuixants 
de premsa d’arreu del món per encoratjar les persones, així com els mitjans a 
«desaprendre la intolerància».*3

Plantu ha rebut nombroses distincions de reconeixement a la seva obra, en especial 
el premi Mumm pel seu dibuix «Gordji chez le juge», del 1998, el premi d’humor 
negre el 1989, i el 1996 el Premi Internacional d’Humor Gat-Perich, guardó que 
s’atroga en memòria de l’humorista gràfic i escriptor català, Jaume Perich (1941 
– 1995). A més d’il·lustrar el llibre que teniu a les mans (primera edició del 1981), 
Plantu ha il·lustrat una altra publicació ben coneguda de la UNESCO, Introduction à 
la démocratie: 80 questions et réponses [en castellà: Cuestiones sobre la democracia. 
Conceptos, elementos y principios básicos], de David Beetham i Kevin Boyle4. 
Aquestes dues obres han estat traduïdes a una trentena de llengües.

3 Per més informació sobre Cartoonign for Peace: http://www.cartooningforpeace.org

4 http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=106409&set=4D0A323C_2_291&database=Use&gp=0&
mode=e&lin=1&ll=s
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Agraïments

Per la UNESCO, la publicació de Drets humans: preguntes i respostes, el 1981, tenia 
com a objectiu satisfer les necessitats de material pedagògic sobre els drets humans 
per al gran públic i els estudiants, així com per als militants i les organitzacions no 
governamentals que es dediquen especialment a la promoció dels drets humans.

La idea va néixer al Congrés Internacional de la UNESCO sobre l’Ensenyament dels 
Drets Humans; aquest congrés va ser organitzat a Viena el setembre del 1978, i 
se’n desprengué una recomanació que feia referència a l’establiment d’iniciatives 
que tractaven sobre educació dels drets humans.

La primera publicació que en va resultar era, expressament, una obra col·lectiva. Hi es-
taven implicades diverses personalitats reconegudes per les seves activitats en l’àmbit 
dels drets humans, concretament, els enyorats Martin Ennals i Paul Sieghart, Nigel 
Rodley i Brian Wrobel. En treballar amb ells, vaig rebre el suport i els consells de la 
UNESCO, i en especial els de Stephen Marks, que havia incorporat Plantu, les carica-
tures incisives del qual afegien la força de la imatge al text. Sense el valor i l’entusiasme 
de tots els participants al projecte, aquest llibre no s’hauria pogut dur a terme.

Des d’aleshores, ha estat actualitzat regularment per anar incorporant els nous 
esdeveniments ocorreguts en l’àmbit dels drets humans, de manera que ja se n’han 
fet tres edicions, respectivament el 1989, 1996 i 2004. Avui, l’obra ha estat traduïda 
a més de trenta llengües.

Voldria expressar el meu agraïment a l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans (HCDH), que m’ha donat accés sense restriccions a diversos serveis 
competents, l’assistència i els consells dels quals han permès garantir l’exactitud dels 
textos que s’hi proporcionen. Així mateix, vull agrair als nombrosos òrgans de les 
Nacions Unides i a les organitzacions internacionals l’aportació de la documentació 
necessària i la seva contribució a l’hora de preparar el manuscrit.

Pel que fa a totes aquelles persones, nombroses, que m’han acompanyat en una part, 
gran o petita, del camí, em sap greu no poder-les esmentar totes. Tanmateix, entre 
les persones que m’han donat el seu suport des del començament, voldria esmentar 
Kevin Boyle, del Human Rights Centre, de la Universitat d’Essex, Lee Swepston, de 
l’Organització Internacionals del Treball, i John Packer.

Per acabar, voldria agrair a la UNESCO el suport i la confiança que m’ha atorgat, en 
especial a Vladimir Volodine, amb qui he treballat en la preparació de les últimes 
edicions. També moltes gràcies a Konstantinos Tararas, així com a tots els membres 
de la Secció de Drets Humans, les idees noves i substancials dels quals han ajudat a 
enriquir el contingut i la disposició del contingut.

Leah Levin



Primera part
El dret internacional relatiu als drets humans: 
preguntes i respostes
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Els drets humans: introducció general

1.  Què entenem per drets humans?

Tots els éssers humans neixen iguals en dignitat i en drets. Aquests són drets 
morals inalienables i inherents a cada ésser humà pel sol fet de ser un ésser 
humà. Aquests drets morals s’enuncien i es formulen en allò que avui dia 
anomenem drets humans, i han estat traduïts en drets legals, instituïts de 
conformitat amb regles jurídiques en vigor en les societats, tant nacionals 
com internacionals. Aquests drets tenen el seu fonament en el consentiment 
dels governats, és a dir de les persones subjectes a aquests drets.

2.  aquesta noció està acceptada universalment?

La creença en la dignitat i la igualtat de tots els membres de l’espècie humana, 
com molts altres principis essencials que sustenten allò que anomenem avui 
drets humans, es troba en gairebé la totalitat de cultures i civilitzacions, de les 
religions i tradicions filosòfiques.1 La idea que existeixin regles comunes a tots 
els ciutadans es remunta a fa molts segles. Cap tradició no nega que l’home 
hagi de gaudir d’un mínim de benestar la satisfacció del qual exigeix el respecte 
de les necessitats més importants. Alguns qüestionen el que això significa a 
la pràctica. Amb tot, una definició dels drets humans constitueix un mitjà per 
establir un acord mínim sobre què vol dir benestar de l’home i traçar així una 
línia que els qüestionaments no haurien de traspassar. Cap litigi no hauria 
de justificar la pèrdua de vides innocents, considerar la violació acceptable o 
permetre que un govern deixi morir de fam la seva població. Cap desacord no 
pot justificar la supressió d’aquells amb els quals no estem d’acord.

3.  Com s’ha imposat progressivament la idea d’una protecció 
dels drets humans?

La idea que calia precisar i protegir els drets humans ha acabat desembocant 
en l’elaboració de normes escrites. Hi ha un cert nombre de textos que en 
van ser els predecessors en aquest sentit, per exemple, a Anglaterra, la 
Carta Magna (1215), la Petició de Drets (1628) i el Bill of Rights (1689). Al 
segle xviii, per primera vegada en la història de la humanitat, els drets naturals 
van ser reconeguts com a drets legals i es van convertir en un dels elements 

1  Dues publicacions importants de la UNESCO estudien l’aportació dels diversos corrents de pensament a la 
qüestió dels drets humans: Autour de la nouvelle Déclaration universelle des droits de l’homme, París, UNESCO, 
1949; i Le droit d’être un homme, París, UNESCO, 1968.
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fonamentals d’algunes constitucions nacionals. Des d’aleshores, una relació 
gairebé contractual s’ha establert entre l’Estat i l’individu, segons la qual el 
poder del primer resulta del lliure consentiment del segon. La Declaració dels 
Drets de l’Home i del Ciutadà de la França de 1789 i l’American Bill of Rights 
del 1791 es basen en aquestes premisses. En el curs del segle xix, aquest 
principi ha estat adoptat per un nombre determinat d’estats independents, i 
els drets econòmics i socials també han començat a ser reconeguts. Ara bé, tot 
i haver estat reconeguts per les constitucions nacionals, els drets humans de 
vegades estaven limitats o reduïts a fum per les disposicions legislatives o els 
procediments arbitraris i –el que potser no era el cas general– per mecanismes 
socials tradicionals. És més, fins i tot encara que estaven reafirmats per les 
lleis, els drets humans sovint eren violats pels mateixos estats.

4.  Quines han estat les primeres mesures que s’han pres 
per tal d’internacionalitzar la protecció dels drets 
humans?

Els primers tractats internacionals que parlaven de qüestions de drets humans 
preveien la llibertat de religió (per exemple, els tractats de Westfàlia de 1648) i 
l’abolició de l’esclavitud. El Congrés de Viena ja va condemnar l’esclavitud l’any 
el 1815, i un cert nombre de tractats internacionals referents a l’abolició de 
l’esclavitud van ser signats durant la segona meitat del segle xix (per exemple, 
el Tractat de Washington de 1862, els documents i les conferències de 
Brussel·les de 1867 i 1890 i de Berlín de 1885). Un altre àmbit de la cooperació 
internacional: l’elaboració del dret de la guerra (per exemple, la Declaració de 
París de 1856, la primera i la segona Convencions de Ginebra de 1864 i 1906, i 
les Convencions de l’Haia de 1899 i 1907). La creació del Comitè Internacional 
de la Creu Roja (CICR), el 1864, també va representar un progrés important.2

Ara bé, després de la Primera Guerra Mundial, va guanyar terreny la idea que 
els governs no podien assegurar tots sols la protecció dels drets humans i que 
calia establir garanties internacionals. El cert és que entre els objectius de la 
Societat de Nacions, la primera organització intergovernamental universal 
creada després de la Primera Guerra Mundial, no s’esmenten els drets humans. 
Tot i això, la Societat de Nacions els va intentar protegir, a través d’iniciatives 
internacionals; la seva missió tanmateix era, principalment, crear algunes 
condicions per protegir les minories en un nombre reduït de països.

Les normes que determinaven les condicions de feina dels obrers de la indús-
tria, establertes a començament del segle xx, van ser l’objectiu de nombrosos 
acords internacionals elaborats per l’Organització Internacional del Treball 
(OIT), creada el 1919. La Convenció sobre l’Esclavitud, signada a Ginebra el 
25 de setembre de 1926, va ser la culminació de llargs esforços que apuntaven 

2  Henri Dunant (1828-1910, Suïssa), fundador de la Creu Roja, va ser juntament amb Frédéric Passy (França) el 
primer guardonat amb el Premi Nobel de la Pau el 1901.
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a abolir aquest flagell. Les convencions sobre la protecció dels refugiats van 
ser adoptades el 1933 i el 1938. Amb tot, malgrat totes aquestes innovacions, 
durant el període d’entre guerres encara no podem parlar d’un dret internaci-
onal que es refereixi als drets humans.

Els règims totalitaris que s’instauren els anys 1920 i 1930 van violar sense 
cap vergonya els drets humans a l’interior dels seus propis territoris. Pel que 
fa a la Segona Guerra Mundial, va estar marcada per uns atacs generalitzats 
a la vida i la dignitat humana: es van voler eliminar grups sencers de 
població per raó de la raça, la religió i la nacionalitat. En aquell moment, 
es va considerar que cada vegada era més palesa la necessitat d’elaborar 
uns instruments internacionals eficaços que protegissin els drets humans; 
el respecte d’aquests drets era una de les condicions essencials de la pau 
mundial i el progrés de la humanitat.

5.  Com es va introduir la idea de protegir internacionalment 
els drets humans a la Carta de les nacions unides?

La Carta de les Nacions Unides, signada el 26 de juny de 1945, dóna més 
pes a aquesta idea pel fet mateix que l’explica per si mateixa. De fet, la Carta 
anuncia així els objectius fonamentals de l’organització universal: «preservar 
les generacions venidores del flagell de la guerra» i «refermar la fe en els drets 
fonamentals de l’home, en la dignitat i el valor de la persona humana, en la 
igualtat de drets dels homes i les dones». En els termes de l’article primer de 
la Carta, un dels objectius de les Nacions Unides és dur a terme la cooperació 
internacional «tot promovent i encoratjant el respecte dels drets humans i 
de les llibertats fonamentals per a tothom, sense distinció de raça, sexe, 
llengua o religió», seguint així el principi de no-discriminació. Aquest objectiu 
va ser reafirmat a l’article 55. Així, segons l’article 56, tots els membres de 
l’Organització de les Nacions Unides «es comprometen a actuar, conjuntament 
o separadament, en cooperació amb l’Organització per a la realització dels 
propòsits enumerats a l’article 55».

Les disposicions de la Carta tenen valor de dret internacional positiu, perquè 
la Carta és un tractat i com a tal un document jurídicament vinculant. Tots 
els estats membres de l’Organització de les Nacions Unides han de complir 
de bona fe les obligacions que han adoptat segons les condicions de la Carta: 
obligacions de promoure el respecte i la protecció de drets humans, obligació 
de cooperar amb l’Organització de les Nacions Unides amb els altres estats 
per tal que s’assoleixin els objectius. Ara bé, la Carta no enuncia els drets 
humans i no estableix cap mecanisme específicament encarregat d’assegurar-
ne l’aplicació al si dels estats membres.
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6.  L’examen detallat, a escala internacional, de l’execució 
de les obligacions relatives als drets humans és una 
ingerència en els afers interiors de cada estat?

L’Estat és qui garanteix i protegeix els drets humans, segons una regla consue-
tudinària  que ordena les relacions entre els estats, els governs es prohibeixen, 
en principi, d’interferir en els afers interiors dels altres estats.

Els estats normalment són susceptibles en aquest tema i es mantenen a 
la defensiva: no els preocupa gaire que les seves pràctiques en matèria de 
drets humans es passin pel sedàs, continuen invocant l’article 2, paràgraf 
7, de la Carta de les Nacions Unides segons el qual les Nacions Unides no 
han d’intervenir «en els assumptes que són essencialment de la jurisdicció 
interna de qualsevol Estat». Ara bé, aquesta actitud no és sinó una escapatòria 
–cada vegada més reconeguda com a tal– i no ha evitat que qüestions de drets 
humans siguin debatudes a l’Organització de les Nacions Unides. A més, la 
Carta de les Nacions Unides diu també que la pau i l’estabilitat internacionals 
són indissociables del reconeixement i del respecte efectiu dels drets humans, 
i un dels seus objectius és crear condicions favorables per a la pau i l’exercici 
dels drets humans. El progrés econòmic i social de tots els pobles és una 
d’aquestes condicions.

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides va declarar per unanimitat, 
el 1992, que la comunitat internacional ja no es podia permetre més que el 
progrés dels drets fonamentals s’aturés a les fronteres nacionals. El 1993, a 
la Declaració i el Programa d’acció de Viena, la Conferència Mundial sobre 
els Drets Humans va afirmar que «la promoció i la protecció de tots els drets 
humans és una preocupació legítima de la comunitat internacional» (article 4). 
Així mateix, en la seva resolució 48/125, de 14 de febrer de 1994, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides va afirmar que «les Nacions Unides tenen com a 
objectiu, i tots els estats membres [...] tenen la comesa  de promoure i encoratjar 
el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i mantenir-se alerta 
respecte de les violacions dels drets humans, allà on es cometin». També va 
subratllar que «la promoció, la defensa i la plena realització de tots els drets 
humans i de totes les llibertats fonamentals, preocupacions legítimes de la 
comunitat mundial, haurien de ser conduïdes pels principis de selectivitat, 
imparcialitat i objectivitat [...]».

El document final de la Cimera mundial del 2005 va posar en relleu les 
responsabilitats que tenen tots els estats de respectar els drets humans i les 
llibertats fonamentals per a tothom, i va situar els drets humans al cor dels 
valors i principis de les Nacions Unides.3

3  Resolució 60/1, Assemblea General del 24 d’octubre de 2005, document final de la Cimera Mundial.
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La Carta Internacional dels Drets Humans

7.  Quins documents componen la Carta internacional dels 
Drets humans?

La redacció d’una Carta Internacional dels Drets Humans, que definia els 
drets i les llibertats a què aspira la Carta de les Nacions Unides, va ser confiada 
a la Comissió dels Drets Humans, creada el 1945 (i substituïda pel Consell 
dels Drets Humans l’any 2006). El 10 de desembre de 1948, una primera 
part d’aquesta tasca havia estat assolida: una Declaració Universal dels Drets 
Humans, un element important de la futura Carta Internacional dels Drets 
Humans, havia estat adoptada per l’Assemblea General;4 definia «l’ideal comú 
que cal assolir per a tots els pobles i totes les nacions».

La Declaració Universal dels Drets Humans era la primera part d’un conjunt. 
Les altres dues parts, que havien d’establir el contingut de les disposicions de 
la Declaració Universal, no van ser assolides fins molts anys després. El 16 de 
desembre de 1966, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar dos 
pactes: el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) 
i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (PIDCP). Un protocol facultatiu 
referit a aquest darrer Pacte autoritza els plets de particulars que afirmin haver 
estat víctimes de violacions dels drets que hi són inscrits. Quan la comunitat 
internacional va adoptar aquests pactes, es va posar d’acord no tan sols respecte 
del contingut de cadascun dels drets enunciats a la Declaració Universal, sinó 
també sobre les mesures necessàries per posar-los en pràctica. Es va fer un pas 
més quan el desembre de 1989 l’Assemblea General va adoptar el segon protocol 
facultatiu que fa referència al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que 
apunta a abolir la pena de mort. El protocol facultatiu que fa referència al Pacte 
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, adoptat el 2008, permet 
que els individus posin plets davant del Comitè de Drets Econòmics Socials i 
Culturals, si es violen els drets garantits al pacte.5

Amb l’adopció d’aquests dos pactes es feia efectiva la resolució adoptada 
per l’Assemblea General de 1950, que s’expressa en els termes següents: 
«la satisfacció de les llibertats cíviques i polítiques i la satisfacció dels drets 
econòmics, socials i culturals estan relacionades entre si i es condicionen 
mútuament».

8.  tots els drets humans tenen la mateixa importància?

Els drets humans inclouen drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. 
La Declaració Universal dels Drets Humans no fa cap distinció entre els 

4  Adoptada amb 48 vots a favor, 0 en contra, i 8 abstencions.

5  Resolució A/Res/63/117, Assemblea General del 10 de desembre de 2008.
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drets que se citen al text, en funció de la seva importància, i no estableix 
cap jerarquia entre ells. Tanmateix, a la pràctica, durant dècades, els drets 
econòmics, socials i culturals, per contraposició amb els drets civils i polítics, 
eren considerats com a aspiracions i han comportat menys obligacions 
jurídiques als estats. Un bon exemple d’aquesta dicotomia, alimentada en 
gran part per les divisions polítiques i ideològiques durant la Guerra Freda, 
va ser el fet que s’elaborés un glossari dels dos pactes internacionals diferents, 
adoptats el 1966, sobre els drets civils i polítics, d’una banda, i els drets 
econòmics, socials i culturals, de l’altra.

Mentrestant, el 1968, la Proclamació de Teheran, llançada per la Conferència 
Internacional de Drets Humans, confirmava que els drets humans i les llibertats 
fonamentals són indivisibles. Els desordres polítics que van seguir el final de la 
Guerra Freda van obrir una porta per promocionar i protegir els drets humans 
arreu del món amb una mateixa base i una mateixa insistència. El 1993, la 
Declaració de Viena i el programa d’acció adoptats per la Conferència Mundial 
de Drets Humans, que recordava la Declaració Universal, reafirmaven el principi 
segons el qual tots els drets humans són indissociables, interdependents i estan 
íntimament relacionats. D’acord amb aquest principi, tots els drets humans es 
relacionen entre si i revesteixen una importància igual per al ple desenvolupament 
de la personalitat humana i el benestar de la persona. Així, no hi pot haver cap 
aplicació autèntica i efectiva dels drets civils i polítics en absència de tot el 
respecte dels drets econòmics, socials i culturals. El document final de la Cimera 
Mundial de 2005 reafirma el caràcter indivisible, interdependent i indissociable 
de tots els drets humans i subratlla que «s’ha de considerar que [tots els drets 
humans] tenen la mateixa importància, i que cal evitar-ne la jerarquització o 
privilegiar-ne uns per sobre dels altres».6

9.  Quins són els drets proclamats a la Declaració universal 
dels Drets humans?

Aquests drets es poden dividir a grans trets en dues categories. La primera 
comprèn els drets civils i polítics: dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat 
personal; absència d’esclavitud i de tortura; igualtat davant la llei; absència 
d’arrest, de detenció o d’exili arbitraris; dret a un procés just; dret de propietat; 
participació política; dret a casar-se; llibertats fonamentals de pensament, de 
consciència i de religió, d’opinió i d’expressió; llibertats de reunió i d’associació 
pacífiques; dret de prendre part a la direcció dels afers públics del propi país, 
tant directament, com per intermediació dels representants lliurement 
elegits. La segona categoria de drets fa referència als drets econòmics, socials 
i culturals, en especial: dret al treball; dret a un mateix salari per una mateixa 
feina; dret de fundar sindicats i afiliar-s’hi; dret a un nivell de vida suficient; 
dret a l’educació; llibertat de participació a la vida cultural.

6  Resolució 60/1, Assemblea General del 24 d’octubre de 2005, document final de la Cimera Mundial.
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L’article primer de la Declaració expressa la universalitat dels drets fonamentada 
en el principi segons el qual tots els éssers humans neixen lliures i iguals en 
dignitat i en drets. L’article 2 afirma que cadascú té tots els drets proclamats 
en la Declaració sense cap distinció. El principi fonamental que és a la base dels 
drets proclamats a la Declaració s’anuncia al preàmbul, que reconeix d’entrada 
«la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de 
la família humana». La segona part d’aquesta publicació especifica el significat 
de cadascun dels articles de la Declaració Universal.

10.  als estats que no eren membres de les nacions unides en 
el moment d’adoptar la Declaració universal també se’ls 
demana que la respectin?

Per bé que la Declaració Universal dels Drets Humans no és jurídicament 
vinculant, com ho seria un tractat, els seus principis fonamentals han adquirit, 
al llarg dels anys, el valor de les normes de costum que tots els països haurien de 
respectar de dret. Quan es va adoptar la Declaració Universal, només hi havia 
58 estats membres a l’Organització de les Nacions Unides. Des d’aleshores 
aquest nombre s’ha més que triplicat.7 El ressò de la Declaració i l’ús que se’n 
fa confirmen que està acceptada de manera universal. En l’àmbit dels drets 
humans, ha esdevingut una norma de referència comuna a tots els països.

La Declaració Universal i la Carta han estat una font d’inspiració i un instrument 
per als milions de persones que patien el jou colonial; durant els anys 1950 
i 1960, van ajudar a conquerir i exercir el seu dret a l’autodeterminació. 
Molts estats joves han incorporat les disposicions de la Declaració a les seves 
constitucions. Amb la tendència universal a la democratització, la dissolució 
de la Unió Soviètica i la desintegració de l’antiga Iugoslàvia als anys 1990, uns 
nous estats van veure la llum i van corroborar els principis de la Declaració a 
les seves noves constitucions.

Durant la Conferència Internacional de Drets Humans que va tenir lloc a 
Teheran el 1968, hi va haver consens a l’hora de proclamar que «la Declaració 
Universal expressa la concepció comuna que tenen els pobles del món 
sencer dels drets inalienables i inviolables inherents a tots els membres de la 
família humana i constitueix una obligació per als membres de la comunitat 
internacional».8 25 anys més tard, a la Conferència Mundial de Drets Humans, 
que va tenir lloc a Viena (Àustria), del 14 al 25 de juny de 1993, 171 estats 
van reafirmar que la Declaració Universal «constitueix una meta comuna per 
a tots els pobles i totes les nacions»9 i que «és el deure de tots els estats, sigui 

7  El 31 de maig del 2009, l’ONU tenia 192 estats membres.

8  Proclamació de teheran (paràgraf 2), adoptada a la Conferència internacional de Drets Humans el 13 de maig 
de 1968.

9  Declaració i Programa d’acció de Viena (8è paràgraf del preàmbul), adoptats el 25 de juny de 1993 per la Confe-
rència Mundial de Drets Humans.
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quin sigui el seu sistema polític, econòmic i cultural, de promoure i protegir 
tots els drets humans i totes les llibertats fonamentals».10

La Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides va ser adoptada per l’Assemblea 
General el 8 de setembre del 2000 (vegeu la pregunta 113). L’article V que parla 
de drets humans, democràcia i governança demana als estats que «respectin i 
que s’apliqui íntegrament la Declaració Universal dels Drets Humans».11

11.  en què es diferencien els pactes internacionals de la 
Declaració universal?

Al contrari que la Declaració Universal, els pactes són uns tractats jurídicament 
vinculants per als estats que en són part. Als països se’ls demana que en 
respectin els procediments d’aplicació, en especial de presentar informes 
periòdics de la manera com s’han satisfet les obligacions que els imposa 
cadascun dels dos pactes. Tots dos pactes van entrar en vigor el 1976. Des 
d’aleshores 164 estats han passat a formar part del Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics,12 i 160 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. El primer protocol facultatiu que informa sobre el Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics també va entrar en vigor el 1976 i 
ha estat ratificat, fins ara, per 111 estats.13 El segon protocol facultatiu, 
que va entrar en vigor el 1991, ha estat ratificat fins ara per 71 estats.14 El 
protocol facultatiu referit al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals va ser ratificat el desembre del 2008 i encara no ha entrat en vigor.15

12.  Quins són els drets protegits pel Pacte internacional dels 
Drets Civils i Polítics? 

Aquest pacte estableix els drets polítics i civils enunciats a la Declaració Uni-
versal: dret a la vida; al respecte de la vida privada; a un procés just; llibertat 
de reunir-se pacíficament; absència de tortura; llibertat d’expressió; igualtat 

10  ibídem, i, paràgraf 5.

11  A/Res/55/2.

12  El 31 de maig del 2009, 160 estats ratifiquen el Pacte internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
i 164 el Pacte internacional dels Drets Civils i Polítics. (Per a la llista d’aquests estats, fins al 31 de maig de 2009, 
vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.
ch.)

13  El maig del 2009, 111 estats havien ratificat el protocol facultatiu que fa referència al Pacte internacional dels 
Drets Civils i Polítics. (Per a la llista d’aquests estats, fins al 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals 
relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

14  El maig del 2009, 71 estats havien ratificat el segon protocol facultatiu que fa referència al Pacte internacional 
dels Drets Civils i Polítics, sobre el tema de la pena de mort. (Per a la llista d’aquests estats, fins al 31 de maig 
de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.
unhchr.ch.)

15  El 31 maig de 2009, el protocol facultatiu que fa referència al Pacte internacional dels Drets Civils i Polítics 
encara no havia entrat en vigor. S’obrirà per tal que se’l signi el setembre del 2009 (vegeu: www.unhchr.ch).
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davant la llei; llibertat de pensament, consciència i religió; també es refereix 
als drets de les persones que pertanyen a les minories ètniques, religioses i lin-
güístiques, així com la prohibició de l’esclavitud sota totes les seves formes.

Segons l’article 2 del pacte, aquests drets han de ser garantits immediatament 
pels estats i aquests darrers han de prendre les mesures necessàries en els 
àmbits de la legislació i la política social per satisfer aquesta obligació.

13. els estats poden no satisfer les obligacions que imposa 
el Pacte internacional dels Drets econòmics, Socials i 
Culturals?

Alguns d’aquests drets poden ser suspesos en cas que «un perill públic 
excepcional amenaci l’existència de la nació», a condició que les mesures que 
deroguen les obligacions previstes en el pacte no comportin una discriminació 
fundada únicament en la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió o l’origen 
social.

El Comitè dels Drets Humans (vegeu les preguntes de la 14 a la 17), a les 
observacions generals, núm. 29, indica dues condicions que s’han de complir 
abans que qualsevol recurs en aquesta derogació: 1. la situació ha d’implicar 
l’existència d’un perill públic excepcional que amenaça l’existència de la 
nació; 2. l’estat d’excepció ha de ser oficialment proclamat per l’Estat al qual 
afecta. A més, el Comitè afirma que les mesures preses han d’estar limitades 
a les exigències de la situació en termes de durada, espai geogràfic i extensió 
material. Si un Estat vol fer ús del seu dret de derogació, n’ha d’informar 
immediatament el secretari general de les Nacions Unides. Malauradament, 
sovint passa que la proclamació de l’estat d’emergència crea unes condicions 
propícies a greus violacions dels drets humans. D’altra banda, el pacte no 
autoritza, sota cap circumstància, ni en temps de pau ni en temps de guerra, 
la derogació dels drets fonamentals següents: dret a la vida; protecció igual 
davant la llei; absència de tortura i d’esclavitud; llibertat de pensament, de 
consciència i religió; dret de no ser empresonat per l’únic motiu de no haver 
executat una obligació contractual, i dret de no ser declarat culpable d’una 
infracció per un acte que no constituïa una actuació delictiva en el moment en 
què es va dur a terme.

14.  Quins són els mitjans que permeten vetllar pel respecte 
a les disposicions del Pacte internacional dels Drets 
econòmics, Socials i Culturals?

En virtut de l’article 28 d’aquest Pacte, s’ha instaurat el Comitè dels Drets 
Humans. Aquest organisme es compon de 18 experts independents; els estats 
elegeixen aquests experts entre els candidats presentats pels estats que formen 
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part del Pacte. Els membres del Comitè actuen a títol individual: no actuen en 
nom del seu propi país. El Comitè dels Drets Humans, es reuneix tres vegades 
l’any, i vetlla per l’aplicació del Pacte de diverses maneres.

En primer lloc, el Comitè examina els informes periòdics presentats per cada 
Estat que forma part del Pacte sobre les mesures que ha pres per aplicar-ne les 
disposicions (article 40). Aquest informe s’ha presentat en un termini d’un 
any a comptar des de l’entrada en vigor del pacte per l’Estat part interessat i, 
en conseqüència, cada vegada que el Comitè en fa la demanda. Els informes 
són examinats en sessió pública i en presència del representant de l’Estat 
interessat, al qual els membres del Comitè poden demanar informacions 
addicionals. Un cop aprovat l’examen de l’informe d’un Estat part, el Comitè 
adopta a porta tancada les conclusions finals que formen part dels punts 
principals del debat, així com dels suggeriments i les recomanacions adreçats 
a un govern interessat i referits a les vies per millorar l’aplicació del pacte.

En segon lloc, el Comitè ha introduït uns procediments nous progressivament, 
que li permeten examinar amb més eficàcia els informes que emanen dels 
estats part així com dels seguiments d’aquests informes. Des del 2001, després 
de l’examen d’una comunicació com aquesta, el Comitè pot conferir una 
prioritat a una preocupació específica i exigir a l’Estat en qüestió una resposta 
en el termini d’un any. Si no hi ha resposta (és a dir, absència d’informe) per 
part de l’Estat en qüestió, el Comitè por examinar un informe fundat en les 
informacions que provenen d’altres fonts. Els membres del Comitè provinents 
del país del qual s’ha fet l’informe no participen en aquest examen, ni a l’adopció 
de les conclusions que se’n deriven. Les ONG poden participar activament 
a les reunions dels grups de treball del Comitè, organitzades abans de cada 
sessió, per preparar unes llistes de preguntes destinades a guiar els comissaris 
en l’examen dels informes dels estats. També és habitual que les ONG aportin 
observacions així com informacions addicionals sobre els informes dels estats 
abans de la seva presa en consideració per part del Comitè.

En darrer terme, el Comitè analitza l’abast i el significat d’alguns articles 
determinats del pacte a les seves observacions generals. En conjunt, aquestes 
últimes constitueixen la interpretació del Pacte pel comitè i així poden guiar 
els estats part en l’execució de les obligacions que els incumbeixen en virtut 
del Pacte i per tal de dur a terme els seus informes.

El Comitè pot examinar les reclamacions procedents d’un Estat part que facin 
referència a un altre, a condició que tots dos estats en qüestió hagin fet una 
declaració especial que reconegui la competència del Comitè a aquest efecte, 
de conformitat amb l’article 41. Fins avui no s’ha rebut cap queixa d’aquest 
tipus.

El Comitè dóna compte anualment de les seves tasques a l’Assemblea General 
de les Nacions Unides, per via de l’intermediari del Consell Econòmic i Social 
(ECOSOC).
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15.  Quina és l’eficàcia del sistema d’informes?

La protecció dels drets humans depèn, en darrera instància, del seu respecte a 
escala nacional. Ara bé, el Comitè no disposa de cap altre mitjà d’acció si no és a 
través de les observacions; és a dir que els seus poders són limitats. Tanmateix, 
l’examen públic dels informes té una certa força de persuasió, els governs en 
general són sensibles a les crítiques públiques de les quals poden ser objecte 
en l’àmbit dels drets humans. A més, la raó principal de ser del Comitè és 
instaurar un diàleg constructiu amb els estats que li presenten informes i, així, 
promoure l’aplicació de les disposicions del Pacte per part dels estats.

Nombrosos estats responen de manera positiva a les conclusions, observacions 
i recomanacions del Comitè. Així, Suïssa va anul·lar un decret federal sobre 
els discursos polítics que limitava la llibertat d’expressió dels estrangers que 
no tenien un permís de residència permanent. El govern de Nova Zelanda va 
esmenar les lleis referents als indígenes pel que fa a les seves terres i drets d’accés 
als recursos; també va dedicar fons públics a aquest efecte, fent progressar, així, 
la promoció i la protecció dels drets dels maoris en aplicar el Pacte. El Regne 
Unit ha pres diverses mesures als territoris dependents per combatre qualsevol 
discriminació basada en el sexe o la raça, així com mesures destinades a eliminar 
qualsevol diferència entre els drets dels infants nascuts fora del matrimoni i els 
dels altres. S’han introduït noves esmenes a la legislació sueca que garantiran 
als infants que demanin asil d’ara endavant, que tinguin accés a l’ensenyament 
preescolar, primari i secundari, així com als serveis de salut, amb total igualtat 
amb els infants que viuen a Suècia. El 2008 Tunísia ha introduït noves esmenes 
i una nova legislació pel que fa a les detencions.

Els estats part es comprometen a donar a conèixer el text del pacte, a traduir-
lo en la llengua principal del país i a fer que les autoritats administratives i 
judicials hi parin atenció.

16. el Comitè dels Drets humans pot tractar les reclamacions 
provinents de particulars?

En virtut de les disposicions del protocol facultatiu referents al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics, el Comitè pot rebre reclamacions 
(anomenades «comunicacions») de particulars que afirmin que han estat 
víctimes d’una violació d’un dels drets anunciats al Pacte, a condició que l’Estat 
en qüestió hagi ratificat el protocol facultatiu. Les reclamacions es presenten 
en forma de comunicació escrita adreçada al Comitè. El Comitè també pot 
rebre comunicacions de tercers que actuïn en nom d’una víctima que no estigui 
en condicions de fer-ho personalment.

En primer lloc, el Comitè decideix si la queixa és «admissible»; en segon lloc, 
l’examina «pel que fa al fons» en sessions a porta tancada, és a dir en presència 
només dels membres del Comitè. Per ser admissible, la queixa no ha de ser 
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anònima, no ha de constituir un abús del dret de presentar comunicacions, no 
ha d’estar en curs d’examen davant d’alguna altra instància internacional, i per 
acabar tots els altres recursos interns possibles han d’haver estat exhaurits 
pel demandant.

Després de l’examen –confidencial– de la comunicació, el Comitè està habili-
tat per donar a conèixer qualsevol queixa individual que consideri admissible 
davant de l’Estat en qüestió. Aquest darrer, per part seva, es compromet a 
respondre per escrit al Comitè, en un termini de sis mesos, a donar les explica-
cions sobre la qüestió i les indicacions sobre les mesures que podria haver pres 
per remeiar la situació. El Comitè té en compte totes les informacions escrites 
que aportaran l’autor inicial de la comunicació, la pressumpta víctima i l’Estat 
en qüestió. El Comitè adopta unes «observacions» sobre el fons de la qüestió, 
i aquestes darreres són comunicades per l’Estat part –del qual s’espera que el 
Comitè el tingui en compte– així com l’individu afectat. A més, el Comitè fa 
públiques les seves constatacions i decisions.

17. els estats respecten les «observacions» del Comitè?

El Comitè de Drets Humans expressa les seves «observacions» sota la forma 
d’opinions jurídiques, però no hi ha cap procediment jurídic que permeti dur-
les a terme. Per tant, és només als estats a qui pertoca respectar-les. Ho fan per 
diverses raons: principalment pel desig sincer de satisfer les obligacions con-
tretes en ratificar el Pacte, o pel desig de donar una bona imatge internacional.

També hi ha estats que no donen ple efecte a les «observacions» del Comitè, o 
ho fan amb reticències. Així quan el Comitè va concloure, per causa d’una queixa 
que afectava els Països Baixos, que hi havia hagut una violació d’un dret, el país 
en qüestió, tot explicant el seu desacord amb aquesta conclusió, va acordar «per 
respecte al Comitè» fer un pagament de gràcia a l’autor de la queixa.

Tanmateix podem esmentar nombrosos exemples d’estats part que donen 
efecte plenament a les «observacions» del Comitè. Finlàndia va modificar la 
seva llei d’estrangeria per tal d’uniformitzar amb el Pacte les disposicions 
referents a la detenció dels estrangers, tal com proposava el Comitè. També 
va indemnitzar la víctima. Així mateix, la legislació de Maurici va ser 
modificada després que el Comitè hagués sostingut una sèrie de reclamacions 
d’un nombre determinat de dones d’aquell país que afirmaven haver estat 
víctimes d’intervencions governamentals arbitràries a la seva vida familiar i 
de discriminació per raó del sexe. De la mateixa manera, altres països van dur 
a terme seguiments favorables a les constatacions del Comitè relatives a les 
comunicacions presentades a títol del protocol facultatiu: Canadà, Colòmbia, 
Equador,  Perú, Trinitat i Tobago, especialment.

Per assegurar-se del seguiment de les dades pel que fa a les seves observacions, 
el Comitè va designar un informador especial encarregat de sol·licitar als estats 
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part que comuniquessin per escrit les informacions sobre totes les mesures 
que anessin en aquest sentit.

El Comitè, el novembre de 2008, va publicar la seva observació general número 
33. Aquesta observació general analitza i precisa el procediment de comunicació 
així com les obligacions a càrrec dels estats part del protocol facultatiu referent 
al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals.16 

18.  Quins són els drets protegits pel Pacte internacional dels 
Drets econòmics, Socials i Culturals?

Aquest pacte reconeix especialment els drets següents: dret al treball; dret a 
gaudir d’unes condicions de treball favorables, que assegurin una remuneració 
igual per a un treball del mateix valor; dret de formar sindicats i afiliar-se al 
sindicat que s’elegeixi; dret a la seguretat social; dret a un nivell de vida suficient, 
incloent-hi l’alimentació, els vestits i un habitatge suficients; protecció de la 
família; dret de gaudir del millor estat de salut físic i mental que sigui capaç de 
tenir; dret a l’educació; dret de participar a la vida cultural; dret de beneficiar-
se del progrés científic; dret d’un autor de protegir els seus interessos morals 
i materials relacionats amb la seva producció artística, literària i científica. De 
conformitat amb l’article 2, cada Estat part del Pacte es compromet a «fer servir 
[...] el màxim de recursos disponibles, de cara a assegurar progressivament el 
ple exercici dels drets reconeguts» en el Pacte.

19.  Quins són els dispositius previstos per assegurar 
l’aplicació del Pacte internacional dels Drets econòmics, 
Socials i Culturals?

L’organisme encarregat de vetllar per l’aplicació del Pacte és el Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, creat el 1985 pel Consell Econòmic i Social. 
Aquest Comitè comprèn 18 experts independents elegits pel Consell Econòmic 
i Social a partir d’una llista de candidats proposats pels estats part del Pacte. 
Els membres del Comitè exerceixen les seves funcions a títol personal. Cada 
any, el Comitè ret compte de les seves observacions relatives a les relacions dels 
estats part així com d’altres activitats davant del Consell Econòmic i Social.

El procediment actual previst pel pacte per vetllar per la seva aplicació és l’examen 
dels informes periòdics dels estats. El Comitè examina en sessió pública, els 
informes periòdics presentats pels estats part en què s’indiquen les mesures 
que han adoptat per satisfer les obligacions que els imposa el pacte, així com els 
progressos acomplerts en aquest aspecte, malgrat les dificultats i els problemes 

16  Observació general número 33 del Comitè de Drets Humans, «the Obligations of States Parties under the 
Optional Protocol to the international Covenant on Civil and Political Rights», 5 de novembre de 2008.
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que hagin trobat en aquest àmbit. Els representants dels estats part poden assistir 
a les sessions en el curs de les quals el Comitè examina l’informe presentat pel 
seu govern, i poden participar a un diàleg constructiu en aquest sentit. Se’ls pot 
convidar a aportar informacions addicionals. El Comitè també té en compte 
qualsevol informació pertinent que les agències especialitzades de les Nacions 
Unides puguin haver-li aportat, en els seus àmbits de competència específics, i 
convida les organitzacions no governamentals a participar a les seves tasques a 
través de comunicacions escrites o declaracions orals. El Comitè pot demandar a 
un Estat part que aculli una missió composta d’uns quants dels seus membres que 
hi anirà per ajudar el país a avaluar la situació així com les necessitats d’assistència 
tècnica i de serveis consultius als quals caldrà respondre. 

Després d’aquest diàleg constructiu amb un Estat part, referent a l’informe 
d’aquest darrer, el Comitè presenta les seves observacions finals, en les quals 
reprèn els punts principals del debat, identifica els aspectes positius, així com 
els temes principals de preocupació, els factors i les dificultats que comporten 
l’aplicació del pacte, i presenta així mateix suggeriments i recomanacions. 
Aquestes observacions són una font important d’informacions accessible a 
tothom.
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El protocol facultatiu referent al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals va ser adoptat el 10 de desembre de 2008. És fruit d’uns 
quants anys de discussions. El protocol preveu un mecanisme de reclamacions 
semblant a aquell que preveu el protocol facultatiu referit al Pacte Internacional 
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. El protocol preveu la possibilitat 
per als particulars o per a grups de particulars, o en nom de particulars o de 
grups de particulars que afirmen ser víctimes d’una violació d’un dels drets 
econòmics, socials i culturals anunciats al Pacte, de sotmetre unes reclamacions 
individuals anomenades «comunicacions».

20.  Quins són els mitjans específics previstos pel Comitè de 
Drets econòmics, Socials i Culturals per examinar els 
informes aportats pels estats part?

El Comitè ha revisat de diverses maneres els procediments de presentació i 
d’examen de les relacions de cara a ajudar els estats part a posar el Pacte en 
marxa. Si les informacions complementàries proporcionades per l’Estat part no 
responen les exigències del Comitè, i si la situació suscita preocupacions greus 
i immediates, el Comitè pot demanar als estats en qüestió acollir una missió 
d’estudi. L’informe que faci és confidencial, tanmateix el Comitè adopta aleshores 
una sèrie d’observacions basades en els resultats d’aquestes missions.

Per animar els estats a presentar els seus informes en temps útil, el Comitè 
té per costum convocar sessions dedicades a l’examen de la situació dels drets 
protegits pel Pacte en països determinats, encara que aquests països no hagin 
presentat cap informe. En aquest cas, el Comitè es basa en les informacions 
aportades per altres fonts, com ara les organitzacions internacionals o 
regionals i les organitzacions no governamentals. Aquestes darreres, en 
qualsevol moment, poden aportar també informació per escrit respecte a la 
situació dels drets als estats part del Pacte. Això permet al Comitè presentar 
demandes a determinats estats per obtenir respostes sobre punts concrets, 
continguts als informes que provenen de fonts subsidiàries i relatives a una 
situació que comporti preocupacions greus i immediates.

El gener del 2009, el Comitè va publicar uns principis rectors nous per als 
estats part del Pacte relatius als informes. Estableixen el funcionament que 
cal seguir per lliurar els seus informes. Aquests principis rectors succeeixen 
als principis rectors acordats pel que fa al procediment d’informe davant 
els òrgans de control dels tractats internacionals de drets humans. El nou 
procediment preveu que els estats sotmetin un document final que tingui en 
compte la informació general relativa a la situació dels drets humans en el seu 
territori, així com un altre document relatiu als drets anunciats al Pacte.
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21.  Quins són els mitjans que preveu el Comitè per ajudar els 
estats part a aplicar el Pacte?

Durant cadascuna de les sessions, el Comitè consagra un dia al debat general 
centrant-se en un dret determinat o un aspecte determinat del Pacte. 
Alguns dels temes tractats han estat, fins avui, el dret a l’alimentació, a la 
salut i a l’educació, el paper dels indicadors socials i econòmics, els drets de 
les persones grans o envellides, el dret de participar a la vida cultural, així 
com l’impacte de la globalització sobre el gaudi dels drets econòmics, socials 
i culturals. Aquestes discussions constitueixen sovint una fase preparatòria 
abans de la redacció d’una observació general i es resumeixen a l’informe 
anual del Comitè al Consell Econòmic i Social. Efectivament, el Comitè emet, 
en forma d’observacions generals, unes interpretacions normatives respecte a 
diferents articles i disposicions del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. Aquestes obligacions generals apunten a ajudar els estats 
part a satisfer les seves obligacions en matèria d’establir relacions i contribuir 
progressivament a la realització plena dels drets reconeguts al pacte. A la seva 
tercera observació general, el Comitè va clarificar dues disposicions del Pacte 
que, fan referència, per part dels estats part, a mesures immediates. És qüestió 
de la disposició que prohibeix qualsevol discriminació i l’obligació d’«actuar», 
és a dir, de prendre mesures que tinguin un «caràcter deliberat, concret i 
[apuntant] tant clarament com sigui possible a la realització d’obligacions 
reconegudes en el pacte». El Comitè fa notar també, a la mateixa observació 
general, que tots els estats part tenen l’obligació «d’assegurar, almenys, la 
satisfacció de l’essència de cadascun dels drets» reconeguts al Pacte. Un Estat 
només pot retirar-se d’aquesta obligació si mostra que li és impossible o si es 
troba sense recursos per poder-la satisfer.

Altres observacions generals es refereixen, per exemple, al dret a un allot-
jament adequat, el dret a l’educació (ensenyament primari), el dret a una 
alimentació suficient, el dret a un nivell de salut el més alt possible, el dret a 
l’aigua, el dret de cada persona de beneficiar-se de la protecció dels interes-
sos morals i materials que es desprenen de la producció científica, literària o 
artística de la qual té l’autoria, el dret al treball així com el dret a la seguretat 
social.

22.  Com ha desenvolupat el Comitè de Drets econòmics, 
Socials i Culturals la noció i la naturalesa de les 
obligacions subscrites pels estats en virtut del Pacte?

En les diverses obligacions generals, el Comitè ha desenvolupat la noció i la 
naturalesa de les obligacions dels estats part. El Comitè empra una tipologia 
d’aquestes obligacions segons si consisteixen a respectar el Pacte, protegir les 
persones o acomplir el deures esmentats al Pacte.
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Les obligacions de respectar requereixen als estats que evitin les accions que 
podrien transgredir una disposició del Pacte. Per exemple, l’observació general 
número 14 exigeix als estats que respectin el dret a la salut, assegurant a tothom 
el mateix accés als serveis de salut, no posant impediments a que un individu 
o un grup hi accedeixin i abstenint-se de qualsevol acció que pugui afectar la 
salut de la població (per exemple, tolerant un grau elevat de contaminació). En 
l’observació general número 7, el Comitè exigeix als estats part que respectin 
el dret a l’allotjament i s’abstinguin de dur a terme expulsions forçades en cap 
circumstància.

Les obligacions de protecció exigeixen que els estats protegeixin els individus 
contra els actes de tercers que violen els drets de la persona. Pel que fa al dret a 
la salut, l’obligació de protegir imposa als estats que adoptin les lleis necessàries 
i altres mesures per assegurar la no-discriminació i la igualtat d’accés als llocs 
on es dispensen cures, en el sector privat. Els estats han d’assegurar també 
que les parts privades no atemptin contra la salut de les persones. Segons 
l’observació general número 4 sobre el dret a l’allotjament, els estats part 
han de protegir els individus contra els abusos dels actors no estatals. En 
cas d’infracció, els estats han d’actuar per garantir que no es produeix cap 
espoliació. Així, han de posar en vigor mesures eficaces destinades a protegir 
les persones contra les expulsions, l’assetjament, la discriminació i la privació 
de serveis –entre altres abusos.

Les obligacions d’acompliment comporten que els estats proporcionin deter-
minats serveis particulars o hi facilitin l’accés, si contribueixen a aplicar certs 
drets. Pel que fa al dret a la salut, els estats han d’adoptar una política nacional 
de salut i dedicar-li uns recursos suficients; assegurar les condicions que per-
metin que les persones tinguin accés als serveis de salut adequats; i promoure 
mesures que estableixin les condicions prèvies a un bon estat de salut. Pel que 
fa al dret a l’allotjament, els estats compleixen les seves obligacions tenint en 
compte les qüestions d’allotjament en els reglaments, les despeses, les sub-
vencions i altres àmbits que s’hi relacionen.

Qüestions econòmiques i d’altre ordre poden impedir l’efectivitat immediata 
d’alguns drets establerts pel Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, i el mateix Pacte reconeix que la seva aplicació pot ser progressiva. Aquest 
Pacte enumera diversos mitjans que els estats part poden emprar de cara a obtenir 
progressivament l’aplicació plena dels drets reconeguts pel Pacte (article 2[1]). A 
la seva observació general número 3, el Comitè declara que és incumbència de 
cadascun dels estats part l’obligació mínima de base que consisteix a «assegurar, 
almenys, la satisfacció de l’essencial de cadascun dels drets». A les obligacions 
generals següents, el Comitè ha designat altres obligacions de base, que apunten 
a la realització dels elements més essencials de cadascun dels drets, sense la qual 
cosa aquest dret perdria el seu sentit i la seva raó de ser. Per exemple, en el dret 
a la salut, segons l’observació general número 14, el Comitè reconeix que aquest 
dret formarà part d’una realització progressiva, però estableix un llindar per sota 
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del qual els estats no s’haurien de situar. Els estats, així, han de proporcionar els 
serveis de salut bàsics que afecten l’atenció de les mares i els infants (incloent-hi la 
planificació familiar); la profilaxi; el tractament de les malalties i ferides corrents; 
els medicaments bàsics; l’ensenyament de la higiene i la dietètica; les instal·lacions 
sanitàries bàsiques (sobretot en matèria d’aigua potable). A més, s’han d’esforçar 
a augmentar el subministrament de queviures, si és necessari.

El Comitè, a la seva observació general número 13, preveu obligacions a càrrec 
dels estats part específicament relacionades amb el dret a l’educació. Els estats 
han d’assegurar la disponibilitat, l’accessibilitat, l’acceptabilitat i l’adaptabilitat 
de l’educació per a tothom.

23. el Comitè de Drets econòmics, Socials i Culturals ha posat 
en marxa altres procediments per a la protecció i la 
promoció d’aquests drets?

Alguns procediments especials han estat posats en marxa per a la protecció 
dels drets econòmics, socials i culturals (vegeu la pregunta 65). Les que fan 
referència especialment als drets econòmics i socials han donat lloc a designar 
uns informadors especials enumerats més avall.

El 1998, la Comissió dels Drets Humans va designar un informador especial 
sobre el dret a l’educació la missió del qual comprenia, entre d’altres, 
l’obligació d’informar sobre la posada en marxa progressiva, arreu del món, 
del dret a l’educació, incloent-hi l’accés a l’ensenyament primari i les dificultats 
aparegudes per aquest motiu. A més, l’informador especial havia de donar una 
assistència adequada als governs preparant i adoptant plans d’acció urgents, 
per tal d’assegurar l’aplicació progressiva, en un termini raonable, del principi 
de l’ensenyament primari gratuït i obligatori per a tothom. La missió de 
l’informador especial va ser renovada pel Consell dels Drets Humans el 2008 
per a una durada de tres anys.

El 1998 la Comissió dels Drets Humans va designar un expert independent 
en l’àmbit dels drets humans i de la pobresa extrema. L’informe d’aquest 
expert independent davant la Comissió, durant la 58a sessió, el 2002, estava 
centrat en mètodes concrets i pràctics per combatre la pobresa fent sentir les 
veus de les poblacions més pobres a tots els nivells. La Comissió dels Drets 
Humans, en una resolució subsegüent, va recordar el lligam existent entre els 
drets humans i la pobresa extrema, que constitueix un atemptat a la dignitat 
humana, debilita la democràcia i fa difícil la participació popular. El Consell 
dels Drets Humans va renovar la missió a aquest expert el 2008, per a una 
durada de tres anys.

El 2000, la Comissió dels Drets Humans va designar un informador especial 
sobre el dret a l’alimentació. El seu segon informe, presentat a la Comissió el 
2002, examinava la «justiciabilitat del dret a l’alimentació» donant la impor-
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tància màxima a les regles que regeixen l’assistència humanitària. L’informe 
tractava també la qüestió de les relacions entre el comerç internacional i els 
drets humans, incloent-hi les implicacions de la nova ronda de negociacions 
comercials prevista durant la quarta conferència ministerial de l’Organització 
Mundial del Comerç, reunida a Doha el novembre del 2001. En la seva conclu-
sió, l’informador destacava que 815 milions de persones encara pateixen fam i 
malnutrició, mentre que 36 milions de persones moren cada any per causa de 
malalties relacionades amb la fam. A les seves recomanacions, subratllava que 
la «justiciabilitat del dret a l’alimentació» ha de ser reconeguda, desenvolupa-
da i establerta; que és important observar el principi de neutralitat, d’imparci-
alitat i d’humanitarisme en la distribució d’una assistència humanitària; i que 
les negociacions sobre les qüestions comercials no han d’entrar en conflicte 
amb els drets humans. El 2007, el Consell dels Drets Humans va renovar la 
missió de l’informador especial per a una durada de tres anys.
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El 2000, la Comissió també va designar un informador especial sobre el dret 
a un allotjament digne, considerat com un element del dret a un nivell de 
vida suficient (esmentat a la Declaració Universal dels Drets Humans, article 
25, i en altres tractats internacionals). En el seu informe a la 58a sessió de la 
Comissió dels Drets Humans (2002), l’informador va incloure els temes de la 
discriminació i la segregació en el context de la Conferència Mundial contra el 
Racisme, i l’impacte de la globalització. Va evocar la dimensió de la declaració i 
del programa d’acció de Durban (Sud-àfrica) i va posar l’accent en la necessitat 
de situar fermament els problemes relacionats amb la discriminació en 
matèria d’allotjament en el marc dels drets humans. Aquestes qüestions estan 
relacionades no tan sols amb la raça, la classe o el sexe, sinó també amb la 
pobresa i la marginalitat econòmica. El Consell dels Drets Humans va renovar 
el 2007 la missió de l’informador especial per a un període de tres anys.

Un informador especial sobre el dret de totes les persones al més alt nivell 
possible de salut mental i física va ser designat per la Comissió, el 2002; la seva 
missió inclou, entre d’altres, una cooperació amb el programa de les Nacions 
Unides sobre la sida (UNAIDS). El 2007, el Consell dels Drets Humans va 
renovar la missió de l’informador per a unperíode de tres anys.

El Consell dels Drets Humans va nomenar, el 2008, un expert independent 
encarregat d’examinar la qüestió de les obligacions amb relació als drets 
humans que afecten l’accés a l’aigua potable i el sanejament. L’expert es va 
encarregar d’identificar, promoure i intercanviar bones pràctiques sobre la 
qüestió. Igualment ha de definir més precisament l’abast de les obligacions amb 
relació als drets humans relatives a l’accés a l’aigua potable i el sanejament.

El març del 2009, preocupats per promoure aquesta categoria «negligida» dels 
drets humans, el Consell dels Drets Humans va establir la figura d’un expert 
independent sobre els drets culturals.

24.  Quins són, a més de la Carta internacional dels Drets 
humans, els altres instruments de les nacions unides 
importants en l’àmbit dels drets humans?

L’Assemblea General i altres òrgans de les Nacions Unides han adoptat nom-
broses convencions, declaracions i recomanacions que especifiquen i expliciten 
els drets anunciats a la Declaració Universal i als pactes internacionals,  també 
proclamen drets que no consten a la Carta Internacional dels Drets Humans. 
Les declaracions i recomanacions s’apliquen en general a tots els estats mem-
bres de l’Organització de les Nacions Unides, però no tenen la mateixa autori-
tat que les convencions, que són vinculants per als estats que en formen part.

S’anima els estats a respectar les normes internacionals, a ratificar els tractats 
internacionals referents als drets humans o a adherir-s’hi, així com incorporar-
ne els elements en la seva legislació nacional.
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Entre els instruments internacionals, alguns tracten del dret a la vida, 
de la lluita contra la discriminació i dels drets de les persones pertanyents 
a minories, els drets de les poblacions autòctones i dels refugiats, així com 
la protecció dels drets humans en temps de guerra (vegeu la pregunta 69). 
Cadascun d’aquests és examinat més avall. Altres textos importants també 
són objecte d’una rúbrica: la Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (vegeu de la pregunta 26 a la 29 i la 
segona part, l’article 5); la Convenció sobre els Drets de l’Infant (vegeu de 
la pregunta 42 a la 45); la Convenció de l’Estatut dels Refugiats i el protocol 
que s’hi refereix (vegeu de la pregunta 54 a la 57); la Convenció Internacional 
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial (vegeu de la 
pregunta 31 a la 35); la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona (vegeu de la pregunta 36 a la 41); la Convenció 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat (vegeu la pregunta 53) i la 
Convenció Internacional per a la Protecció de Totes les Persones contra les 
Desaparicions Forçades (vegeu la pregunta 30).
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Els instruments internacionals relatius 
als problemes específics sobre drets humans

25.  Quins són els documents que permeten prevenir i 
sancionar el crim de genocidi?

El desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar 
la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi. Aquesta 
Convenció, que va entrar en vigor el 1951, havia estat ratificada per 140 estats 
a finals de maig de 2009.17 En termes de l’article 2 de la convenció es qualifica 
de genocidi «qualsevol acte, vegeu més endavant, comès amb la intenció de 
destruir, totalment o en part, un grup nacional, ètnic, racial o religiós com: a. 
matar els membres del grup; b. causar problemes greus, físics o mentals, als 
membres del grup; c. fer patir deliberadament al grup unes condicions de vida 
de manera que en comporti la seva destrucció física total o parcial; d. imposar 
les mesures destinades a evitar els naixements al si del grup; e. organitzar 
l’obligació de transferir tots els infants del grup a un altre grup». El genocidi 
és qualificat de crim en dret internacional, ja sigui comès en temps de guerra 
o en temps de pau, i constitueix un crim contra la humanitat.

L’article 6 d’aquesta convenció estableix que les persones acusades de genocidi 
seran jutjadesdes tant davant els tribunals competents de l’Estat del territori on 
s’ha comès el genocidi, com davant el Tribunal Penal Internacional la competència 
del qual hagi estat reconeguda pels estats part de la Convenció. A més, en general 
s’admet que qualsevol Estat és competent per jutjar el crim de genocidi.

El crim de genocidi s’inclou igualment als estatuts de tots els tribunals penals 
internacionals: el Tribunal Penal Internacional (vegeu la pregunta 71); el 
Tribunal Penal Internacional per a Rwanda; el Tribunal Penal Internacional 
per a l’antiga Iugoslàvia; i el Tribunal Especial per a Sierra Leone (vegeu la 
pregunta 70 per a aquests tres tribunals).

26.  Quins són els instruments i procediments establerts per 
evitar i sancionar la tortura?

La Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 
desembre del 1984, va entrar el vigor el 26 de juny de 1987. El maig del 2009, 
l’havien ratificat 146 estats.18

17  El gener del 2009, 140 estats que formaven part de la Convenció per a la prevenció i la sanció del delicte de 
genocidi. (Per a la llista d’aquests estats, fins al 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als 
drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

18  El 31 de maig de 2009, 146 estats que formaven part de la Convenció contra la tortura i altres tractaments o penes 
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La Convenció compromet els estats part a prendre veritables mesures 
legislatives, administratives, judicials i tota mena d’ordres per tal d’evitar la 
tortura i convertir-la en un delicte sancionat per la llei. La convenció designa 
la tortura com a «qualsevol acte pel qual s’infringeixen intencionadament un 
dolor i patiments aguts, físics o mentals a una persona, sobretot amb la finalitat 
d’obtenir d’aquesta o d’una tercera persona informacions o reconeixements, 
sancionar-la per un acte que aquesta o una tercera persona ha comès o se l’acusa 
d’haver comès, intimidar-la o exercir pressió sobre una tercera persona, o per 
un altre motiu fundat en una forma de discriminació sigui la que sigui, quan 
aquest dolor o aquests patiments són infringits per un funcionari de la funció 
pública o una altra persona que exerceixi a títol oficial o amb la seva instigació 
o amb els seu consentiment exprés o tàcit. Aquest terme no s’estén al dolor o 
als patiments resultants de sancions legítimes, inherents a aquestes sancions 
o que en són la causa» (article primer).

La Convenció no autoritza cap derogació a la prohibició de la tortura. Cap 
circumstància excepcional, tant si es tracta d’una situació de guerra o de 
conflicte imminent, d’inestabilitat política interna o d’un estat d’urgència 
d’ordre públic, no pot ser invocada per justificar la tortura (article 2). A 
més, de conformitat amb l’article 5, qualsevol Estat part ha d’establir la seva 
competència penal sobre aquest tipus d’infracció en els casos en què el seu 
pressumpte autor sigui present en qualsevol territori sota la seva jurisdicció 
i en què l’esmentat Estat no l’extradeixi cap a un altre Estat. Els estats part 
han de prendre totes les mesures legislatives o judicials necessàries per tal 
d’assegurar a les víctimes d’un acte de tortura el dret a obtenir reparació i una 
indemnització justa i adequada, incloent-hi els mitjans necessaris per a la seva 
rehabilitació i la seva readaptació (vegeu a la segona part, l’article 5).

27.  Quins són els mecanismes que permeten l’aplicació de la 
Convenció contra la tortura?

La Convenció preveu la institució d’un Comitè contra la Tortura format per 
deu experts que actuen a títol personal. Els membres del Comitè són elegits 
pels estats que en formen part mitjançant el vot secret a partir d’una llista de 
candidats designats pels estats.

El Comitè s’encarrega de seguir l’aplicació de la Convenció de diverses maneres: 
examina els informes dels estats part sobre les mesures que han pres per 
donar peu a la convenció. Rep i examina les comunicacions presentades per 
particulars (o a nom de particulars) que declaren haver estat víctimes d’una 
violació de la Convenció, així com aquelles presentades pels estats part, a 

cruels, inhumans o degradants. Sobre aquest tema vegeu l’obra de Nigel Rodley, Le traitement des prisonniers 
selon le droit international, París/Oxford, UNESCO/Oxford University Press, 1987. Cal també destacar que el 1981 
es va crear el fons de contribucions voluntàries de les Nacions Unides per a les víctimes de la tortura. (Per a la 
llista d’estats que formen part de la Convenció, fins al 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals 
relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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condició que l’Estat i els estats afectats hagin fet declaracions que reconeguin 
la competència jurisdiccional del Comitè pel que fa a la recepció i l’examen de 
les esmentades comunicacions. El 31 de maig de 2009, 67 estats havien fet 
aquestes declaracions.19

El Comitè té el poder d’emprendre investigacions confidencials, en cooperació 
amb l’Estat afectat, en cas de presumptes situacions de tortura sistemàtica. 
Les conclusions del Comitè es transmeten a l’Estat part en qüestió, i un resum 
de la investigació pot, després de consultar-lo, ser inclòs a l’informe anual del 
Comitè a l’Assemblea General de les Nacions Unides.

El protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura, adoptat el 2002 i que 
va entrar en vigor el 22 de juny de 2006, estableix un mecanisme internacional 
de control per garantir l’aplicació efectiva de la Convenció. El protocol preveu 
la creació d’un Sotscomitè de la prevenció de la tortura format per experts 
competents per inspeccionar els llocs de detenció i controlar l’aplicació de la 
Convenció pels estats part. A més, preveu la creació per part dels estats de 
mecanismes nacionals de prevenció de la tortura sobre el seu territori. El 31 
de maig de 2009, 47 estats havien ratificat el protocol.20 

28.  Les nacions unides tenen altres mecanismes per evitar la 
tortura?

Un informador especial sobre la tortura, inicialment creat per la Comissió 
dels Drets Humans el 1985, el mandat del qual va ser renovat pel Consell dels 
Drets Humans el 2008 per a una durada de tres anys, té com a tasca examinar, 
a escala mundial, les qüestions referents a la tortura. Pot buscar i rebre 
informacions dignes de fe i sòlides, i es considera que pot actuar sense termini. 
Un procediment d’urgència permet intervenir ràpidament en els casos en què 
hi ha un risc identificable de tortura. Quan les informacions fan témer que 
els actes de tortura hagin estat comesos de manera corrent, l’informador pot 
constituir una missió d’investigació en un país determinat. Tanmateix, això 
està subordinat a la invitació del país en qüestió.

Qualsevol individu, grup, organització no governamental, govern o organització 
intergovernamental, informat de l’existència d’actes de tortura o de qualsevol 
altra forma de mal tracte pot portar aquestes informacions a coneixement de 
l’informador especial, sense preocupar-se de saber si les vies de recurs internes 
han estat exhaurides i sense ser obligat a adoptar qualsevol mena de formalitat. 
Un informe anual complet se sotmet al Consell dels Drets Humans (a la 

19  Per a la llista d’estats, fins al 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, 
www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.

20  El 31 de maig de 2009, 47 estats havien ratificat el protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura i Altres 
tractaments o Penes Cruels, inhumans o Degradants, adoptat el 2002. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 
de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o 
bé www.unhchr.ch.)
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Comissió dels Drets Humans fins al 2006), així com, des del 1999, els informes 
provisionals anuals destinats a l’Assemblea General. El 1993, en el seu informe a 
la Comissió dels Drets Humans, l’informador especial arribava a la conclusió que 
l’eliminació de la tortura és una qüestió de voluntat política i que la persistència 
de pràctiques de tortura testimonien que no hi ha voluntat en aquest sentit. 
L’informador especial, en el seu informe del 2002 a la Comissió dels Drets 
Humans, va recomanar que les autoritats més altes condemnin públicament la 
tortura. A més, recomanava que els llocs secrets de detenció fossin abolits per 
llei i que els interrogatoris només es poguessin dur a terme en centres oficials; 
que es prohibissin legalment les detencions secretes; i que s’aportessin cursos i 
manuals de formació al personal de la policia i les forces de seguretat.

El 2008, l’informador especial, en el seu informe al Consell dels Drets Humans, 
va subratllar la importància d’una definició de la tortura fundada en el tipus 
i la relació entre el marc de protecció de la tortura i la garantia d’un ventall 
ampli de drets humans.

29.  hi ha instruments regionals per a la prevenció de la tortura?

La Convenció Europea per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractaments Inhumans o Degradants (1987) va entrar en vigor l’1 de febrer 
de 1989.21 Aquesta convenció va establir un Comitè per la Prevenció de la 
Tortura (CPT), format per experts independents. Els estats part han de 
donar lliure accés als membres del Comitè, sense cap limitació de moviment, 
als llocs de detenció situats en el seu territori. En el seu informe, els experts 
donen compte de les seves constatacions sobre la manera com s’aplica la 
convenció. Les organitzacions no governamentals són una font important 
d’informacions complementàries per al Comitè. Els informes s’adrecen als 
governs en qüestió, però continuen essent confidencials, llevat que algun 
dels governs en qüestió prengui alguna mesura per posar remei a una situació 
que li ha estat assenyalada, en aquest cas el Comitè podria fer públiques les 
seves preocupacions. El 3 de març del 2002 entren en vigor dos nous protocols 
annexos a la Convenció. El primer obre la Convenció als estats no membres 
del Consell d’Europa (sota reserva de l’aprovació del Comitè de ministres) i 
el segon introdueix les modificacions tècniques referides especialment a la 
renovació de la composició del CPT cada dos anys.

La Convenció Interamericana per Prevenir i Sancionar la Tortura, adoptada 
el 1985 per l’Organització dels Estats Americans, va entrar en vigor el 1987.22 

21  El 31 de maig de 2009, els 47 estats membres del Consell d’Europa havien ratificat la Convenció Europea 
per a la Prevenció de la tortura i de les Penes o tractaments inhumans o Degradants. (Per a la llista d’aquests 
estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/
human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

22  El 31 de maig de 2009, hi havia 17 estats part de la Convenció interamericana per Prevenir i Sancionar la 
tortura. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als 
drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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Habilita la Comissió Interamericana de Drets Humans perquè analitzi la 
situació observada a la regió en matèria de prevenció i eliminació de la tortura 
i a presentar un informe anual sobre la qüestió (vegeu la pregunta 100).

30.  Quins documents asseguren la protecció de les persones 
contra les desaparicions forçades?

Les desaparicions forçades o involuntàries constitueixen violacions greus dels 
drets humans. Arreu del món hi ha persones que són objecte d’arrest, detenció 
o rapte sense cap informació sobre el seu desplaçament i també són privades 
dels seus drets. Les Nacions Unides, mogudes per la preocupació de prevenir 
les desaparicions forçades, tenen un paper especialment actiu en aquest àmbit 
des del 1980.

El febrer del 1980, la Comissió dels Drets Humans va establir un grup de 
treball compost per cinc membres de la Comissió que tenia com a missió 
examinar les problemàtiques relacionades amb les desaparicions forçades 
o involuntàries. La declaració sobre la protecció de les persones contra les 
desaparicions forçades, adoptada el 1992 per l’Assemblea General dóna al grup 
de treball competències per controlar els avenços duts a terme pels estats en 
la seva aplicació de les disposicions de la Declaració i per ajudar a posar-los en 
funcionament. El Consell dels Drets Humans va renovar el mandat del grup 
de treball el 2008 per a una durada de tres anys.

El grup de treball es dedica especialment a la qüestió de la impunitat dels actes 
de desaparició forçada o involuntària, que també està inscrita al seu mandat. 
Per permetre establir l’abast dels articles de la Declaració, ha publicat diverses 
observacions generals, una de les quals defineix les desaparicions forçades o 
involuntàries.

L’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional erigeix les pràctiques 
de desaparició forçada en crim contra la humanitat. El 2006, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides va adoptar la Convenció Internacional per a la 
Protecció de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Afirma que 
la pràctica generalitzada o sistemàtica de la desaparició forçada constitueix 
un crim contra la humanitat. I d’altra banda, preveu l’obligació per part dels 
estats de fer que el crim de la desaparició forçada sigui mereixedor de les penes 
adequades i de garantir a les víctimes el dret a la reparació. El 31 de maig del 
2009, la Convenció encara no havia entrat en vigor.23 La Convenció preveu 
les disposicions necessàries per a la creació d’un comitè sobre desaparicions 
forçades que examinarà els informes dels estats part. Els articles 31 i 32 de la 
convenció preveuen que el Comitè pugui rebre i prendre en consideració les 

23  El 31 de maig de 2009, 10 estats havien ratificat la Convenció internacional per a la Protecció de totes les 
Persones contra les Desaparicions Forçades. La Convenció entrarà en vigor quan es produeixi la vintena ratificació 
d’un Estat part. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals 
relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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reclamacions individuals, a condició que l’Estat part hagi declarat que reconeix 
aquesta competència del Comitè.

La Convenció Interamericana sobre la Desaparició Forçada de Persones va 
entrar en vigor el 1996 i és, fins ara, l’únic instrument normatiu regional per 
a la protecció de les persones contra les desaparicions forçades.24

31.  Quins són els instruments disponibles per evitar i 
eliminar la discriminació racial?

Del principi fonamental de la no-discriminació en parla l’article primer de 
la Carta de les Nacions Unides (vegeu la pregunta 5) i es reprèn a la Carta 
Internacional dels Drets Humans, així com a tota la resta d’instruments 
majors referits als drets humans. Hi ha dos instruments específics en aquest 
àmbit que tracten un de la discriminació racial i l’altre de la discriminació de 
les dones.

La Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació Racial va entrar en vigor el 1969 i havia estat ratificada per més 
de 170 estats el 31 de maig de 2009.25 Constitueix l’instrument més complet 
de les Nacions Unides pel que fa a la discriminació, és a dir tota «distinció, 
exclusió, restricció o preferència» fundada en «la raça, el color, l’ascendència, 
o l’origen nacional o ètnic». Els estats part de la Convenció es comprometen 
a desenvolupar una política que tendeixi a eliminar qualsevol forma de 
discriminació racial i a assegurar la protecció de determinats grups racials de 
cara a garantir-los, en condicions d’igualtat, el ple exercici dels drets humans i 
les llibertats fonamentals.

Un altre instrument d’una gran importància en aquest àmbit és la Declaració 
de la UNESCO sobre la Raça i els Prejudicis Racials, que la Conferència Gene-
ral de la UNESCO va adoptar per aclamació el 1978, referida a la posada en 
marxa d’aquesta Declaració. Aquesta resolució insta els estats membres a que, 
a través del director general com a intermediari, donin a conèixer les diverses 
iniciatives que han pres per dur a la pràctica els principis de la Declaració a 
la Conferència General. Les organitzacions internacionals no governamentals 
també són cridades a cooperar i aportar la seva ajuda per fer aplicar els princi-
pis anunciats per aquesta Declaració.

24  El 31 de maig de 2009, 13 estats havien ratificat la Convenció interamericana sobre la Desaparició Forçada de 
Persones. (Per a la llista d’aquests Estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius 
als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

25  El 31 de maig de 2009, 173 estats formaven part de la Convenció internacional sobre l’Eliminació de totes les 
Formes de Discriminació Racial. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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32.  Quines són les disposicions previstes per assegurar 
l’aplicació de la Convenció internacional sobre 
l’eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial?

El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (CERD) compost per 
18 experts independents, constituït en virtut de l’article 8 de la Convenció, 
vigila la manera com els governs apliquen les disposicions de la Convenció. 
El Comitè compleix diverses funcions. La seva tasca principal consisteix a 
examinar els informes periòdics presentats pels estats part sobre les mesures 
que han pres per posar en pràctica la Convenció. Els governs són representats 
durant l’examen dels seus informes i l’estratègia del Comitè consisteix a 
esforçar-se, gràcies a un diàleg informal, per tal d’encoratjar-los a satisfer les 
seves obligacions. En el seu informe final, el Comitè formula sobre cadascun 
dels informes dels estats part unes conclusions que comporten suggeriments 
i recomanacions sobre els mitjans que permetrien aplicar la Convenció 
d’una manera més eficaç. Alguns estats ho han tingut en compte a l’hora de 
modificar la seva constitució i la seva legislació nacional respectives, i així 
erigir la discriminació racial en acte delictiu sancionat per la llei, és a dir que 
han llançat programes educatius i creat organismes encarregats de regular les 
qüestions de discriminació racial.

El Comitè posa també sobre la taula diversos procediments que tendeixen a la 
prevenció de la discriminació racial. Es tracta, sobretot, de mesures d’«alerta 
ràpida», que apunten a evitar que els problemes existents no degenerin en 
conflicte obert, i iniciatives destinades a instaurar un clima de confiança pro-
pici al reforç de la tolerància i la coexistència pacífica. Convé també esmentar 
les mesures preventives d’urgència que pren el Comitè quan hi ha violacions 
greus de la Convenció que desencadenen una crisi aguda. Així és que el Comitè 
ha començat a enviar missions «sobre el terreny» a les regions en què la situa-
ció és especialment preocupant.26

El Comitè adopta recomanacions generals, que permetin interpretar el 
contingut de les disposicions de la Convenció i ajudin els estats a complir les 
seves obligacions. Per exemple, la seva recomanació general XXIX sobre l’article 
primer, paràgraf 1, de la Convenció explica què vol dir el terme «ascendència». 
El Comitè ha conclòs que aquest terme no es referia únicament a una noció 
de «raça» sinó que fa referència a altres motius prohibits de discriminació, 
incloent-hi la discriminació «fundada sobre totes les formes d’estratificació 
social com ara la casta i altres sistemes anàlegs de caràcter hereditari», que 
afecten negativament que es pugui gaudir de manera igualitària dels drets 
humans. Aquesta recomanació inclou tota una sèrie de mesures pràctiques i 

26  El novembre del 1993, una missió d’aquest tipus es va dur a terme a la República Federal de iugoslàvia (Sèrbia 
i Montenegro) per intentar obrir un diàleg de cara a una solució pacífica pel que fa a les qüestions de drets humans 
relacionades amb la discriminació racial entre albanesos i autoritats oficials a Kosovo. El Comitè també va enviar 
un dels seus membres en missió a Croàcia, a títol del programa de serveis consultius i d’assistència tècnica del 
Centre de les Nacions Unides pels Drets Humans, per tal d’ajudar el govern a aplicar la Convenció.
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adequades proposades als estats.

El Comitè presenta un informe anual a l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, a la qual pertoca de donar autoritat als seus suggeriments i recoma-
nacions generals un cop els hagi aprovat. El Comitè també està habilitat per 
aplicar el procediment que li permet de rebre les reclamacions d’un Estat que 
afectin a un altre Estat, encara que fins a hores d’ara no n’hi ha hagut cap que 
hagi recorregut a aquesta  possibilitat.

33.  els particulars es poden queixar de les violacions de la 
convenció al CeRD?

L’article 14 de la Convenció habilita el Comitè perquè examini, a porta 
tancada, les reclamacions adreçades contra un Estat per particulars o grups 
de particulars, a condició que l’Estat afectat hagi reconegut el dret de petició 
individual. Aquest procediment és aplicable des del mes de desembre de 1982 
i 50 estats l’havien reconegut el 31 de maig de 2009.27 El Comitè ha examinat 
un nombre determinat d’afers i ha publicat les seves opinions sobre el tema.

34.  hi ha altres iniciatives preses per les nacions unides per 
combatre el racisme i la discriminació racial?

Entre el 1973 i el 2003, l’Assemblea General va proclamar tres decennis 
de lluita contra el racisme i la discriminació racial. Malgrat els esforços de 
la comunitat internacional, els objectius d’aquests decennis no han estat 
assolits. Les causes profundament arrelades i subterrànies del racisme, la 
seva institucionalització, la discriminació racial i la intolerància que hi van 
associats persisteixen sota diverses formes en la majoria de les societats. 
Les pràctiques d’aquesta mena no coneixen cap frontera nacional o cultural 
i desemboquen sovint en violacions flagrants dels drets humans, que van 
des de pràctiques discriminatòries a conflictes violents. La preocupació 
internacional creixent va empènyer l’Assemblea General (el 1997) a convocar 
una Conferència Mundial contra el Racisme, la Discriminació Racial, la 
Xenofòbia i les Formes Connexes d’Intolerància (Durban, Sud-àfrica, 31 
d’agost-8 de setembre de 2001). Aquesta Conferència buscava, entre d’altres 
coses, tornar a avaluar els obstacles que frenaven el progrés en aquest àmbit 
i a determinar les diverses maneres de superar-los; formular recomanacions 
concretes per reforçar a aquest efecte els dispositius d’acció d’ordre nacional, 
regional i internacional.

27  El 31 de maig de 2009, 50 estats havien fet una declaració d’acord amb l’article 14 de la Convenció internacional 
sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial reconeixent així el Comitè per a l’Eliminació de la 
Discriminació Racial competent per rebre i tractar les comunicacions d’individus o de grups d’individus. (Per a la 
llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, 
www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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El resultat de la Conferència Mundial està esmentat a la declaració i el 
programa d’acció de Durban. La declaració conté els principis fonamentals 
que cal examinar, mentre que el programa d’acció estableix un marc per a una 
sèrie de mesures concretes que cal prendre per tal de combatre el racisme, la 
discriminació racial, la xenofòbia i la intolerància que hi va associada. Aquestes 
mesures les haurien de prendre els estats i les organitzacions regionals; les 
institucions encarregades del desenvolupament, les agències especialitzades 
de les Nacions Unides; les organitzacions no governamentals internacionals i 
nacionals, i altres agents provinents de diversos sectors de la societat civil; les 
organitzacions intergovernamentals, els mitjans i els servidors d’Internet; i 
els polítics així com els partits polítics en les seves esferes respectives.

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat el 21 de març el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial.

35.  Quin tipus d’acció s’ha endegat de resultes de la 
Conferència Mundial contra el Racisme, la Discriminació 
Racial, la Xenofòbia i les Formes Connexes d’intolerància 
(2001)?

S’ha creat un fons de contribucions voluntàries per donar suport, entre 
d’altres, a l’aplicació de la declaració i del programa d’acció de Durban, així com 
a les mesures que en resulten per seguir l’establiment de les seves disposicions 
respectives. L’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans 
(HCDH) és l’encarregat de conduir l’aplicació del programa de Durban. Aquest 
organisme presentarà un informe anual sobre els progressos duts a terme en 
l’aplicació d’aquestes disposicions al Consell dels Drets Humans i a l’Assemblea 
General, en consulta amb un grup de cinc experts de renom independents que 
va ser creat a aquest efecte.

S’ha creat una nova unitat de lluita contra la discriminació al si de l’HCDH, la 
qual s’encarrega, entre d’altres coses, de dur a terme un banc de dades referides 
als recursos disponibles i a les «bones pràctiques» relatives a la lluita contra el 
racisme.

El programa d’acció de Durban apel·la als estats a desenvolupar, en associació 
amb les ONG, polítiques d’acció nacional així com programes de cooperació 
nacional i multilateral destinats a afavorir la diversitat, la igualtat d’oportuni-
tats, la tolerància, la justícia social i la igualtat, i a mantenir l’HCDH informat 
d’aquestes accions.

La recomanació general XXVIII del CERD tracta de la continuïtat donada a 
la Conferència Mundial. El paper del CERD com a òrgan principal de lluita 
contra el racisme i la discriminació racial està reconegut a la declaració i en 
el programa d’acció de Durban. La recomanació destaca les mesures que els 
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estats haurien d’adoptar per reforçar l’aplicació de la Convenció.

El 1993, la Comissió dels Drets Humans va definir la missió de l’informador 
especial sobre les formes contemporànies de racisme, discriminació racial, 
xenofòbia i totes les formes connexes d’intolerància. El seu mandat ha estat 
renovat pel Consell dels Drets Humans el 2008, per a una durada de tres anys.

Una altra iniciativa que s’ha pres ha estat la creació, per part de la Comissió 
dels Drets Humans (el 2002), d’un grup de treball constituït per experts sobre 
la població d’origen africà, la vasta missió del qual és elaborar les propostes 
dirigides a eliminar la discriminació racial de què són víctimes els individus 
d’ascendència africana. El grup de treball reuneix cinc experts independents. El 
Consell dels Drets Humans ha prolongat el seu mandat el 2008 per a una durada 
de tres anys. D’altra banda, el 2002, la Comissió dels Drets Humans va crear 
un comitè ad hoc sobre l’elaboració de normes complementàries. S’encarrega 
d’elaborar i proposar unes normes internacionals complementàries destinades 
a reforçar i actualitzar la legislació internacional contra el racisme.

Amb l’objectiu d’avaluar els progressos assolits des del 2001 va tenir lloc a 
Ginebra la conferència d’examen de Durban, més coneguda amb el nom de 
Durban II, del 20 al 24 d’abril de 2009. El seu document final fa referència a 
una intensificació dels esforços en el combat contra el racisme i posa l’accent 
sobre la necessitat d’identificar mesures i iniciatives concretes en aquest 
àmbit.28

28  Respecte al document final de la Conferència d’Examen de Durban, 20-24 d’abril de 2009, vegeu [versió en 
francès]: http://www.un.org/french/durbanreview2009/pdf/final_outcome_doc.pdf.
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Els instruments internacionals relatius a la 
protecció de grups específics

36.  hi ha un document per combatre la discriminació contra 
les dones i com es fa servir?

La Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra 
la Dona va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 18 de 
desembre de 1979 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1981. A hores d’ara, 
més de 185 estats en formen part.29 L’objecte de la Convenció és promoure la 
igualtat entre els homes i les dones i evitar qualsevol forma de discriminació 
contra les dones, en especial les formes específiques de discriminació que 
constitueixen els matrimonis forçats; la violència domèstica i les dificultats 
d’accés a l’educació, a la sanitat i a la vida pública; així com la discriminació a 
la feina.

Des del començament de les seves tasques, la Comissió sobre la Condició de la 
Dona (òrgan compost per representants dels governs), constituïda el 1946 per 
afavorir la igualtat entre sexes, havia reconegut la importància d’aquestes qües-
tions. Aquesta Comissió va ser l’encarregada de redactar la Convenció. També 
es dedica a definir les mesures pràctiques que afavoreixin l’establiment concret 
dels drets de les dones. És la receptora de les reclamacions («comunicacions») 
sobre la condició de les dones. A partir d’aquestes reclamacions i de les respostes 
aportades pels estats, es fan recomanacions a l’ECOSOC relatives a les inicia-
tives que cal prendre per lluitar contra les noves tendències sobre les formes 
d’injustícia i de discriminació de què són víctimes les dones.

El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), 
òrgan creat per l’article 17 de la Convenció del qual formen part 23 experts 
independents, i que vetlla per l’aplicació de la Convenció. Examina els informes 
periòdics presentats pels estats part, que indiquen les mesures que han adoptat 
per tirar endavant les disposicions de la Convenció. El Comitè també formula 
recomanacions generals sobre articles específics de la Convenció o qüestions 
relacionades. El 1992, va adoptar la seva recomanació general número 19, a 
propòsit de la violència contra les dones. Encara que no aparegui esmentada 
específicament a la Convenció, el Comitè estima que aquesta forma de 
violència constitueix una forma de discriminació contra les dones, i que per 
això, viola especialment els quatre primers articles de la Convenció. Aquesta 
recomanació suggereix mesures específiques que els estats podrien prendre 
per protegir les dones contra la violència.

29  El 31 de maig de 2009, 186 estats formaven part de la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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El desembre del 2000 va entrar en vigor el protocol facultatiu adjunt a la 
Convenció. Preveu que un particular o algú per compte d’aquest, o un grup que 
digui que ha estat víctima d’una violació dels drets establerts a la Convenció 
pugui aportar comunicacions al Comitè.30 

El Comitè sotmet també a l’Assemblea General un informe anual que dóna 
compte de l’examen dels informes dels estats que conté les seves observacions 
finals i les seves recomanacions generals.

37.  Quines són les estratègies adoptades per assegurar la 
igualtat entre sexes?

La igualtat entre els sexes es pot definir com «una visibilitat, una autonomia, 
una responsabilitat i una participació igual d’homes i dones en totes les esferes 
de la vida pública i privada. S’oposa a la desigualtat –i no a la diferència– entre 
sexes [...] i busca de promoure la plena participació d’homes i dones a la 
societat».31

Les estratègies sobre la igualtat entre els sexes apunten essencialment a 
integrar els drets de les dones a totes les activitats de l’Organització de les 
Nacions Unides i a crear mecanismes especials encarregats d’identificar les 
violacions de drets que afecten especialment les dones. L’Organització de les 
Nacions Unides ha dedicat diverses conferències mundials a promocionar els 
drets de les dones: les conferències de Mèxic, Mèxic (1975);32 Copenhaguen, 
Dinamarca (1980);33 i Nairobi, Kenya (1985). Aquesta darrera ha adoptat les 
«Estratègies prospectives d’acció de Nairobi per a la promoció de la dona d’ara 
a l’any 2000», que apunten a instaurar una veritable igualtat de gènere en tots 
els àmbits i a eliminar totes les formes i manifestacions de discriminació.

La quarta Conferència Mundial sobre la Dona, que va tenir lloc a Beijing (Xina) 
del 4 al 15 de setembre de 1995, va confirmar la importància de les accions 
que apuntaven a assegurar la promoció de la dona. La declaració i el programa 
d’acció de Beijing van demanar sobretot la participació plena i completa de 
les dones al procés de desenvolupament, la millora de la seva condició en 
la societat i les possibilitats d’educació que se’ls ofereixen. A més, els estats 
s’han compromès a incloure en les seves polítiques i institucions una veritable 
preocupació per la igualtat entre sexes.

30  El 31 de maig de 2009, 97 estats part del protocol facultatiu adjunt a la Convenció sobre l’Eliminació de totes 
les Formes de Discriminació contra la Dona. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: 
instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

31  Consell d’Europa, «L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (gender mainstreaming)», 
1998.

32  Aquesta conferència va ser l’esdeveniment més important de l’Any internacional de la Dona.

33  Conferència organitzada a mig camí del Decenni de les Nacions Unides per a la Dona: igualtat, desenvolupament 
i pau (1976-1985).
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La declaració i el programa d’acció de Viena (adoptats a la Conferència Mundial 
de Drets Humans) apel·len als òrgans de les Nacions Unides encarregats dels 
drets humans per tal que s’integrin més a les seves activitats les qüestions 
referides als drets de les dones. Aquests textos insisteixen sobre la necessitat 
de reconèixer els drets de les dones com a part integrant dels drets humans, al 
mateix títol que les necessitats específiques de les dones i la seva necessitat de 
participació, sobre una base d’igualtat amb els homes, en totes les esferes de la 
vida. Igualment posen l’accent sobre la necessitat d’una aplicació més resolta 
de la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra 
la Dona.

38.  Quins progressos s’han fet des de la Conferència Mundial 
de Beijing (1995)?

El juny del 2000 va tenir lloc una sessió extraordinària de l’Assemblea General 
de les Nacions Unides titulada «Beijing +5. La dona a l’any 2000: igualtat entre 
els sexes, desenvolupament i pau per al segle xxi». Els objectius principals 
d’aquesta sessió extraordinària eren avaluar l’aplicació del programa d’acció 
adoptat a Beijing i examinar les iniciatives suplementàries que permetrien 
reforçar-ne l’aplicació.

Als governs se’ls va demanar donar compte d’allò que havien fet per promoure 
l’aplicació del programa d’acció en els 12 àmbits prioritaris designats per 
aquest document. El percentatge de respostes, superior al 80%, era de per si un 
indicador de la força de la voluntat mundial pel que fa a la igualtat entre sexes. 
L’examen dels informes nacionals ha permès constatar uns canvis profunds en 
la condició i el rol de les dones des del llançament del Decenni de les Nacions 
Unides per a la Dona el 1976. Les dones s’han introduït al món laboral i hi són 
presents en un nombre més gran que mai, la qual cosa ha augmentat la seva 
possibilitat de participar a la presa de decisions econòmiques a diversos nivells, 
començant per la pròpia llar. Les dones, individualment i col·lectivament, han 
estat uns agents essencials de la societat civil arreu del món, la qual cosa ha 
permès una presa de consciència creixent de la importància de la igualtat entre 
els sexes en tots els àmbits, i exigeix donar a la dona un paper en els processos 
polítics de presa de decisions a escala nacional i mundial.

El paper de les organitzacions no governamentals, i molt especialment el de les 
organitzacions de dones, quan descriuen els problemes de les dones i la igualtat 
entre gèneres en l’actualitat nacional i internacional, ha estat reconegut per 
nombrosos governs. Tot i els progressos duts a terme en molts àmbits, s’ha 
admès que calia fer un esforç de renovació i suport per tal d’assolir els objectius 
fixats pel programa d’acció. Aquests objectius s’exposaven al document 
final de la sessió i incloïen 12 àmbits d’acció. D’aquests, dos –la violència i 
la pobresa– continuen essent els obstacles principals en la igualtat entre els 
sexes arreu del món. La globalització dóna altres dimensions a aquests dos 
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àmbits i l’aplicació del programa topa amb noves dificultats, com ara el tràfic 
de dones i nenes, la naturalesa canviant dels conflictes armats, la separació 
creixent entre nacions i la indiferència de la política macroeconòmica davant 
dels problemes de protecció social. La declaració política i el document final 
confirmen vigorosament que el programa d’acció de Beijing continua essent el 
pol de referència per al compromís governamental pel que fa a la promoció de 
les dones i la igualtat entre els sexes.
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39.  Què significa la noció de «perspectiva sexoespecífica»?

La Comissió dels Drets Humans, en la seva resolució del 2002/50, va demanar 
que es fes un esforç continuat a escala internacional per integrar la igualtat 
entre sexes i l’aplicació dels drets humans a les dones en el conjunt de treballs 
quotidians i activitats dutes a terme per l’Organització de les Nacions Unides, 
i això amb vista a obtenir la igualtat entre els sexes.

Aquesta idea d’introduir una perspectiva «sexoespecífica» en el conjunt de 
treballs quotidians busca afirmar fins a quin punt és necessari que les dones 
i els homes se sentin implicats en qualsevol acció relativa a la política, els 
programes o la legislació. L’objectiu és fer de manera que les experiències i els 
problemes dels dos sexes entrin en interacció i es retrobin en cada aspecte de la 
política i els programes adoptats, a mesura que evolucionen, així com en la seva 
aplicació, i això en totes les esferes polítiques, econòmiques i de la societat, la 
qual cosa hauria d’afavorir la igualtat entre homes i dones. La resolució descriu 
en detall com es podria dur a terme això. La inserció el 1998, a Roma, de la 
noció de «perspectiva de gènere» als estatuts del Tribunal Penal Internacional 
és un bon exemple de la interpretació que s’ha de donar a aquesta noció 
d’integració «sexoespecífica» (gender mainstreaming, transversalització de 
gènere) en l’àmbit dels instruments internacionals jurídicament vinculants.

La Comissió de la Condició de la Dona, creada el 1946 per l’ECOSOC, es 
cuida, des del 1995 d’examinar els àmbits de preocupació sensible definits 
per la plataforma d’acció de Beijing. Des del 1996, l’ECOSOC ha demanat a la 
Comissió que introdueixi perspectives «sexoespecífiques» a les activitats de 
les Nacions Unides.

La resolució 1325 (2000) del Consell de Seguretat sobre «Les dones i la pau i 
la seguretat» és especialment interessant, ja que reclama, entre d’altres, que 
s’adopti una perspectiva «sexoespecífica» durant la negociació i l’aplicació dels 
tractats de pau.

El maig del 2007, el secretari general de les Nacions Unides va aportar una 
resposta a les resolucions 9 i 36 del 2006 de l’ECOSOC, fent un informe sobre 
la integració d’aquesta perspectiva en totes les esferes de l’activitat de les 
Nacions Unides.

40.  Quines normes i altres mesures internacionals han estat 
adoptades per combatre la violència contra les dones?

L’Estatut del Tribunal Penal Internacional adoptat a Roma dóna unes defini-
cions precises de violació, esclavitud sexual, prostitució forçada, embaràs obli-
gat, esterilització imposada i qualsevol altra forma de violència sexual d’una 
importància semblant. Qualifica tots aquests tipus de violència de crims con-
tra la humanitat i de crims de guerra (vegeu la pregunta 71).
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El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), en 
la seva recomanació general número 19 (29 de gener de 1992) titulada «La 
violència contra les dones» reconeix que «la violència basada en el sexe» és una 
forma de discriminació que impedeix greument que les dones es beneficiïn 
dels drets i les llibertats de la mateixa manera que els homes. La recomanació 
estableix també el tipus de mesures que els estats han d’adoptar amb vista a 
eliminar la violència en el marc de la vida familiar.

La recomanació declara que aquest tipus de violència compromet o impedeix 
el benefici dels drets individuals i les llibertats fonamentals per a les dones, i 
especialment: el dret a la vida; el dret a no estar sotmès a tortura i a penes o 
tractaments cruels, inhumans o degradants; el dret a la igualtat en la família; 
el dret al nivell més elevat possible de salut física i mental; i el dret a unes 
condicions de treball justes i favorables. Amb això, la recomanació prepara un 
marc complet del que és la violència basada en el sexe i, per tant d’allò que està 
prohibit.

La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, adoptada 
per l’Assemblea General el 199334, convida tots els estats a prendre mesures 
per evitar i sancionar la violència contra les dones. L’Assemblea General de 
l’ONU ha adoptat algunes resolucions que fan referència a l’eliminació de totes 
les formes de violència contra les dones, incloent-hi l’eliminació dels crims 
d’honor comesos contra les dones i el tràfic de dones i nenes.

41.  hi ha procediments especials per tractar la violència 
contra les dones?

El març del 1994, la Comissió dels Drets Humans va concedir un mandat 
d’informador especial encarregat de la qüestió de la violència contra les dones 
a un expert, la tasca del qual és examinar les causes i les conseqüències de la 
violència contra les dones i fer recomanacions. Aquest mandat ha estat renovat, 
des d’aleshores, cada tres anys (l’última renovació per part del Consell dels 
Drets Humans data del 2008). La destacada contribució de l’informador és 
l’informe que va sotmetre a la 57a sessió de la Comissió dels Drets Humans35 
sobre la «violència contra les dones perpetrada i/o avalada per un Estat en 
temps de guerra (1997-2000)». Nombrosos fets esdevinguts en 13 països se 
citen en aquest document. Tot recordant que la qüestió de la violència contra 
les dones no ha canviat gens, aquest informe enumerava els esforços esmerçats 
per dos tribunals penals internacionals (TPI) per a l’antiga Iugoslàvia i per 
a Rwanda (vegeu la pregunta 70) per tal de facilitar les investigacions i les 
persecucions judicials enfront d’aquesta mena de crims, així com el treball 
del Tribunal Penal Internacional, els estatuts del qual defineixen la violació 
i tots els altres  tipus de violència basada en el sexe com a crims contra la 

34  Adoptada per la resolució 48/104 del 20 de desembre de 1993.

35  E/CN.2001/73.
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humanitat i crims de guerra. El següent informe de l’informador especial, 
presentat a la 58a sessió de la Comissió dels Drets Humans,36 tractava sobre  
les violències que tenien com a origen pràctiques culturals al si de la família i 
dirigides contra les dones. Aquest aspecte del problema no sembla que sigui 
objecte de prou atenció, tant a escala nacional com internacional, perquè 
d’una manera general aquesta mena de pràctiques culturals està considerada 
digna de respecte i de tolerància. Entre les pràctiques d’aquesta mena, les més 
preocupants són els crims d’honor perpetrats contra les dones, el compromís 
matrimonial imposat culturalment a les nenes amb finalitats econòmiques o 
conciliadores, la discriminació o els mals tractes que deriven de les pràctiques 
de casta, els casaments precoços o forçats i qualsevol de les pràctiques que 
violen els drets de les dones en matèria de reproducció. L’informe designava 
els països i les regions en què aquestes pràctiques tenien lloc, així com les 
ideologies que perpetuen aquests fenòmens culturals.

El 2008, l’actual informador va presentar el seu informe a la 7a sessió del Con-
sell dels Drets Humans.37 Hi constatava la necessitat d’elaborar uns indicadors 
transnacionals sobre la violència contra les dones i sobre el comportament 
que l’Estat ha d’adoptar davant d’aquestes violències.

42.  els drets dels infants estan protegits pel dret 
internacional sobre els drets humans?

El 2 de setembre de 1990, la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CRC) va 
entrar en vigor, menys d’un any després d’haver estat adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides, el novembre del 1989. Un nombre rècord 
d’estats –més de 190– l’han ratificada.38 Els estats part de la Convenció es 
comprometen a prendre totes les mesures necessàries per donar curs als drets 
reconeguts en la Convenció, dedicant-se abans que res a l’interès superior de 
l’infant, que ha de ser el principi rector de la seva aplicació. La Convenció tracta 
diverses qüestions i una de les seves disposicions reconeix la importància de la 
vida familiar per a l’infant. Altres determinen les normes mínimes pel que fa 
a la salut, l’educació i els serveis jurídics, civils i socials.

Dos protocols facultatius del 2000, que van entrar en vigor el 2002, completen la 
Convenció: el protocol relatiu a la implicació dels infants en els conflictes armats 
(vegeu la pregunta 45) i el protocol relatiu a la venda d’infants, prostitució 
infantil i pornografia en què apareixen infants (vegeu la pregunta 44).

36  E/CN.4.2002/83.

37  A/HRC/7/6, 2008.

38  El 31 de maig de 2009, 193 estats formaven part de la Convenció sobre els Drets de l’infant. (Per a la llista 
d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.
unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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L’Organització Internacional del Treball ha adoptat diverses convencions sobre 
el treball infantil. La convenció 138 es refereix a l’edat mínima requerida per 
a l’exercici d’una feina (1973) i la convenció 182 fa referència a la prohibició 
i l’acció immediata que s’ha d’emprendre per eliminar les pitjors formes de 
treball infantil (1999).
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43.  Com s’apliquen les disposicions de la Convenció sobre els 
Drets de l’infant?

El Comitè dels Drets de l’Infant, instituït en virtut de la Convenció està format 
per 10 experts independents, examina els informes periòdics en els quals els es-
tats part indiquen les mesures que han pres per aplicar la Convenció. Tot seguit 
formula «observacions finals», en les quals presenta suggeriments i recomanaci-
ons. Aquestes últimes es transmeten a l’Estat part en qüestió i estan cridades  a 
ser publicitades a bastament  per tal de servir de base a un debat nacional sobre 
la manera de millorar l’aplicació de les disposicions de la Convenció. Els informes 
dels estats són examinats durant les sessions públiques a les quals poden parti-
cipar les institucions especialitzades de les Nacions Unides, que són convidades 
a subministrar informacions o a donar opinions relatives al seu àmbit particular 
de competències. El Comitè pot transmetre a les institucions especialitzades les 
peticions d’opinió o d’assistència tècnica que es desprenen dels informes dels es-
tats. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF),39 que fa molt per 
promoure la Convenció, participa activament a les tasques del Comitè. Aquest 
pot recomanar a l’Assemblea General que una determinada qüestió específica o 
aquella altra referida als drets de l’infant sigui objecte d’un estudi del secretari 
general (vegeu també a la segona part, l’article 4).

44.  Quins són els procediments especials i instruments per a 
la protecció dels infants contra l’explotació sexual?

L’informador especial de la Comissió dels Drets Humans sobre la venda d’in-
fants, la prostitució infantil i la pornografia que impliqui infants compleix la 
seva missió des del 1991 (el seu mandat va ser renovat pel Consell dels Drets 
Humans el 2008 per a un període de tres anys). La feina de l’informador espe-
cial ha permès elaborar un protocol facultatiu a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, pel que fa a la venda d’infants, la prostitució infantil i la pornografia en 
què apareixen infants. Aquest protocol va ser adoptat per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el 25 de maig de 2000 i va entrar en vigor el 18 de gener 
del 2002. Demana als estats que prohibeixin, en la seva legislació interna, la 
venda d’infants o el seu ús per a fins de prostitució o pornografia, tant si aquests 
delictes són comesos sobre el territori nacional com si es tracta de transaccions 
multinacionals, tant si s’acompleixen individualment o de forma organitzada.40

39  L’UNiCEF va rebre el Premi Nobel de la Pau el 1965.

40  El 31 de maig de 2009, 131 estats part del protocol facultatiu adjunt a la Convenció sobre els Drets de l’infant, 
referit a la venda d’infants, la prostitució infantil i la pornografia en què apareixen infants. (Per a la llista d’aquests 
estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/
human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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Hi ha alguns instruments per lluitar contra el tràfic d’infants i la seva reducció 
a esclaus sexuals:

– L’Estatut del Tribunal Penal Internacional (adoptat a Roma el 1998 i que va 
entrar en vigor des del 2002) qualifica l’esclavitud i l’esclavitud sexual com a 
crims contra la humanitat.

– La Convenció 182 de l’OIT (adoptada el 1999, i en vigor des del 2000) 
prohibeix utilitzar, facilitar o oferir un infant per a la prostitució o una 
activitat pornogràfica o la producció d’espectacles pornogràfics. També estan 
prohibides les activitats il·lícites, en especial la producció i el tràfic de drogues, 
i els treballs, que per la seva naturalesa o el seu entorn, hi ha  el risc que danyin 
la salut, la seguretat o l’estat mental dels infants.

– La Carta Africana sobre els Drets i el Benestar de l’Infant (adoptada el 1990, 
i en vigor des del 1999) prohibeix l’explotació sexual dels infants i la seva 
venda, el tràfic i el robatori d’infants .41

– El protocol facultatiu a la Convenció de les Nacions Unides contra el Crim 
Transnacional Organitzat (adoptada el 2001, i en vigor des del 2003) es 
refereix a la prevenció, la supressió i la sanció del tràfic d’éssers humans, en 
especial de les dones i els infants.

45.  Com es protegeixen els drets dels infants en situacions de 
conflicte armat?

Des del setembre del 1997, un representant especial del secretari general 
s’encarrega de les qüestions relatives a l’ús d’infants en els conflictes armats. 
La seva missió consisteix a promoure i a protegir els drets del benestar dels 
infants durant cadascuna de les fases del conflicte armat. El 12 de febrer de 
2002, un protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que fa 
referència a la implicació dels infants en els conflictes armats, entra en vigor 
i prohibeix als estats i als actors no governamentals que emprin els infants 
(definits com a menors de 18 anys) en els conflictes armats.42 Encara que 
aquest document no prohibeixi l’adhesió voluntària dels infants que tenen 
més de 15 anys a les forces armades, no es poden enrolar ni ser utilitzats per 
força en un combat si tenen menys de 18 anys.

La protecció dels infants en un conflicte armat també està prevista per l’Estatut 
del Tribunal Penal Internacional (Roma, 1998), que defineix: a. com a crims 

41  El 31 de maig de 2009, la Carta Africana dels Drets i del Benestar dels infants havia rebut 45 ratificacions. (Per 
a la llista d’aquests Estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, 
www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

42  El 31 de maig de 2009, 128 estats part del protocol facultatiu adjunt a la Convenció sobre els Drets de l’infant, 
relatiu a la implicació dels infants en els conflictes armats. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 
2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.
unhchr.ch.)
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de guerra, el reclutament o l’enrolament o l’ús durant les hostilitats, per part 
de les forces armades o grups armats, d’infants de menys de 15 anys; b. com 
un delicte de genocidi la transferència forçada d’infants originaris d’un grup 
ètnic, racial o religiós amenaçat al si d’un altre grup; c. com a crims de guerra, 
la violació, l’esclavitud sexual i la prostitució infantil sota coacció.

La Convenció 182 de l’OIT, sobre la prohibició i l’eliminació de les pitjors 
formes de treball infantil, prohibeix el reclutament obligatori o sota coacció 
d’infants de menys de 18 anys en un conflicte armat.

La Carta Africana sobre els Drets i el Benestar de l’Infant prohibeix el reclu-
tament d’infants de menys de 18 anys en les hostilitats i la seva participació 
directa en un conflicte nacional.

La Conferència Internacional sobre els Infants Afectats per la Guerra va tenir 
lloc a Winnipeg (Canadà) l’any 2000 amb la participació de representants de 
governs i de nois i noies joves. La Conferència va adoptar uns plans d’acció 
que reclamaven, entre d’altres, una ampliació de l’adopció dels mecanismes 
internacionals; una millora de l’acord de la situació gràcies a mètodes com 
l’augment de la responsabilitat dels individus implicats en l’ús d’infants 
durant els conflictes armats i la supressió de la immunitat de la qual es poden 
beneficiar els individus; l’alliberament dels infants robats; un augment de 
l’ajuda i l’assistència humanitàries per part de la comunitat internacional per 
regular la qüestió dels infants associats a conflictes armats; i també mesures 
preventives.

El 13 de novembre de 2001, l’Assemblea General va adoptar una resolució que 
proclamava el decenni 2001-2010 com el Decenni Internacional de la Promoció 
d’una Cultura de la No-violència i la Pau en benefici dels infants del món.43 

En el curs d’una sessió pública del Consell de Seguretat que va tenir lloc el 
20 de novembre de 2001, es va adoptar una resolució44 per subratllar que els 
individus, «entitats» i empreses que mantenen relacions comercials amb les 
parts dels conflictes han de ser considerats responsables, si encoratgen les 
violacions dels drets dels infants o hi participen. Totes aquestes qüestions 
també van ser discutides durant la sessió especial de l’Assemblea General de 
les Nacions Unides, consagrada als infants, el maig del 2002.

En la seva resolució 1612, de juliol de 2005, el Consell de Seguretat va crear 
un grup de treball sobre els infants i els conflictes armats. El grup de treball 
té com a missió examinar els informes dels mecanismes de vigilància i de 
comunicació establerts per aquesta mateixa resolució; fer recomanacions al 
Consell sobre les mesures susceptibles d’afavorir la protecció dels infants 
afectats pels conflictes armats; i demanar a altres òrgans de l’ONU de 

43  A/Res/56/5.

44  SC/1379/2001.
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prendre, segons el seu mandat,  mesures pròpies per facilitar l’aplicació de 
la resolució 1612.45 El mecanisme de vigilància i de comunicació se centra en 
les violacions greus següents: massacre o mutilació d’infants, reclutament o 
ús d’infants soldats, atacs per part d’estats membres a escoles o hospitals, 
violacions d’infants o altres actes greus de violència sexual que els afecti, 
robatoris d’infants i refús d’autoritzar l’accés dels organismes humanitaris 
als infants.

46.  el dret internacional protegeix els drets de les persones 
que pertanyen a grups minoritaris?

L’article 27 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i l’article 30 de 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant declaren tots dos que les persones 
que pertanyen a minories no poden ser privades del dret de tenir la seva 
pròpia vida cultural, practicar la seva pròpia religió o fer ús de la seva 
pròpia llengua. El Comitè dels Drets Humans, organisme creat pel Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics (vegeu les preguntes de la 12 a 
la 17), ha rebut reclamacions de particulars a títol del protocol facultatiu, 
referides a les violacions de l’article 27.46 La Convenció Internacional sobre 
l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial fa una definició de 
la discriminació racial que inclou l’origen nacional o ètnic (article primer), 
que prohibeix qualsevol discriminació per aquest motiu, així com també per 
raó de raça, color i ascendència.

L’instrument més complet de les Nacions Unides consagrat exclusivament 
als drets de les minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, és la 
Declaració sobre els Drets de les Persones pertanyents a minories nacionals, 
ètniques, religioses i lingüístiques que va ser adoptada per consens per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1992.47 En el preàmbul 
s’hi afirma que la promoció i la realització dels drets de les persones que 
pertanyen a minories «[formen] part integrant de l’evolució de la societat 
[...] en un marc democràtic basat en la legalitat [...]». L’article primer de la 
Declaració demana als estats part que reconeguin i promoguin la identitat 
d’aquestes minories associades a alguns membres del seu grup. L’article 2 
declara explícitament que les persones que pertanyen a minories tenen dret 
a dur la seva pròpia vida cultural, practicar la seva pròpia religió i emprar 
la seva pròpia llengua, sense que hi interfereixi qualsevol altra forma de 
discriminació. L’Assemblea General ha convidat els estats a «prendre totes 

45  S/RES/1612 (2005).

46  En un afer semblant, la senyora Lovelace actua contra el Canadà, una índia americana va posar un plet davant 
del Comitè perquè la legislació nacional li prohibia tornar a la seva reserva índia després de dissoldre el seu 
matrimoni amb una persona que no era índia. El Comitè va decidir que hi havia hagut una violació de l’article 27. 
Després d’aquesta decisió, el Canadà va modificar la seva legislació nacional de manera que estigués conforme 
amb el dret internacional.

47  Adoptada per la Resolució 47/135 del 18 de desembre de 1992.
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les mesures necessàries, en especial en el pla legislatiu, per promoure o fer 
aplicar els principis adoptats a la Declaració».48

La Convenció sobre la Lluita contra la Discriminació en l’Àmbit de l’Ensenya-
ment, adoptada per la Conferència General de la UNESCO el 1960, protegeix 
específicament el dret de les minories nacionals a dur a terme activitats edu-
catives que els són pròpies (article 5) i prohibeix qualsevol discriminació sobre 
qualsevol grup de persones (article primer).

47.  Com tracten la qüestió de les minories els mecanismes de 
les nacions unides sobre drets humans?

La qüestió de les minories és palesa des de fa molt de temps i va ser una de 
les raons per les quals, el 1947, es va instituir la Sotscomissió de la Lluita 
contra les Mesures Discriminatòries i de Protecció de les Minories (més tard 
anomenada Sotscomissió de la Promoció i la Protecció dels Drets Humans), 
òrgan subsidiari de la Comissió dels Drets Humans. Els drets de les persones 
que pertanyen a minories ètniques, religioses i lingüístiques han estat objecte 
de diversos estudis.49 Uns nous mètodes van ser adoptats successivament 
per aplicar mesures internacionals eficaces de protecció de les minories. El 
1995, la Sotscomissió va establir un grup de treball, que es reunia cada any 
i que donava compte de la seva activitat a la Comissió dels Drets Humans. 
Aquest grup de treball va ser creat per examinar les possibles situacions en 
què les minories es podien trobar davant dels problemes i per actualitzar les 
estratègies destinades a protegir-ne els drets. Va sotmetre una declaració a 
la Conferència Mundial contra el Racisme (vegeu les preguntes 33 i 34) que 
apuntaven a la relació sobre l’eliminació de la discriminació racial i la protecció 
de les minories.

El 2006, el Comitè consultiu del Consell dels Drets Humans va substituir la 
Sotscomissió. La seva primera sessió va tenir lloc l’agost del 2008.

El 2008, el Consell dels Drets Humans va renovar el mandat de l’expert 
independent sobre qüestions referents a les minories per a una durada de tres 
anys, que havia estat creat per la Comissió dels Drets Humans el 2005.

A més, el 2007, el Consell dels Drets Humans va crear un fòrum sobre qües-
tions de les minories. Aquest fòrum estableix una plataforma per promoure el 
diàleg i la cooperació en els àmbits relatius a les minories nacionals, ètniques, 
religioses o lingüístiques. També té per missió identificar i analitzar les bo-
nes pràctiques, els desafiaments, les possibilitats i les iniciatives preses per a 

48  Resolució 48/138, Assemblea General del 20 de desembre de 1993.

49  Estudi sobre els drets de les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses i lingüístiques, establert 
per Francesco Capotorti, informador especial nomenat per la Sotscomissió en la seva 24a sessió, el 1971. informes 
sobre els mitjans possibles de facilitar la resolució per via pacífica de problemes en els quals les minories es 
troben implicades, establerts per A. Eide, el 1991-93.
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l’aplicació pròxima de la declaració dels drets de les persones que pertanyen a 
minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques.

48.  Per què la qüestió de la protecció de les minories té més 
importància avui dia que en el passat?

Durant els darrers decennis, la qüestió dels drets de les minories ha assolit 
caràcter de preocupació mundial destacada. Hem assistit a conflictes interns 
de molta violència, la proliferació dels quals ha comportat uns patiments 
humans fortíssims, desplaçaments massius de persones i pertorbacions greus 
de la vida econòmica i social. Als conflictes interns aparentment irresolubles 
que flagel·laven Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina se n’hi han d’afegir de nous, 
apareguts per raó de l’eclosió de l’antiga Unió Soviètica i amb la desintegració 
de l’antiga Iugoslàvia, la qual va anar acompanyada de la pràctica abominable 
de la «depuració ètnica».

Un gran nombre d’aquests conflictes tenen les seves arrels en greuges ignorats 
durant molt de temps que havien estat infringits a les minories víctimes de la 
discriminació. Les reivindicacions identitàries, sovint manipulades per interessos 
polítics, es tradueixen en una exigència d’autodeterminació. Quan aquesta exigèn-
cia és ignorada, al seu torn, i  no hi ha cap mecanisme previst per gestionar la crisi, 
sovint en resulta un conflicte violent, o fins i tot una guerra civil.

A l’Agenda per la pau,50 Boutros Boutros-Ghali, aleshores secretari general 
de l’Organització de les Nacions Unides, subratlla que, malgrat la cooperació 
creixent de les associacions dels estats regionals o continentals, «el sentiment 
nacional i la reivindicació de sobirania s’afirmen aquí i allà amb una força 
renovada, i la cohesió dels estats es veu seriosament amenaçada per causa de 
violentes lluites ètniques, religioses, socials, culturals o lingüístiques». Afirma 
també que «una de les condicions que caldrà satisfer per arreglar aquests 
problemes rau en el respecte dels drets humans, i molt particularment els de 
les minories, siguin ètniques o religioses, socials o lingüístiques».

El 2000, quan Kofi Annan era secretari general de l’ONU, va destacar en el seu 
Informe del Mil·lenni, que la majoria dels conflictes tenien lloc en països «mal 
governats o als quals el poder i la riquesa són repartits d’una manera molt 
desigual entre els grups ètnics o religiosos. Així, la millor manera de prevenir 
els conflictes és promoure acords polítics  en els quals tots els grups hi estiguin 
representats de la mateixa manera, i igualment, assegurar el respecte dels 
drets humans i els drets de les minories, i promoure un desenvolupament 
econòmic àmpliament participatiu».51

50  Aquest informe del secretari general de les Nacions Unides va ser establert en aplicació de la declaració 
adoptada per la reunió de la cimera del Consell de Seguretat del 31 de gener de 1992 i presentada el juny del 
1992.

51  Kofi Annan, secretari general de les Nacions Unides, «Nosotros los pueblos», informe del mil·lenni, 3 d’abril de 
2000 (vegeu: http:///www.un.org/spanish/milenio/sg/report/full.htm).
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49.  Quines són les mesures preses a escala nacional per 
protegir les persones que pertanyen a minories?

La Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa (avui anomenada 
Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa; vegeu les preguntes 102 
i 103)52 va designar un alt comissari per a les minories nacionals el desembre del 
1992. Aquest alt comissari s’encarrega d’aplicar un dispositiu de prevenció de 
conflictes; La  seva funció consisteix a alertar i entrar en acció, de manera precoç 
i adequada, des de les primeres manifestacions de tensions referides a qüestions 
de minories nacionals. L’alt comissari té el dret de lliure accés al territori de 
tot l’Estat participant i pot rebre informacions de diverses fonts, incloent-hi 
organitzacions no governamentals. Aquest instrument ha resultat ser una eina 
cabdal per facilitar la discussió i el diàleg entre les parts contràries i per ajudar a 
prevenir i a resoldre els litigis relacionats amb l’existència de les minories.

A escala subregional, s’han pres algunes disposicions pel que fa als drets 
fonamentals de les minories per part dels diversos organismes subregionals, com 
ara el Consell dels Estats Bàltics, la Central European Initiative, la Comunitat 
d’Estats Independents i la Lliga d’Estats Àrabs.

El febrer del 1995, el Consell d’Europa va adoptar la Convenció arc per a la 
protecció de les minories nacionals. Es tracta del primer instrument jurídic i 
multilateral, vinculant per als estats part, referits a la protecció de les minories 
nacionals. Aquesta Convenció, que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 
1998, cobreix un ventall ampli de temes, entre els quals el dret de tenir una 
educació en la llengua que hom triï i el dret de participar a la vida pública. A 
més, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en vigor a 
partir del dia 1 de març de 1998, presenta una sèrie de mesures educatives, 
administratives i judicials basades en el reconeixement del principi segons el 
qual el dret d’emprar una llengua minoritària en privat i a la vida pública és un 
dret inalienable.

Les activitats dutes a terme pel Consell d’Europa en favor de la igualtat racial, i 
en especial per la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), 
inclouen activitats específiques de «grups» com les del grup d’especialistes 
de Roma, i activitats específiques sobre «temes» concrets, que tracten de 
qüestions com el racisme i la intolerància als estats membres.

50.  S’han elaborat instruments internacionals per 
salvaguardar els drets de les poblacions autòctones?

Les poblacions autòctones representen un mínim de 370 milions de persones 
repartides en uns 70 estats, més o menys, a totes les regions del món. Com-

52  El desembre del 1994, es converteix en l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), i té 
56 estats membres (maig del 2009).
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parteixen la mateixa sort allà on siguin, i és que, una gran majoria, viuen per 
sota del llindar de la pobresa. Tenen una esperança de vida més curta, unes 
taxes de mortalitat infantil més altes, unes de les taxes més baixes d’escolarit-
zació i obtenció de diplomes, i xifres d’atur que se situen entre les més altes. 
En general, viuen en habitatges superpoblats i de mala qualitat; pateixen pro-
blemes de salut endèmics relacionats amb el seu entorn.

El principal instrument jurídicament vinculant que permet protegir els drets 
de les poblacions autòctones és la Convenció (169) sobre pobles indígenes 
i tribals en països independents, adoptada per l’Organització Internacional 
del Treball (OIT) el juny del 1989 i va entrar en vigor el setembre del 1991.53 
S’afirma que cap Estat o grup social no pot negar la identitat dels pobles autòc-
tons i que els estats tenen la responsabilitat d’assegurar amb la participació 
d’aquests pobles per si mateixos, el respecte dels seus drets i la seva integritat.

L’adopció per l’Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració sobre 
els Drets dels Pobles Indígenes el 13 de setembre de 2007 va assenyalar l’avenç 
significatiu vers el reconeixement dels drets de les poblacions autòctones. 
Preveu  drets individuals i col·lectius per  a aquestes poblacions (dret a la cultura, 
a l’educació, a la salut, a la identitat, a la llengua, a la feina, etc.). La declaració 
també reprèn el principi de no-discriminació i el dret a l’autodeterminació.

51.  es prenen altres mesures per promoure els drets de les 
poblacions autòctones?

En el marc de l’ONU, el grup de treball sobre poblacions autòctones, creat 
el 1982 per la sotscomissió dels drets humans, era únic en el seu tipus i 
formava el pivot de les activitats referides als drets d’aquestes poblacions. 
Oferia un fòrum en què, cada any, uns 500 o 600 representants de les 
poblacions autòctones podien intercanviar els seus punts de vista de manera 
lliure i democràtica amb els representants de governs, d’organitzacions no 
governamentals, d’agències especialitzades de les Nacions Unides i altres 
parts afectades. Cada any presentava un informe a la sotscomissió de la 
promoció i la protecció dels drets humans i a la Comissió dels Drets Humans. 
El desembre del 2007, el Consell dels Drets Humans va crear el mecanisme 
d’experts sobre el dret dels pobles autòctons que substitueix el grup de 
treball. Aquest nou mecanisme es compon de cinc experts i té com a missió 
subministrar al Consell dels Drets Humans una investigació temàtica sobre 
els drets dels pobles autòctons. La primera sessió del mecanisme d’experts 
va tenir lloc l’octubre del 2008 i es va centrar en l’estudi del dret per als 
pobles autòctons a l’educació.

53  El 31 de maig de 2009, 20 estats part de la Convenció 169 de l’Oit sobre els Pobles indígenes i tribals en 
Països independents. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals 
relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides va crear, el 2000, el Fòrum 
Permanent sobre les Qüestions Autòctones (UNPFII).54 Aquest fòrum està 
format per 16 membres, dels quals vuit són experts indígenes. La seva missió 
consisteix a examinar els interrogants que es plantegen  als autòctons en ma-
tèria de desenvolupament econòmic i social, cultura, medi ambient, educació, 
salut i drets humans. S’encarrega d’aportar consells i recomanacions d’experts 
a l’ECOSOC, sobre qüestions autòctones i encoratjar la integració i la coordi-
nació de les activitats relatives a les qüestions autòctones al si de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides. El fòrum permanent va tenir la seva primera sessió 
del 13 al 24 de maig del 2002, a la seu de l’ONU, a Nova York.

El 2001, la Comissió dels Drets Humans va nomenar, per a un període de tres 
anys, un informador especial sobre la situació dels drets humans i les llibertats 
fonamentals de les poblacions autòctones. El mandat d’aquest informador 
especial, que va ser renovat el 2007 pel Consell dels Drets Humans per a 
una durada de tres anys,55 consisteix en especial a formular recomanacions 
i proposicions sobre les mesures i activitats necessàries per evitar i reparar 
les violacions dels drets humans i les llibertats fonamentals de les poblacions 
indígenes. També s’esmerça en assegurar una cooperació constructiva entre el 
grup de treball sobre les poblacions autòctones (avui dia anomenat mecanisme 
d’experts) i el Fòrum Permanent sobre les Qüestions Autòctones, i de forjar 
relacions de treball estretes amb els altres col·legues titulars de mandats 
especials al si del Consell dels Drets Humans. El primer informe aportat a la 
Comissió dels Drets Humans per part de l’informador especial ha definit les 
qüestions essencials que afecten les poblacions autòctones pel que fa als drets 
humans. Es tractava dels drets de la terra, de les llars i el territori; de l’educació 
i la cultura; la pobresa; l’organització social i els sistemes jurídics de costums; 
de la representació política; l’autonomia i l’autodeterminació. 

Els òrgans de tractats també han examinat els drets de les poblacions 
autòctones. El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (CERD) 
(vegeu de la pregunta 32 a la 34) ha estudiat la situació de les poblacions 
autòctones des del punt de vista de la discriminació. El Comitè dels Drets 
Humans (vegeu de la pregunta 14 a la 16) va examinar els plets de persones 
autòctones que afirmaven que eren víctimes d’una violació dels seus drets, i 
invocaven l’article 27 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que 
salvaguarda els drets culturals de les persones que pertanyen a minories 
ètniques, religioses o lingüístiques.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar un Decenni In-
ternacional de les Poblacions Autòctones56 que va començar el desembre 
del 1994 i l’objectiu del qual era reforçar la cooperació internacional per 

54  ECOSOC, resolució 2000/22.

55  Resolució 2001/57.

56  Resolució 48/163 del 21 de desembre de 1993.
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resoldre els problemes que són el llast d’aquestes poblacions i per tal de 
suscitar més respecte per la diversitat cultural. El 22 de desembre de 2004, 
l’Assemblea General va proclamar el segon Decenni Internacional de les 
Poblacions Autòctones, que va començar el gener del 2005.57 El decenni 
persegueix cinc objectius principals: la promoció de la no-discriminació 
així com de la participació plena i efectiva de les poblacions autòctones als 
programes i les decisions que els afecten directament o indirectament, la 
redefinició de la política de desenvolupament tenint en compte la seva cul-
tura, l’elaboració de mecanismes de control eficaços, i la identificació de la 
responsabilitat a escala internacional, regional i nacional per a l’aplicació 
de polítiques reglamentàries i de marcs d’activitats per a la protecció de les 
poblacions autòctones.

52.  Quins són els instruments i procediments disponibles, a 
escala internacional, per a la protecció dels treballadors 
migrants?

L’augment sensible de les migracions dels darrers decennis és una gran 
preocupació per a la comunitat internacional. L’Organització Internacional 
del Treball (OIT) estima que hi ha uns 100 milions de treballadors migrants 
disseminats pel món, incloent-hi les seves famílies. El problema principal 
és que són molt vulnerables en un gran nombre de situacions, com ho 
palesen clarament totes les manifestacions cada vegada més nombroses de 
discriminació, racisme i xenofòbia de les quals són objecte.

Hi ha un determinat nombre de principis i de normes definits en el marc del 
sistema de l’OIT que aporten protecció als migrants en les seves condicions de 
treball, i especialment: la Convenció sobre els Treballadors Migrants (97), la 
Convenció sobre les Migracions en Condicions Abusives i sobre la Promoció de 
la Igualtat d’Oportunitats i de Tractament dels Treballadors Migrants (143), la 
Recomanació sobre la Feina dels Treballadors Migrants (86), la Recomanació 
sobre els Treballadors Migrants (151) i la Resolució sobre un Acostament Just 
per als Treballadors Migrants en una Economia Globalitzada (Conferència 
General de l’OIT, 2004).

Un instrument molt ampli, la Convenció Internacional sobre la Protecció dels 
Drets de Tots els Treballadors Migrants i les seves Famílies, va ser adoptada el 
desembre del 1990 per l’Assemblea General de les Nacions Unides i va entrar 
en vigor l’1 de juliol de 2003.

S’ha instituït un comitè per vetllar per l’aplicació de la Convenció i ha estat ha-
bilitat per rebre les reclamacions individuals en cas d’al·legacions de violacions 
de la Convenció.

57  Resolució 59/174 del 22 de desembre de 2004.
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Aquest document és aplicable no tan sols als treballadors migrants que tenen 
un permís legal de treball en un país, sinó també a tots aquells que treballen 
il·legalment als estats part. Fa referència a un nombre determinat de tipus 
diferents de treballadors migrants, com ara els «treballadors temporers», els 
«treballadors itinerants» i els «treballadors independents». No concerneix les 
persones empleades per organitzacions internacionals o governs estrangers, 
ni estudiants, aprenents, refugiats i persones apàtrides.

L’informador especial sobre els drets humans dels migrants, designat el 1999 
per la Comissió dels Drets Humans, va atreure l’atenció de la Comissió sobre 
els maltractaments patits pels migrants i va fer ressò d’una inquietud molt 
concreta a propòsit del trencament  de les famílies i del tràfic de persones. La 
situació irregular dels pares és sovint retransmesa als fills dels migrants, que, 
al seu torn, corren el risc d’esdevenir persones sense nacionalitat. El mandat 
de l’informador va ser renovat  el 2008 pel Consell dels Drets Humans per a 
una durada de tres anys.

53.  De quines proteccions es beneficien els drets de les 
persones que pateixen una discapacitat?

La proclamació de l’any 1981 com l’Any Internacional de les Persones amb 
Discapacitat per part de l’Assemblea General, que té com a premissa «Plena 
participació i igualtat», va significar un punt d’inflexió pel que fa a la 
importància concedida per les Nacions Unides a la protecció de les persones 
amb discapacitat. L’any internacional apuntava a garantir la prevenció de la 
discapacitat, la rehabilitació de les persones amb discapacitat i la seva plena 
integració a la societat.

El 1993, la Conferència Mundial sobre els Drets Humans va reafirmar que 
«els drets humans i les llibertats fonamentals són tots universals i que, per 
això, s’apliquen sense cap reserva a les persones que pateixen una incapacitat» 
(declaració i programa d’acció de Viena, A/CONF.157/23, § 63).

L’Assemblea General va adoptar, el 13 de desembre de 2006, la Convenció sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat així com el seu protocol facultatiu. 
Aquests dos textos van entrar en vigor el 3 de maig de 2008. La Convenció 
apunta a permetre a les persones amb discapacitat que es beneficiïn dels drets 
humans sense discriminació respecte de les altres persones. Classifica les 
persones discapacitades en àmplies categories i identifica els àmbits en què 
les adaptacions són indispensables per tal que les persones amb discapacitat 
puguin exercir els seus drets de manera efectiva. La Convenció els garanteix els 
drets civils i polítics (com ara el dret a casar-se o el dret de formar una família) 
així com els drets econòmics, socials i culturals (com ara el dret a un nivell de 
vida adequat). D’acord amb les disposicions de la Convenció, els estats han 
de reconèixer, entre d’altres, la personalitat jurídica a totes les persones amb 
discapacitat, prendre totes les mesures adequades de naturalesa legislativa o de 
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qualsevol altra naturalesa per protegir-los contra totes les formes d’explotació, 
violència i maltractament. Igualment han de promoure la mobilitat personal 
de les persones amb discapacitat i fer per manera que la seva discapacitat no 
els privi de gaudir de la seva pròpia llibertat. En l’exercici del dret a l’educació, 
els estats han d’assegurar la inclusió dels alumnes amb discapacitat al sistema 
d’educació general i l’accés, sobre una base d’igualtat amb la resta, a la formació 
professional, a l’ensenyament per adults i a la formació continuada.

La Convenció tracta la important qüestió de l’accessibilitat. En aquest 
sentit, els estats part han d’elaborar normes nacionals mínimes relatives a 
l’accessibilitat de les instal·lacions i els serveis oberts al públic (com ara els 
mitjans de transport, els mitjans de comunicació i els sistemes de comunicació) 
per permetre a les persones amb discapacitat de gaudir dels drets relacionats 
amb les instal·lacions i serveis.

El protocol facultatiu reconeix el Comitè, establert per la Convenció, competent 
per rebre i examinar les comunicacions individuals sobre violacions de drets 
anunciades a la Convenció.58 El Comitè va tenir la seva primera sessió del 23 
al 27 de febrer de 2009. 

A escala regional, la Convenció Interamericana per a l’Eliminació de Totes 
les Formes de Discriminació contra les Persones amb Discapacitat va ser 
adoptada el 1999 i va entrar en vigor el setembre del 2001.59 Estableix un 
Comitè encarregat d’examinar les relacions dels estats part sobre l’aplicació 
de la Convenció.

54.  Com protegeix els refugiats el dret internacional?

Es dóna el cas que un conflicte internacional, una guerra civil o les tensions 
internes obliguen les poblacions a abandonar casa seva per provar d’escapar 
de les violacions flagrants i massives dels drets humans o fins i tot per salvar la 
vida. Si no creuen les fronteres nacionals, se les designa amb el nom de persones 
desplaçades a l’interior del seu propi país. Els individus que abandonen el seu 
país s’anomenen refugiats.

En els termes de la Convenció de l’Estatut dels Refugiats (1951) i del protocol 
que s’hi relaciona (1966),60 el terme ‘refugiat’ s’aplica a tota persona que «té 

58  El 31 de maig de 2009, 57 estats havien ratificat la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
i 36 estats havien ratificat el protocol facultatiu referit a l’esmentada convenció. (Per a la llista d’aquests estats, 
fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_
rights/ o bé www.unhchr.ch.)

59  El 31 de maig de 2009, 17 estats part de la Convenció interamericana per a l’Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació contra les Persones amb Discapacitat. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, 
vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.
ch.)

60  El 31 de maig de 2009, 141 estats havien ratificat la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats (que entra en vigor 
el 1954) i el protocol que s’hi relaciona (que entra en vigor el 1967). (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de 
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por, amb raó, de ser perseguida per causa de la seva raça, religió, nacionalitat, 
pertinença a un grup social o les seves opinions polítiques», ha deixat el país 
sense tenir la possibilitat o la voluntat –atesa la por– de tornar-hi (article 
primer de la Convenció). La seguretat dels refugiats recolza sobre dos factors 
d’allò més destacats: l’atorgament d’asil i el respecte del principi de no-expulsió. 
En altres termes, ningú no hauria de ser sotmès a una expulsió o ser retornat 
obligatòriament ja sigui a la frontera, ja sigui –un cop aquesta persona hagi 
entrat en un altre país– en un país on la seva vida o la seva llibertat puguin estar 
amenaçats per les raons esmentades anteriorment. La Convenció estipula que 
els refugiats han de tenir els mateixos drets que els nacionals, i com a mínim 
els que es concedeixen a la resta d’estrangers. La Convenció contra la Tortura 
(vegeu les preguntes 26 i 27) reforça el principi de no-expulsió en els casos en 
què les persones en perill siguin sotmeses a tortura (article 3). El dret d’asil 
encara no està codificat d’una manera universal, encara que el dret a buscar 
i obtenir l’asil sigui reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans 
(article 14). Els únics instruments regionals disponibles són les convencions 
adoptades per l’Organització dels Estats Americans61 (vegeu les preguntes 99 
i 100 i, a la segona part, l’article 14) i la Convenció de l’Organització per a la 
Unitat Africana (OUA) que gestiona els aspectes propis dels problemes dels 
refugiats a l’Àfrica (vegeu la pregunta 95).

55.  Quines són les responsabilitats de l’alt Comissionat de les 
nacions unides per als Refugiats?

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) vetlla per 
aplicar les disposicions internacionals relatives a la protecció dels refugiats 
i cerca solucions sostenibles als seus problemes tot ajudant els governs a 
facilitar-ne el repatriament lliurement consentit o la integració a les noves 
comunitats nacionals.

El 1951 quan es va crear l’Alt Comissionat, s’estimava que el nombre de refugi-
ats era d’un milió de persones aproximadament. Al final del 2007, el mandat de 
l’ACNUR apuntava formalment que hi havia 16 milions de refugiats, repartits 
arreu dels cinc continents. Aquesta xifra comprèn els refugiats i altres grups 
com ara els refugiats que han tornat al seu país, però que busquen una ajuda 
per refer la seva vida, les comunitats civils locals afectades pels moviments de 
refugiats i les persones desplaçades a l’interior del seu propi país. El conjunt 
d’aquests grups rebia una ajuda de l’ACNUR. Encara que segons el dret interna-
cional les persones desplaçades dins el seu propi país no es consideren refugia-

maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé 
www.unhchr.ch.)
Els països que només han ratificat la convenció són: Madagascar, Mònaco i Saint Christopher i Nevis. Els països 
que només han ratificat el protocol que s’hi relaciona són: Cap Verd, els Estats Units i Veneçuela.

61  Convenció de l’OEA sobre l’Asil (1928); Convenció de l’OEA sobre l’Asil Polític (1933); Convenció de l’OEA sobre 
l’Asil Diplomàtic (1954); Convenció de l’OEA sobre l’Asil territorial (1954).
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des i no tenen dret a determinats tipus d’assistència, l’ACNUR dóna ajuda a uns 
13,7 milions d’aquestes persones a títol de les disposicions generals sobre els 
drets humans i el dret humanitari, segons els casos, sobre una base operacional. 
Els acorda, doncs, la mateixa protecció que als refugiats.62 L’ACNUR es dedica 
cada vegada més a les causes profundes dels conflictes i insisteix en la necessitat 
de dispositius d’«alerta ràpida» i d’estratègies «preventives» pròpies per evitar 
els moviments massius de refugiats o els desplaçaments interns de persones, 
també per resoldre els problemes que se’n desprenen. Segons l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Refugiats, qualsevol estratègia preventiva ha de 
partir d’una perspectiva global, que comporti ajuda al desenvolupament,  acció 
humanitària i ptotecció dels drets humans. Els considerables canvis polítics i els 
nous tipus de conflictes esdevinguts al llarg dels darrers deu anys comporten, en 
aquest sentit, noves dificultats i nous reptes.63

Per fer front a aquesta dinàmica i a la complexitat d’un entorn en constant 
evolució, l’ACNUR va llançar el 2001 una sèrie de consultes mundials sobre la 
protecció internacional. Aquestes consultes van portar a elaborar “l’Agenda 
per a la Protecció”, basada en la Declaració adoptada pels estats part de la 
Convenció de 1951, relativa a l’estatut dels refugiats i/o al seu protocol, 
adoptat el 1967, per assenyalar el cinquantè aniversari de la Convenció. 
Aquest programa se centra principalment en activitats destinades a reforçar 
la protecció internacional dels refugiats i sol·licitants d’asil.

56.  Quin paper tenen les organitzacions no governamentals 
en la protecció dels refugiats?

Des de la seva creació, l’ACNUR col·labora amb un gran nombre d’organitzaci-
ons no governamentals (ONG) nacionals i internacionals. Les seves activitats 
consisteixen a aportar recursos d’urgència, elaborar programes de desenvolupa-
ment a llarg termini, fer respectar i defensar els drets humans. Els estatuts de 
l’ACNUR preveuen explícitament que l’assistència que  proporciona als refugiats 
pugui ser aportada per organismes privats o públics. El 1994, la cooperació de 
l’ACNUR amb les ONG va augmentar gràcies a un procés de col·laboració en l’ac-
ció, revisat l’any 2000. Gairebé la meitat del conjunt dels programes de l’ACNUR 
actualment els porten a terme ONG internacionals i entre un 20% i un 25% del 
pressupost total de les Nacions Unides es dedica a donar assistència als refugi-
ats per  l’intermediari de més de 800 ONG. Els acords de cooperació conclosos 
entre l’ACNUR i les  ONG tenen com a finalitat ajudar els refugiats, o qualsevol 
altra persona que tingui necessitats, en àmbits com ara la salut, la nutrició, el 
sanejament, el desenvolupament de les comunitats, l’educació així com la cons-
trucció i el manteniment dels assentaments.

62  L’ACNUR ha donat aquesta mena d’assistència a països com l’Azerbaidjan, el txad, la República Democràtica 
del Congo, el Pakistan i el Sudan.

63  Declaració feta pel senyor Ogata, alt comissari per als refugiats, a la Comissió dels Drets Humans, el 5 de març 
de 1993.
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57.  Quins són els instruments regionals adoptats per protegir 
els refugiats?

L’instrument regional més complet és la Convenció per la qual es Regulen els 
Aspectes Específics dels Problemes dels Refugiats a l’Àfrica (1969) adoptada 
per l’Organització per a la Unitat Africana (vegeu de la pregunta 95 a la 98) 
l’any 1969 i que va entrar en vigor el 1974.64 Aquesta Convenció atribueix al 
terme «refugiat» una definició més àmplia que la que dóna la Convenció del 
1951, precisant que aquest terme s’aplica a qualsevol persona que es trobi 
obligada a buscar refugi fora del seu país d’origen o del país del qual té la 
nacionalitat, per causes com una agressió o una ocupació de forces exteriors o 
problemes civils interns.

Aquest mandat ampli s’aplica també a la Declaració de Cartagena sobre els 
refugiats, adoptada pels estats de l’Amèrica Central, entre els quals Mèxic i 
Panamà, així com al text revisat dels principis de Bangkok sobre l’estatut i el 
tractament dels refugiats (adoptat inicialment el 1966), i que va ser adoptat 
pel Comitè consultiu jurídic afroasiàtic el 2001.

58.  Com es tracta la qüestió de les persones desplaçades al 
seu propi país?

El problema de les persones desplaçades al seu propi país adquireix un caràcter 
especialment urgent al llarg dels anys 1990, en part a causa de la importància 
dels moviments de població provocats per nous conflictes interns durant 
aquest decenni,65 i esdevé una preocupació cada vegada més actual pel que fa 
als drets humans.

El 1992, per afrontar la inquietud internacional creixent, el secretari general de 
les Nacions Unides, a demanda de la Comissió dels Drets Humans, va designar 
un representant especial per a les persones desplaçades en el seu propi país 
per tal: d’analitzar les causes de desplaçament intern; de determinar les 
necessitats de les persones; de proposar mesures per protegir-les, i de buscar 
solucions per al desplaçament intern. El representant especial va formular 
una sèrie de normes titulades «Principis rectors sobre el desplaçament 
intern», basades en la legislació internacional dels drets humans, el dret 
humanitari i el dret dels refugiats, que enumeren els diversos dispositius 
del dret internacional actual aplicables a les persones desplaçades. Aquests 
principis reconeixen que els governs tenen un paper cabdal en la protecció de 
les persones desplaçades. Fixen una línia directriu per: encoratjar els governs 

64  El 31 de maig de 2009, hi havia 45 estats part a la Convenció per la qual es regulen els aspectes específics dels 
problemes dels refugiats a l’Àfrica. (Per a la llista d’aquests Estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

65  informe del representant especial del secretari general sobre les persones desplaçades al seu propi país, 
presentat a l’Assemblea General (A/56/168).
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a reservar un tracte just i uns drets iguals a les persones desplaçades; reduir 
el nombre de situacions que condueixen al desplaçament intern, i assegurar 
un retorn a les persones desplaçades en condicions de seguretat i de dignitat 
així com la seva reinstal·lació i reintegració. El representant especial també va 
cridar l’atenció sobre la situació crítica de les persones desplaçades a les zones 
no controlades pel govern, en què aquestes persones són víctimes d’accions 
dutes a terme per actors independents de l’Estat i a les quals no poden accedir 
els serveis humanitaris. Aquests principis representen la primera sèrie de 
normes que analitzen allò que hauria de ser la protecció atorgada a les persones 
desplaçades dins del seu propi país. Sense estar-hi formalment lligats, els 
governs i els òrgans de les Nacions Unides estan convidats a reforçar-ne 
l’aplicació. El mandat del representant va ser renovat el 2007 pel Consell dels 
Drets Humans per a un període de tres anys.

59.  hi ha una reglamentació internacional per al tractament 
de les persones privades de llibertat?

L’any 1955, el primer Congrés de les Nacions Unides par a la Prevenció del 
Crim i el Tracte dels delinqüents va adoptar un conjunt de normes mínimes 
sobre el tractament dels detinguts. Aquestes regles van ser aprovades i 
esmenades després pel Consell Econòmic i Social, el 1957 i el 1977. No 
tenen per objectiu descriure en detall un sistema penitenciari model i només 
apunten a establir els principis i les regles relatives al tractament dels presos. 
El 1979, l’Assemblea Nacional de les Nacions Unides va adoptar un codi 
de conducta per als encarregats d’aplicar les lleis, i, el 1988, un conjunt de 
principis per protegir les persones sotmeses a qualsevol tipus de detenció o 
empresonament. El 1990, va adoptar la resolució 45/111, d’onze punts, que 
anuncia els principis fonamentals relatius al tracte dels detinguts, per tal de 
promoure la plena aplicació dels seus drets . Així, tots els presoners s’han de 
beneficiar dels drets humans anunciats a la Declaració Universal dels Drets 
Humans i els pactes internacionals que l’acompanyen, llevat en allò que fa 
referència a les limitacions obligatòries lligades al fet de l’empresonament. 
En especial, els detinguts tenen el dret de participar en activitats culturals, 
beneficiar-se d’un ensenyament i tenir accés als serveis de salut, sense cap 
discriminació per raó del seu estatus jurídic.

L’Assemblea General també va adoptar unes normes per a la protecció dels 
menors privats de llibertat (resolució 45/11 del 14 de desembre de 1990) i per 
a la protecció de les persones que pateixen malalties mentals (resolució 46/111 
de 17 de desembre de 1991).

Tots aquests instruments constitueixen unes guies importants per als estats 
pel que fa al tractament de les persones privades de llibertat, encara que cap 
d’ells no és jurídicament vinculant.
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60.  hi ha instruments i procediments per a la protecció dels 
defensors dels drets humans?

El 9 de desembre de 1998, l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la 
seva resolució 53/144, va adoptar la Declaració sobre el Dret i la Responsa-
bilitat dels Individus, Grups i Òrgans de la Societat, de Promoure i Protegir 
els Drets Humans i les Llibertats Fonamentals universalment reconegudes, 
comunament designada com la «Declaració sobre els defensors dels drets hu-
mans». Aquesta Declaració reafirma, clarifica i reforça les normes jurídiques 
reconegudes relatives a la tasca dels defensors dels drets humans i reconeix la 
importància de la seva contribució a la promoció i la protecció dels drets hu-
mans. A més, serveix de marc jurídic per a l’establiment i la protecció efectiva 
dels drets humans. Els defensors dels drets humans tenen dret de donar fons 
a aquest efecte, el dret de denunciar qualsevol violació dels drets humans i de 
lluitar-hi en contra. La Declaració demana als estats que protegeixin activa-
ment els defensors dels drets humans i que en promoguin l’acció a través de 
mesures legislatives i similars.

A la seva resolució 2000/61, la Comissió dels Drets Humans especificava que 
«en nombrosos països, les persones i les organitzacions que es dediquen a 
promoure i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals s’exposen 
sovint a amenaces, assetjament, inseguretat, detencions arbitràries i 
detencions extrajudicials». La resolució, a més, demanava al secretari general 
que nomenés un representant especial que faria un informe de la situació dels 
defensors dels drets humans a totes les regions del món i sobre els mitjans 
que podrien permetre reforçar la seva protecció d’acord amb la Declaració. 
La representant especial, que va ser nomenada per un període inicial de tres 
anys, podia sol·licitar, rebre, examinar les informacions relatives a la situació 
de qualsevol persona que actués per promoure i defensar els drets humans –i 
donar-hi continuïtat–, per tal de mantenir el diàleg amb els governants i altres 
actors de cara a promoure l’aplicació de la declaració i recomanar estratègies 
eficaces per protegir millor els defensors dels drets humans. L’informe de 
la representant especial, presentat a la 58a sessió de la Comissió dels Drets 
Humans, el 2002, va tenir en compte nombroses comunicacions rebudes al 
llarg de l’any, relatives a violacions greus dels drets dels defensors dels drets 
humans. Aquestes demandes subratllen la necessitat constant de donar 
continuïtat a la promoció dels drets humans i a la protecció efectiva dels 
defensors dels drets humans.

El març del 2008, en comptes del representant especial del secretari general, 
el Consell dels Drets Humans va nomenar un informador especial sobre la 
situació dels defensors dels drets humans.
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Els procediments  relatius a la promoció 
i la protecció dels drets humans

61.  Quan una persona es considera víctima d’una violació 
dels drets humans, es pot adreçar a l’Organització de les 
nacions unides?

L’Organització de les Nacions Unides ha rebut centenars de milers de denún-
cies provinents de particulars o organitzacions sobre violacions dels drets hu-
mans. Després que s’establís un procediment especial a aquest efecte (vegeu 
la pregunta 65), el nombre de denúncies va créixer molt. La Comissió dels 
Drets Humans va desenvolupar diversos procediments, i més tard, el 2006, el 
Consell dels Drets Humans hi participa per donar continuïtat a les denúncies 
sobre violacions importants dels drets humans. També hi ha procediments 
basats en els tractats que permeten l’examen dels casos individuals per part 
del Comitè dels Drets Humans (vegeu la pregunta 16), el Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (vegeu la pregunta 19), el Comitè per a l’Eli-
minació de la Discriminació Racial (CERD) (vegeu la pregunta 33), el Comitè 
per a la Prevenció contra la Tortura (vegeu la pregunta 27), el Comitè per a 
l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) (vegeu la pregun-
ta 36), el Comitè de Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migrants 
i les seves Famílies (vegeu la pregunta 52), i per acabar, el Comitè sobre la 
Desaparició Forçada de Persones (vegeu la pregunta 30). Un cop aquests 
comitès operatius, la UNESCO i l’OIT també defineixen els procediments 
referits a les reclamacions individuals amb relació a les violacions dels drets 
humans en el marc dels seus àmbits de competència respectius (vegeu les 
preguntes 77 i 80, respectivament).

62.  Quins procediments s’han establert per tal que la 
Comissió dels Drets humans analitzi les denúncies sobre 
violacions dels drets humans?

La Comissió dels Drets Humans (substituïda pel Consell dels Drets Humans, 
l’any 2006) és l’òrgan principal encarregat, al si de les Nacions Unides, de les 
qüestions relatives als drets humans i en especial a les denúncies referides a 
al·legacions de les seves violacions.

Durant la creació de la Comissió, no es va preveure cap disposició que 
permetés a particulars o a col·lectius mirar d’obtenir alguna reparació  de 
les violacions dels drets humans objecte de demanda. Un procediment 
(ECOSOC, resolució 728F de 1959) va permetre després establir, a partir 
de les reclamacions rebudes, dues llistes de comunicacions: una llista no 
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confidencial que apuntava als principis que posen en joc la protecció i la 
promoció dels drets humans, i una llista confidencial de reclamacions contra 
els estats.

Pel que fa als procediments no confidencials, el 1967 es va produir un punt 
d’inflexió, quan el Consell Econòmic i Social va adoptar la resolució 1235, que 
encarregava a la Comissió dels Drets Humans que procedís a fer «un estudi 
aprofundit de les situacions que revelen [sobre la base de les informacions re-
budes]  violacions dels drets humans constants i sistemàtiques (per exemple, 
la política de l’apartheid)», i a presentar un informe i recomanacions sobre 
aquest tema. Aleshores es van iniciar uns estudis que apuntaven a establir els 
fets i un grup de treball format per experts sobre l’Àfrica austral va ser creat 
el 1967. Tot seguit, la Comissió va encarregar a un grup de treball  que exa-
minés les al·legacions de violacions dels drets humans en els territoris àrabs 
ocupats, i, més tard, va crear un grup de treball ad hoc sobre Xile (es va posar 
fi al mandat d’aquest darrer l’any 1979). La voluntat política i l’assentiment 
general als quals van donar lloc aquestes situacions van encoratjar la Comissió 
dels Drets Humans a continuar examinant públicament les situacions en què 
es produïen, en qualsevol lloc del món, violacions dels drets humans i de les 
llibertats fonamentals.

Mitjançant la seva resolució 1503 (XLVIII), l’ECOSOC va establir un 
procediment confidencial que permetia l’examen de les reclamacions que 
revelen «un conjunt de violacions flagrants i sistemàtiques, de les quals tenim 
proves fidedignes, de drets humans i llibertats fonamentals» en qualsevol país 
del món. Per primera vegada, les comunicacions podien ser presentades no tan 
sols per les víctimes de les violacions, sinó també per qualsevol altra persona, 
grup o organització no governamental fidedigne, que tingués coneixement 
directe de les violacions. Aquest procediment confidencial va ser revisat per la 
resolució 2000/3 de l’ECOSOC. D’acord amb aquest procediment revisat, les 
denúncies, juntament amb les preguntes rebudes per part dels governs, eren 
examinades, en primera instància, per un grup de treball de la Sotscomissió 
de la Promoció i la Protecció dels Drets Humans. El grup de treball decidia 
si era oportú o no fer arribar l’afer a una segona fase del procediment, és a 
dir, establir un grup de treball de la Comissió dels Drets Humans. El grup de 
treball podia traspassar a la Comissió un dossier sobre una situació donada 
i, en aquest cas, proposava en general unes recomanacions concretes per a 
una acció. La Comissió, al seu torn, podia decidir abandonar l’examen d’una 
situació, continuar investigant-la i nomenar un expert independent, o  per a 
un cas determinat derogar la norma del secret en benefici del procediment 
públic instituït per la resolució 1235 (XLII) de l’ECOSOC. Tots els documents 
subministrats pels particulars i pels governs, així com les decisions preses en 
el curs de les diverses fases del procediment, continuaven essent confidencials 
i no es feien públiques. Al contrari d’allò que passa en el marc de procediments 
idèntics, cap disposició no preveia mesures urgents de protecció.
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La Comissió cada any feia públics els noms dels països que havien estat 
objecte d’examen a títol del procediment instituït per la resolució 1503,66 
al llarg de la seva sessió anual, així com aquells dels països que encara no hi 
havien estat sotmesos. L’eficàcia d’aquest procediment depenia en gran part 
de la voluntat de cooperació manifestada pels estats. Reomplia tanmateix una 
funció important en la mesura que englobava tots els drets reconeguts per 
la Declaració Universal dels Drets Humans i pels pactes internacionals que 
s’hi vinculaven, i s’aplicava a tots els estats membres de les Nacions Unides. 
Completava així, altres procediments basats en els tractats aplicables tan sols 
als estats part del text en qüestió.

El Consell dels Drets Humans (que substitueix la Comissió dels Drets Humans 
des del 2006) va adoptar, el juny del 2007, la resolució 5/1 que instaura un 
nou procediment de comunicació que reforma el procediment 1503 (vegeu la 
pregunta 63).

63.  Quines són les característiques principals del Consell 
dels Drets humans?

La Comissió dels Drets Humans va deixar pas al Consell dels Drets Humans 
(CDH) a través de la resolució de l’Assemblea General 60/251 del 3 d’abril 
del 2006. El CDH és avui dia un òrgan subsidiari de l’Assemblea General, 
mentre que la Comissió era un òrgan subsidiari del Consell Econòmic i Social. 
El CDH està format per 47 membres elegits per la majoria dels membres 
de l’Assemblea General. Als estats membres del CDH se’ls demanava que 
respectessin les normes més destacades en matèria de promoció i protecció 
dels drets humans. A més, si un Estat membre del Consell comet violacions 
flagrants i sistemàtiques dels drets humans, pot veure com la seva adhesió al 
Consell queda interrompuda per una votació a una majoria dels dos terços. 
Per al repartiment d’escons al Consell s’aplica el principi de representació 
geogràfica equitativa.67

Un any després de la seva primera sessió, d’acord amb la resolució de l’Assem-
blea General 60/251, el CDH va adoptar el juny del 2007 la resolució 5/1 que 
preveu nombrosos dispositius d’establiment de procediments, mecanismes i 
estructures destinades a ajudar i a dur a terme la seva missió. Aquestes dis-
posicions que incloïen un nou procediment de requeriment «per tractar tot 
el conjunt de violacions flagrants i atestades per elements fidedignes de tots 
els drets humans i de totes les llibertats fonamentals, fos quina fos la regió 
del món i les circumstàncies en què haguessin estat comeses». El nou proce-

66  El 2003, el nombre de països que s’havien examinat arribava a 84. (Per a la llista d’aquests estats, vegeu: www.
unhchr.ch./html/menu2/8/1503.htm.)

67  El grup dels estats africans té 13 escons, el grup dels estats asiàtics té 13 escons, el grup dels estats de 
l’Europa de l’est en té 6, el grup dels estats de l’Amèrica llatina i el Carib en té 8, i el grup dels estats de l’Europa 
de l’oest i la resta d’estats té 7 escons a la seu del CDH.
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diment de requeriment, que es basa en el procediment 1503, va ser objecte 
de modificacions per tal de millorar-lo de cara a garantir-ne la imparcialitat, 
objectivitat, eficàcia i per assegurar una aproximació centrada en les víctimes 
i una aplicació oportuna del procediment. Conserva la seva naturalesa confi-
dencial per promoure la cooperació amb l’Estat en qüestió.

L’ús del temps i el programa de treball del Consell li permet tractar totes les 
qüestions relacionades amb els drets humans sobre les quals treballa durant 
l’any. El CDH assumeix totes les funcions de la Comissió dels Drets Humans 
així com noves funcions destacades, com ara coordinar i integrar els drets 
humans al si del sistema de les Nacions Unides, elaborar recomanacions a 
l’Assemblea General amb vista al desenvolupament del dret internacional en 
matèria de drets humans i dur a terme l’Examen Periòdic Universal (vegeu la 
pregunta 68).

Per tal d’ajudar el Consell a treballar, s’ha establert un Comitè consultiu que 
substitueix la Sotscomissió. El Comitè funciona com un grup de reflexió i, a 
demanda del Consell, li aporta estudis i opinions. També duu a terme treballs 
de recerca i estudis essencials sobre qüestions de temes que li interessen.

64.  Quines són la resta d’iniciatives preses per la Comissió 
dels Drets humans i el Consell dels Drets humans per 
respondre a les violacions dels drets humans?

Progressivament des del 1979, i quan les circumstàncies ho exigien, la Comissió 
dels Drets Humans va establir tota una gamma de mecanismes la legitimitat 
dels quals no es desprenia d’un o altre instrument  especial sobre els drets 
humans, sinó que s’establien, amb un mandat concret, per unes resolucions 
de la mateixa Comissió dels Drets Humans, aprovades pel Consell Econòmic 
i Social. Aquests mecanismes –col·lectivament anomenats «procediments 
especials» de la Comissió dels Drets Humans, i, actualment, del Consell dels 
Drets Humans– apunten principalment a assegurar el respecte real, per part 
dels estats, de les normes que han acceptat. Es reparteixen en dues categories: 
alguns apunten a un tema específic –aquesta o aquella altra qüestió referida 
als drets humans, que s’estudiaria arreu del món–, d’altres sobre l’estudi de la 
situació de conjunt, en matèria de drets humans, en un país determinat.

Donen lloc a diverses missions que es confien ja sigui a un informador especial, 
a un representant especial, a un expert independent, a un grup de treball. Els 
membres dels grups de treball i els individus designats com a informadors, 
representants o experts independents, treballen amb els seus recursos 
personals i no reben cap remuneració. Cal esmentar també, els mandats pels 
quals es demana al secretari general que faci informes sobre diversos temes o 
països.
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65.  Quins són els «procediments especials» de la Comissió 
dels Drets humans que està duent a terme el Consell dels 
Drets humans actualment?

El Consell dels Drets Humans s’encarrega d’establir uns procediments especials 
i de nomenar uns informadors especials, així com grups de treball creats per la 
Comissió dels Drets Humans. Tots els mandats han estat renovats i se n’han 
creat alguns de nous; com ara, el mandat referent a l’accés a l’aigua potable o 
al sanejament.

El primer dels procediments temàtics establerts, per ordre cronològic, va ser 
el 1980 i va ser confiat al grup de treball sobre les desaparicions forçades o 
involuntàries. La seva funció principal era actuar com a intermediari entre 
les famílies de persones «desaparegudes» i els governs, amb vista a localitzar 
les persones en qüestió. Per tal de satisfer aquesta tasca, el grup de treball 
analitza els casos de desapareguts, rep informacions de fonts governamentals 
i no governamentals, traspassa els dossiers als governs afectats, els demana 
que emprenguin investigacions, comunica les respostes dels governs a les 
famílies de les persones desaparegudes, examina les al·legacions de caràcter 
general que afecten un país o un altre, i intervé prop dels governs quan els 
membres de la família de la persona desapareguda, o de les persones que han 
cooperat amb el grup de treball, són víctimes d’intimidacions o represàlies. La 
impunitat s’ha identificat com la primera causa de les desaparicions, i això és 
el que fa tan necessari subratllar la importància d’obligar els culpables a retre 
compte dels seus crims. El grup de treball redacta conclusions i recomanacions 
generals que s’inclouen en l’informe que lliura al Consell dels Drets Humans 
(vegeu la pregunta 63).68 El CDH ha renovat el mandat del grup de treball del 
2008 per a una durada de tres anys.

El grup de treball sobre la detenció arbitrària, creat el 1991 per la Comissió 
dels Drets Humans, s’encarregava d’investigar sobre casos de detenció 
imposats arbitràriament o en qualsevol cas incompatibles amb les normes 
internacionals pertinents acceptades per l’Estat en qüestió. El 1997, el 
mandat del grup de treball va ser ampliat per tal d’incloure les qüestions de 
detenció administrativa dels demandants d’asil i els immigrants. Els casos es 
reben i s’examinen en el marc d’un «mecanisme de recepció de denúncies». 
Després d’examinar-ne cada cas, el grup de treball adopta unes “opinions” 
que es transmeten al govern en qüestió. Quan el grup de treball descobreix 
que la detenció d’un individu és arbitrària, es demana al govern que prengui 
les mesures necessàries per posar remei a la situació (vegeu a la segona part, 
l’article 9). El 2007, el Consell dels Drets Humans va renovar el mandat del 
grup de treball per a una durada de tres anys.

68  El 2008, el grup de treball va tractar 21 casos de desaparició a favor d’una acció urgent. també ha pogut 
examinar 505 casos de desaparicions forçades recents.
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Des del 1982 hi ha instituït el càrrec d’informador especial sobre qüestions 
extrajudicials, sumàries o arbitrals (vegeu a la segona part, l’article 3) , i el  
d’informador especial sobre la tortura (vegeu la pregunta 28) des del 1985. 
El conjunt dels quatre mecanismes esmentats disposen d’un procediment 
d’actuació d’urgència, gràcies al qual tenen la possibilitat de respondre 
ràpidament a situacions preocupants per demanar als governs que prenguin 
disposicions immediates enfocades a rectificar o clarificar un cas. 

A propòsit de la resta de «procediments especials», cal esmentar els infor-
madors (o representants especials) encarregats d’estudiar les qüestions 
següents: persones desplaçades dins del seu propi país (vegeu la pregun-
ta 58); venda d’infants, prostitució infantil i pornografia infantil (vegeu la 
pregunta 44); implicació dels infants en els conflictes armats (vegeu la pre-
gunta 45); independència dels jutges i els advocats (vegeu a la segona part, 
l’article 10); eliminació de la violència contra la dona (vegeu la pregunta 41); 
formes contemporànies de racisme, discriminació racial i xenofòbia i tota 
mena de formes d’intolerància que s’hi associen (vegeu les preguntes 34 i 
35, i a la segona part, l’article 2); intolerància religiosa (vegeu a la segona 
part, l’article 18); llibertat d’opinió i d’expressió (vegeu la segona part, l’ar-
ticle 19); defensors dels drets humans (vegeu la pregunta 60); poblacions 
autòctones (vegeu les preguntes 50 i 51); mercenaris com a mitjà de violació 
dels drets humans i evitar l’exercici del dret d’autodeterminació dels pobles; 
qüestions referents a les minories; formes contemporànies d’esclavitud; 
drets humans i solidaritat internacional; promoció i protecció dels drets hu-
mans en la lluita contra el terrorisme; tràfic d’éssers humans, en especial de 
dones i infants; la qüestió dels drets humans en societats multinacionals i 
en altres tipus d’empreses.

Els mandats temàtics sobre drets econòmics, socials i culturals relatius al dret 
a l’educació, a l’habitatge, l’alimentació, la salut, la qüestió dels drets humans 
i de l’extrema pobresa, així com les qüestions com el dret al desenvolupament 
(vegeu les preguntes 114 i 115) l’accés a l’aigua potable i al sanejament, les 
reformes estructurals i el deute extern. Per la seva resolució 7/4 del 2008, 
el Consell dels Drets Humans ha unit els dos darrers mandants, donant lloc 
així a la figura d’un expert independent encarregat d’examinar els efectes del 
deute extern i les obligacions financeres internacionals anàlogues dels estats 
sobre el ple exercici de tots els drets humans, en especial dels drets econòmics, 
socials i culturals.

El maig del 2009, de conformitat amb les missions que se n’havien dut a terme, 
vuit països69 eren objecte d’un examen minuciós per part dels informadors 
especials encarregats de presentar els informes de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides i al Consell dels Drets Humans. Les situacions de diversos 

69  Heus ací els estats que eren objecte d’un mandat temàtic per país el 31 de maig del 2009: Burundi, Cambodja, 
Haití, República Popular Democràtica de Corea; Myanmar; territoris palestins ocupats des del 1967; Somàlia i el 
Sudan.
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països van ser igualment analitzades per informadors especials, a càrrec de la 
Comissió dels Drets Humans, més tard Consell dels Drets Humans.70

66.  Quins són els mètodes de treball per als «procediments 
especials»?

Totes les persones encarregades de dur a terme els «procediments especials» 
tenen la missió de fer una investigació o examinar una situació preocupant pel 
que fa a la bona aplicació de les normes internacionals sobre els drets humans. 
Per satisfer la seva missió, els grups de treball i els informadors especials 
poden fer investigacions objectivament i rebre totes les informacions de fonts 
governamentals i no governamentals, en especial per part de les mateixes 
víctimes de violacions de drets humans; poden demanar als governs que 
formulin les observacions que aquestes informacions requereixen per part seva 
sobre els afers específics i, si l’Estat en qüestió ho consent, anar al país mateix 
i completar la investigació sobre un cas específic o sobre una situació general. 
El seu objectiu és establir un diàleg constructiu amb els governs i recomanar-
los els mitjans per millorar la protecció dels drets humans. A més, algunes 
missions exigeixen que els seus responsables tinguin relació amb entitats 
independents de l’Estat, en especial a les regions afectades per conflictes. Avui 
dia hi ha un nombre creixent de missions que incumbeixen les institucions 
internacionals, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte de la seva política sobre 
drets humans. La missió dels representants especials i dels grups de treball és 
renovable (per a sis anys com a màxim); els informes detallats que es retornen 
a l’Assemblea General de les Nacions Unides i al Consell dels Drets Humans 
inclouen conclusions generals sobre la naturalesa i la gravetat de les violacions 
cobertes per la missió que duen a terme i recomanacions sobre les futures 
accions. Algunes missions específiques preveuen la possibilitat de recórrer als 
agents afectats de la zona en qüestió.71

A la dotzena reunió anual dels titulars de missió emmarcades en els “procedi-
ments especials” es va decidir instaurar un Comitè de coordinació. El comitè 
té com a funció principal coordinar les activitats dels diversos titulars de mis-
sió i actuar com a intermediari entre ells, amb les de l’HCDH, que és el marc 
d’establiment dels drets humans més ampli, i les de la societat civil.

70  Els països en qüestió eren: Guinea Equatorial, als territoris àrabs ocupats, incloent-hi Palestina, i a la República 
Democràtica del Congo (antic Zaire). també hi havia un grup de treball sobre l’Àfrica austral, un comitè especial 
encarregat d’investigar sobre les pràctiques israelianes pel que fa als drets humans de la població dels territoris 
àrabs ocupats i un comitè sobre l’exercici dels drets inalienables del poble palestí.

71  Per exemple, el 1994, hi havia sis corresponsals enviats a Zagreb (Croàcia) al servei de l’informador especial 
sobre l’antiga iugoslàvia.
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67.  Quina importància tenen els «procediments especials» 
per a la promoció o la protecció dels drets humans?

El que il·lustra la importància adquirida pel conjunt de «procediments especials» 
és l’evolució de les activitats dedicades als drets humans; en un primer moment, 
s’acontenten d’anunciar les normes per establir els drets, ara bé, avui dia la 
seva aplicació efectiva i el seu respecte són objecte de tota l’atenció. Han estat 
instituïts, doncs, tot un ventall de procediments i mecanismes  per protegir 
els drets humans i conferir-los una realitat. Quan s’estableix un procediment 
especial, és l’indicador que hi ha greus violacions dels drets humans, i els 
estats s’esforcen per tots els mitjans a evitar que les seves pràctiques no siguin 
revelades a la llum del dia i censurades públicament. El fet de sotmetre a un 
examen públic els mètodes emprats per les autoritats d’un Estat i la manera com 
els seus habitants són maltractats és per si mateixa una mesura de protecció 
que pot permetre evitar nous abusos i salvar vides. Els procediments d’urgència 
aconsegueixen de vegades evitar noves violacions. Una pressió internacional 
constant, una desaprovació expressada i repetida, poden portar els estats a 
millorar la situació dels drets humans sobre els seus territoris.

En darrer lloc, l’èxit depèn de la manera com reaccionin els estats i, per tant, 
de la seva sensibilitat respecte del gran públic i respecte al fet que les seves 
pràctiques estiguin en el punt de mira del Consell i de l’Assemblea General.

68.  Quina és la participació de l’examen Periòdic universal a 
la promoció dels drets humans?

La creació del Consell dels Drets Humans ha comportat la creació del mecanis-
me ”examen periòdic universal” (EPU). Segons el secretari general de les Na-
cions Unides, Ban Ki-moon, aquest mecanisme «té el potencial per promoure 
i protegir els drets humans en els racons més foscos del món».72 L’objectiu és 
atreure l’atenció dels estats membres de l’ONU per tal que mesurin la seva 
responsabilitat en el respecte i la protecció dels drets humans.

L’examen periòdic universal (EPU), creat pel Consell el 18 de juny del 2007, 
és un element clau en l’establiment de les institucions.73 Permet avaluar la 
situació dels drets humans en cadascun dels 192 estats membres de l’ONU, 
en especial als estats membres del Consell dels Drets Humans. La missió del 
CDH preveu que aquest procediment garanteixi «la universalitat de la seva 
acció i la igualtat de tractament de tots els estats».74 L’EPU permet avaluar 
la situació dels drets humans als estats, saber en quina situació ens trobem 

72  Comunicat de premsa de l’ONU del 12 de març de 2007, disponible al lloc web següent [versió en anglès]: http://
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsiD=21834&Cr=rights&Cr1=council.

73  Resolució A/HRC/RES/5/1 del Consell dels Drets Humans, 18 de juny de 2007.

74  Resolució 60/251 de l’Assemblea General, 16 de març de 2006.
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respecte de violacions dels drets humans, assegurar una assistència tècnica als 
estats per tal que millorin la seva facultat de respondre a les seves obligacions 
pel que fa als drets humans i de compartir les bones pràctiques en l’àmbit dels 
drets humans entre els estats i altres parts.

El mecanisme de l’EPU preveu que tots els estats membres de l’ONU siguin 
avaluats cada quatre anys (48 estats per any). Els membres del CDH són 
avaluats durant la seva missió al si del Consell. El grup de treball de l’EPU es 
cuida de fer les avaluacions, i cada avaluació d’un Estat es fa sota el control 
de tres membres del CDH, anomenats «troïka» i que fan la funció de relators. 
L’avaluació és objecte de discussió  en el curs d’una reunió del grup de treball 
de l’EPU. L’Estat en qüestió pot fer comentaris sobre les recomanacions. 
L’informe final és adoptat pel CDH en sessió plenària.

Les avaluacions es fan a la llum de les informacions aportades per l’Estat avaluat, 
dels informes dels qui fan els procediments especials (vegeu la pregunta 66), 
dels informes dels òrgans de vigilància dels tractats de drets humans de l’ONU i 
altres òrgans de l’ONU, així com agències relacionades amb l’ONU, i informació 
de tercers, incloent-hi les institucions nacionals dels drets humans. A través de 
l’intermediari de l’EPU, les ONG poden presentar els seus informes i prendre 
part a les decisions del grup de treball durant les seves reunions.

La primera sessió del grup de treball de l’EPU va tenir lloc l’abril del 2008. El maig 
del 2009, més d’un terç dels estats membres de l’ONU havien estat avaluats. 
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La protecció dels drets humans en temps 
de conflicte armat i les reaccions davant les 
violacions greus i sistemàtiques dels drets 
humans

69.  Com el dret internacional protegeix els drets humans en 
temps de conflicte armat?

La protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals dels civils i 
combatents ha d’assegurar-se fins i tot durant els períodes de conflicte armat: 
aquest és l’objectiu del dret internacional humanitari.

La història del dret internacional humanitari és indissociable de la història de 
la Creu Roja. La Creu Roja (avui dia Moviment Internacional de la Creu Roja i 
de la Mitja Lluna Roja) va néixer gràcies als esforços d’Henri Dunant, filantrop 
suís, les preocupacions humanitàries del qual van portar a organitzar l’ajuda 
d’emergència als ferits durant la batalla de Solferino (1859).

Per la Convenció de Ginebra de 1864, primer acord multilateral del dret 
humanitari, els estats part es comprometen a tenir cura dels ferits, amics 
o enemics, víctimes de la guerra. L’abast d’aquesta Convenció després es 
va estendre a través de la Convenció de l’Haia del 1899 i del 1907, i per les 
Convencions de Ginebra del 1906 i 1929.

Després de la Segona Guerra Mundial, durant la qual els principis del dret 
humanitari van quedar desvergonyidament ridiculitzats, les disposicions 
en vigor van ser ampliades i es van reglamentar més. La protecció jurídica 
dels combatents i dels no combatents deriva de les regles que regeixen la 
conducta de les operacions militars, designades amb el nom de «dret de 
l’Haia», i la de les víctimes de guerra està assegurada principalment per les 
quatre convencions de Ginebra de 1949.75 Gairebé tots els països del món 
formen part d’aquestes convencions. Avui dia, la distinció entre «Dret de 
Ginebra» i «Dret de l’Haia» té un caràcter una mica artificial, ja que els dos 
protocols addicionals del 1977 a les convencions de Ginebra contenen regles 
en ambdós sentits.

75  1. Conveni de Ginebra per alleujar la sort que corren els ferits i malalts de les forces armades en campanya. 
2. Conveni de Ginebra per alleujar la sort que corren els ferits, els malalts i els nàufrags de les forces armades 
a la mar. 3. Conveni de Ginebra relatiu al tracte adient als presoners de guerra. 4. Conveni de Ginebra relatiu a la 
protecció deguda a les persones civils en temps de guerra. Aquestes quatre convencions van ser adoptades el 12 
d’agost del 1949 i van entrar en vigor el 21 d’octubre del 1950.
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El protocol addicional I76 fa referència a la protecció de les víctimes dels conflictes 
armats internacionals i el protocol addicional II77 relatiu a la protecció de les 
víctimes dels conflictes armats no internacionals (en tots dos casos, es tracta 
de persones civils i dels seus béns).

Un dels principis essencials del dret internacional humanitari és el de la propor-
cionalitat. Per exemple, no s’han d’emprar armes que puguin causar patiments 
excessius i inútils o que no ofereixin la certesa d’assolir un blanc militar.

Les convencions de Ginebra prohibeixen sense discriminació l’assassinat 
il·legal, la tortura, els processos injustos i el treball obligatori durant els 
conflictes internacionals i no internacionals. Exigeixen també el respecte i la 
protecció dels ferits, malalts i nàufrags membres de les forces armades, així 
com dels presoners de guerra, en període de conflicte armat internacional. La 
quarta Convenció es refereix a la protecció dels civils en temps de guerra. Els 
protocols addicionals estenen aquesta protecció a totes les persones afectades 
per un conflicte armat i prohibeixen qualsevol atac a les poblacions i als béns 
civils per part dels combatents i de les parts en conflicte.78 

La Conferència Mundial de Drets Humans (1993) va demanar insistentment als 
estats que encara no ho havien fet que s’adherissin a les convencions de Ginebra 
del 12 d’agost del 1949 i als protocols que se’n desprenen, i prenguessin les 
mesures adequades d’àmbit nacional, incloent-hi les mesures legislatives, per 
assegurar-ne la plena aplicació. Un intermediari neutre, el Comitè Internacional 
de la Creu Roja (CICR)79 s’esforça, tant per iniciativa pròpia com basant-se en les 
convencions de Ginebra i els seus protocols addicionals, per assegurar ajuda i 
protecció a les víctimes dels conflictes armats, internacionals o no.

70.  Quines són les funcions dels tribunals especials i d’altres 
instàncies judicials que es van crear per tractar les 
violacions flagrants i massives del dret humanitari?

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides va decidir, a través de les seves 
resolucions 808 i 827 (1993), de crear un tribunal internacional per jutjar 

76  El Protocol addicional i a les convencions de Ginebra va entrar en vigor el 7 de desembre de 1978. El 31 de maig 
de 2009, 168 estats l’havien ratificat. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

77  El Protocol addicional ii a les convencions de Ginebra va entrar en vigor el 7 de desembre de 1978. El 31 de maig 
de 2009, 164 estats l’havien ratificat. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

78  Alguns experts consideren que la Convenció de la UNESCO sobre la Protecció dels Béns Culturals en cas de 
Conflictes Armats, amb les reglamentacions per a l’execució de la convenció, així com el protocol de la convenció 
i les resolucions de la conferència (1954), formen part del dret humanitari.

79  Fundat el 1863, el Comitè internacional de la Creu Roja i la Federació internacional de Societats de la Creu 
Roja i de la Mitja Lluna Roja constitueixen, amb les societats nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, 
el Moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. El CiCR ha rebut el premi Nobel de la pau els 
anys 1917, 1944 i 1963.
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«les persones presumiblement responsables de les violacions greus del dret 
humanitari internacional comeses en el territori de l’antiga Iugoslàvia des del 
1991». De conformitat amb aquest estatus, aquest Tribunal Penal Internacional 
per a l’antiga Iugoslàvia (conegut per la sigla anglesa ICTY) va ser habilitat 
per perseguir les persones presumiblement responsables d’infraccions greus a 
les convencions de Ginebra del 1949 (article 2); de violacions de les lleis i els 
costums de la guerra (article 3); d’actes de genocidi (article 4), com ara els que 
són definits per la Convenció per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi 
(vegeu la pregunta 25); i de crims contra la humanitat (que es componen d’una 
llista d’actes inhumans: l’assassinat, l’extermini, la reducció a l’esclavitud, la 
deportació, l’empresonament, la tortura, la violació, la persecució de qualsevol 
grup inspirada en motius d’ordre polític, racial o religiós), quan aquests actes han 
estat duts a terme durant un conflicte armat internacional i nacional en contra 
de la població civil (article 5). L’ICTY, que té la seu a l’Haia (Països Baixos) té per 
funció perseguir i sancionar les persones responsables d’aquestes violacions.

L’ICTY es compon d’11 jutges independents i d’un procurador independent 
encarregat de les investigacions i persecucions. Només el procurador té 
la capacitat de donar continuïtat als processos. En la conducció de les 
investigacionss, el procurador pot interrogar els sospitosos, les víctimes i 
els testimonis, reunir elements de prova i procedir a investigacions sobre el 
terreny. Pot buscar i rebre informacions de qualsevol font. A tots els estats 
membres de l’Organització de les Nacions Unides se’ls demana que cooperin 
plenament amb l’ICTY, tant per a la preparació dels dossiers, com ara la 
comunicació d’informació i el restabliment dels acusats, com per a l’execució 
de les decisions. Qualsevol acusat es beneficia de les garanties d’un procés 
just. La sanció prevista per a qualsevol persona que el Tribunal Internacional 
reconegui com a culpable de greus violacions del dret humanitari internacional 
és l’empresonament. La sentència pot ser executada sobre el territori d’un 
Estat que hi hagi consentit. Els estatuts de l’ICTY no preveuen la pena de mort. 
La sentència dictada és susceptible d’apel·lació. L’ICTY cada any ha d’aportar 
un informe sobre les seves activitats al Consell de Seguretat i a l’Assemblea 
General.80

L’ICTY és una instància ad hoc; és a dir que no és un òrgan permanent i la seva 
missió està abocada a tenir una fi. L’estratègia de tancament de les tasques 
del tribunal preveien l’acabament de tots els processos de primera instància 
per al 2010 i el dels procediments d’apel·lació per al final del 2011. El tribunal 
treballa en col·laboració amb les autoritats judicials i els tribunals dels estats 
de l’antiga Iugoslàvia per tal de concedir més poder al poder judicial local.

El Consell de Seguretat, «greument alarmat per les informacions segons les 
quals actes de genocidi i altres violacions flagrants, generalitzades i sistemà-
tiques del dret internacional humanitari han estat comeses a Rwanda», va 

80  El títol complet és: tribunal internacional per a l’Enjudiciament dels Presumptes Responsables de les Violacions 
Greus del Dret Humanitari internacional.
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adoptar la resolució 955 del 8 de novembre de 1994, per la qual es crea el 
Tribunal Penal Internacional per a Rwanda (conegut per la sigla anglesa ICTR). 
La competència d’aquest tribunal s’estén a les persones presumiblement res-
ponsables d’aquestes violacions comeses al territori de Rwanda i als ciutadans 
rwandesos, presumptes responsable d’actes de genocidi i de totes les altres 
violacions d’aquesta mena comeses al territori dels estats veïns.

Els actes fora de la llei inclouen el genocidi (article 2), els crims contra la 
humanitat (article 3) i les violacions de l’article 3 comú a les Convencions de 
Ginebra i al seu protocol addicional II. La competència del tribunal es limita 
als actes comesos entre l’1 de gener de 1994 i el 31 de desembre de 1994. 
El tribunal està format per 11 jutges i un procurador, i té la seu a Arusha, 
Tanzània. Tal com preveu la resolució 1503 de 2003 del Consell de Seguretat, 
a instància de l’ICTY, l’ICTR segueix una estratègia d’acabament de les 
tasques. La previsió era que s’acabessin els procediments d’investigació al 
final de l’any 2004, tots els processos de primera instància a finals de l’any 
2008, i  totes les activitats el 2010.81

El juny del 2000, el govern de Sierra Leone va demanar assistència a les 
Nacions Unides per a l’establiment d’un tribunal encarregat de jutjar les 
persones que, a partir del 30 de novembre de 1996, havien pres part a les 
atrocitats comeses durant la guerra civil a Sierra Leone. Els estatuts del 
Tribunal Especial per a Sierra Leone82 han estat signades per les Nacions 
Unides i Sierra Leone el 16 de gener de 2002. Després d’incorporar els 
estatuts del Tribunal Especial en la legislació interna de Sierra Leone per la 
llei anomenada Special Court Agreement (Ratification) Act (Sierra Leone) (llei 
que ratifica l’acord del Tribunal Especial) el 7 de març de 2002, es va establir 
el Tribunal i avui dia és operatiu.

El Tribunal Especial per a Sierra Leone difereix dels tribunals penals internaci-
onals esmentats més amunt, pel fet que té competències per jutjar crims tant 
en funció del dret internacional com del dret nacional. La seva jurisdicció és 
complementària de la de les jurisdiccions penals nacionals i la seva competèn-
cia s’exerceix en els casos de violacions greus del dret internacional humanitari, 
així com per a determinats crims comesos respecte a la legislació nacional, que 
tenen a veure amb maltractaments de nenes i la destrucció gratuïta de béns. 
Ara bé, el tribunal només té dret de jutjar en el marc de la legislació nacional els 
crims comesos a partir del 7 de juliol de 1999, de conformitat amb l’acord de pau 
de Lomé, que garantia l’amnistia a tots els combatents, llevat de casos de greus 
violacions del dret humanitari. Totes les persones que es manifestin davant el 
Tribunal assumiran la responsabilitat individual dels seus actes. El tribunal es-

81  En una carta amb data 14 de maig de 2009, el president de l’iCtY va manifestar al Consell de Seguretat que, 
tenint en compte les feines pendents, el tribunal no tenia cap possibilitat d’acabar els treballs, Vegeu el document 
de les Nacions Unides s/2009/247 de 14 de maig de 2009 disponible a [versió en anglès]: http://69.94.11.53/
ENGLiSH/completionstrat/s-2009-247e.pdf.

82  Resolució 1350 del Consell de Seguretat, agost del 2000.
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pecial comporta cambres de primera instància i una cambra d’apel·lació, l’ofici-
na del procurador independent i una oficina de serveis administratius. Els seus 
efectius es componen de ciutadans del país i de personal internacional. El 31 de 
maig de 2009, s’havien tractat integralment dos afers, incloent-hi l’apel·lació, i 
11 persones eren objecte d’inculpacions per part del Tribunal.

71.  Quines són les responsabilitats del tribunal Penal 
internacional?

L’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional (CPI) va ser adoptat el 17 
de juliol de 1998 per 160 estats reunits en una conferència internacional i va 
crear el marc jurídic del primer tribunal del món que tenia com a competència 
les violacions més greus del dret humanitari, «el crim de genocidi, els crims 
contra la humanitat i el crim d’agressió». Després que 60 estats ratifiquessin 
el tractat que instituïa el CPI  l’11 d’abril del 2002, el Tribunal va ser creat el 
dia 1 de juliol de 2002 i té la seu a l’Haia (Països Baixos).

El CPI examina les denúncies presentades contra individus de més de 
18 anys, acusats d’haver comès els crims més greus: genocidi, crims contra 
la humanitat, crims de guerra i agressió. Els tres primers d’aquests crims són 
clarament definits per l’Estatut. La definició del «crim d’agressió» encara ha 
de ser objecte d’un acord per part de l’Assemblea dels estats part abans que el 
tribunal es pugui fer càrrec d’aquesta mena d’afers.83 El terme «genocidi» inclou 
especialment la llista d’actes «comesos amb la intenció de destruir, totalment 
o en part, un grup nacional, religiós, ètnic o racial». L’expressió «crims contra la 
humanitat» cobreix en especial qualsevol acte il·legal (per exemple assassinat, 
extermini, violació, reducció a esclavitud sexual i tortura) «comesos en el 
marc d’un atac generalitzat o sistemàtic llançat contra la població civil». Els 
«crims de guerra» comprenen altres violacions paleses de les lleis de la guerra, 
comeses a gran escala durant els conflictes armats internacionals i interns. La 
pena màxima que el tribunal pot imposar per aquests crims és una condemna 
a 30 anys de presó, i també pot decidir les indemnitzacions corresponents a 
les víctimes.

Aquests afers poden ser duts davant el CPI per endagar una investigació o un 
judici, si li ha estat encomenat al procurador independent  per un Estat part, 
si ha emprès una investigació per iniciativa pròpia i amb l’autorització de la 
cambra preliminar o a demanda del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, 
d’acord amb el capítol VII de la Carta de les Nacions Unides. La competència 
del Tribunal s’exerceix per als afers en què se sospita d’un resident d’un dels 
estats havent ratificat el tractat de l’11 d’abril del 2002, o havent-s’hi adherit, 

83  Un grup de treball especial sobre el crim d’agressió va ser creat el 2002 per l’Assemblea dels estats part 
per continuar abordant les qüestions de la definició, els elements i les condicions de l’exercici del tribunal 
pel que fa al crim d’agressió. El maig del 2008, en el moment de la publicació del darrer informe del grup de 
treball, no hi havia cap definició establerta del crim d’agressió (vegeu [versió en castellà]: http://www.iccnow.
org/?mod=aggression&lang=es).
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o quan el delicte ha estat comès al seu territori. Els estats no part del tractat 
poden acceptar la jurisdicció del Tribunal en funció de les circumstàncies. 
Aquesta jurisdicció es limita als crims comesos després que entrés en vigor 
l’Estatut (1 de juliol de 2002) i el Tribunal no té cap poder pel que fa a les 
violacions intervingudes abans d’aquesta data. A més, només pot dur a terme 
una investigació o pronunciar-se sobre afers si l’Estat no vol o no és capaç de 
fer-se’n càrrec. En els afers en què l’Estat ha endegat una investigació o un 
procés lliure i just, el Tribunal no hi té cap competència, sigui quin sigui el 
resultat.

Els òrgans del Tribunal són la presidència, les cambres (una secció d’apel·lacions, 
una secció de primera instància i una de preliminar), l’oficina del procurador 
i la secretaria. El tribunal es compon de 18 jutges, en actiu per un màxim de 
9 anys, que es reparteixen entre les tres cambres en funció de la seva especia-
litat. Tres dels jutges són elegits per a la presidència (un president, un primer 
i un segon vicepresident); són responsables de la bona administració judicial 
del tribunal. Això no inclou el despatx del procurador, que ha de mantenir-se 
independent. El tribunal ret comptes a l’Assemblea dels estats part. Aquests 
darrers vigilen els treballs del tribunal i subministren els mitjans de vigilància 
en matèria de gestió, relativa a la seva administració, per al president, el pro-
curador i el secretari; s’ocupen de les qüestions pressupostàries; decideixen 
la conveniència de canviar el nombre de jutges; examinen totes les qüestions 
relatives a l’absència de cooperació d’un Estat amb el tribunal.

El 31 de maig de 2009, el tribunal va obrir una investigació relativa a quatre 
afers i va lliurar 12 ordres d’arrest.84 La primera audiència davant el tribunal 
es va fer el 26 de gener de 2009.

84  El 31 de maig de 2009, el tribunal obre una enquesta referida a quatre situacions: Uganda del Nord; la República 
Democràtica del Congo; la República Centreafricana i Darfur (Sudan).
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Els òrgans, programes i agències especialitzades 
de les Nacions Unides pel que fa als drets humans

72.  Quin és el paper de l’alt Comissariat de les nacions 
unides per als Drets humans?

D’acord amb una recomanació de la declaració del programa d’acció de Viena 
(1993),85 l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar per unanimitat 
la resolució 48/141 del 20 de desembre de 1992 que estableix el càrrec d’alt 
comissari dels drets humans. El primer alt comissari va entrar en funcions el 
5 d’abril de 1994. És el representant oficial principal de les Nacions Unides per 
a les qüestions relatives als drets humans i és responsable davant el secretari 
general de les Nacions Unides. 

En tant que encarregat de promoure el respecte i l’aplicació universal dels drets 
humans, l’alt comissari, la missió del qual dura quatre anys i es pot renovar una 
vegada, ha d’exercir les seves funcions en el marc de la Carta de les Nacions 
Unides, de la Declaració Universal dels Drets Humans i la resta d’instruments 
relacionats. En la seva acció, s’ha de guiar per la convicció que tots els drets 
humans –tant si es tracta de drets civils, culturals, econòmics, polítics i socials– 
són universals, indissociables, interdependents i estretament relacionats, i 
que la promoció i la protecció dels drets humans és la raó constitutiva de la 
comunitat internacional.

Les responsabilitats de l’alt comissari són: protegir i promoure la satisfacció 
efectiva de tots els drets humans, per a tothom; coordinar les activitats de 
promoció i de protecció dels drets humans en el conjunt de l’Organització de 
les Nacions Unides; dispensar els serveis consultius al secretari general sobre 
polítiques de les Nacions Unides en l’àmbit dels drets humans. En l’exercici de 
la seva funció, és incumbència seva establir el diàleg amb tots els governants 
per tal de promoure i protegir els drets humans.

Les seves responsabilitats en els àmbits específics comporten: la promoció i 
la protecció del dret al desenvolupament; la coordinació dels programes de les 
Nacions Unides relatives a l’educació i la informació del públic en l’àmbit dels 
drets humans; així com la racionalització, l’adaptació, el reforç i la sinergia 
de l’engranatge de l’ONU en l’àmbit dels drets humans, amb vista a millorar 
l’eficàcia i la productivitat. L’alt comissari s’encarrega de la supervisió general 
de l’Alt Comissariat per als Drets Humans (HCDH), el qual proporciona serveis 
consultius i una assistència tècnica i financera destinada a sostenir les accions 
i els programes empresos en l’àmbit dels drets humans.

85  Declaració i Programa d’acció de Viena, paràgraf 18.
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73.  Quina és la missió de l’alt Comissariat per als Drets 
humans?

La missió principal de l’Alt Comissariat consisteix a «actuar per la protecció de 
tots els drets humans per a totes les persones; contribuir a donar a les persones 
la possibilitat d’exercir els seus drets i ajudar les persones encarregades de fer 
respectar aquests drets per vetllar per la seva aplicació».86

Aquesta oficina serveix d’òrgan centralitzador per a les activitats de les Nacions 
Unides en l’àmbit dels Drets Humans. L’HCDH aporta, doncs, el seu suport a 
tot el sistema de l’ONU dels drets humans que comporta, a grans trets: el 
Consell dels Drets Humans i els seus mecanismes (incloent-hi l’Examen 
Periòdic Universal), el fons de contribucions voluntàries, i els vuit òrgans de 
vigilància de l’aplicació, a escala nacional, dels tractats internacionals, és a dir 
el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, la Convenció Internacional 
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial, la Convenció 
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, la Convenció contra la Tortura, la 
Convenció sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migrants i 
les seves Famílies (vegeu la pregunta 52), i la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat (vegeu la pregunta 53).87 

Ofereix també serveis als quatre fons especials destinats als drets humans i que 
comporten una ajuda a les víctimes de la tortura, o un suport a les activitats 
relatives a les formes contemporànies d’esclavitud així com una assistència 
per a la salvaguarda de les poblacions autòctones.88

El vast radi d’acció de l’Alt Comissariat el duu també a: aportar assistència a la 
creació d’institucions nacionals independents en l’àmbit dels drets humans; 
ser al capdavant d’una campanya mundial a favor de la lluita contra el racisme, 
la xenofòbia i la intolerància que s’hi associa (vegeu les preguntes 34 i 35); 
donar suport constant a la instància permanent sobre les qüestions autòctones 
(vegeu la pregunta 51); prestar el seu concurs a les diverses regions per ajudar-
les a recollir les seves necessitats en l’àmbit dels drets humans i a elaborar 
estratègies que els permetin d’afrontar-les (per exemple, el suport donat a la 
Nova Aliança per al Desenvolupament de l’Àfrica, NEPAD); ajudar els estats a 
ratificar els instruments internacionals relatius als drets humans, a observar-

86  Pla d’acció estratègica de l’alt comissari per al 2008-09, vegeu [versió en anglès]: http://www.ohchr.org/
Documents/Press/SMP2008-2009.pdf.

87  El novè òrgan de vigilància dels tractats s’establirà amb l’entrada en vigor de la Convenció internacional per a 
la Protecció de totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. El 31 de maig de 2009, aquesta Convenció 
encara no havia entrat en vigor.

88  Els fons de contribucions voluntàries de les Nacions Unides per a les víctimes de la tortura, el fons de 
contribucions voluntàries sobre les formes contemporànies d’esclavitud i el fons de les contribucions voluntàries de 
les Nacions Unides sobre les poblacions autòctones són competència del secretari general. El fons d’aportacions 
voluntàries per a la cooperació tècnica en l’àmbit dels drets humans prové de l’HCDH.
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ne el seguiment i l’aplicació, i oferir aquests serveis a les societats en conflicte. 
A més, l’Alt Comissariat s’esforça per integrar una perspectiva de gènere en el 
conjunt de les seves activitats així com dels drets humans en el conjunt de les 
seves activitats i funcions de les Nacions Unides.

L’HCDH duu a terme investigacions i estudis sobre els drets humans i redacta 
informes sobre l’establiment d’aquests drets. Coordina també la relació amb 
les organitzacions no governamentals i les altres organitzacions que s’ocupen 
dels drets humans, així com dels mitjans. D’altra banda, difon la informació 
i elabora publicacions sobre els drets humans i la promoció de l’educació en 
aquest àmbit, a escala mundial. Aquest és l’organisme que, d’altra banda, 
s’encarrega de la coordinació de les activitats referents al Decenni de les 
Nacions Unides per a l’Educació dels Drets Humans (1995-2004) (vegeu de la 
pregunta 108 a la 110).

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha subratllat, en un nombre deter-
minat de resolucions, la importància de les activitats de l’Alt Comissariat i la 
necessitat de vetllar perquè se’l doti de recursos suficients –humans, financers, 
etc.– per poder satisfer la tasca en qüestió. L’HCDH només rep una part del 
seu finançament del pressupost regular de les Nacions Unides (119,2 milions 
de dòlars EUA per al 2008-2009) i la resta prové de contribucions voluntàries 
dels estats (95,7 milions de dòlars per al 2007). Durant la Cimera Mundial del 
2005, els estats membres de l’ONU van formular el desig de doblar la part del 
pressupost durant els cinc anys següents.

74.  Quin és l’objectiu del programa de cooperació tècnica de 
l’hCDh?

L’acció més concreta duta a terme per l’Alt Comissariat per promoure i protegir 
els drets humans passa pel seu ampli programa de cooperació tècnica, que 
dóna suport als estats que volen crear o perfer sistemes de protecció nacionals. 
A partir d’una avaluació de les necessitats d’un país en l’àmbit dels drets 
humans, s’elabora un programa integral d’assistència tècnica per reforçar el 
marc jurídic i institucional necessari per a la promoció i la protecció dels drets 
humans, així com reforçar el funcionament d’una democràcia respectuosa 
amb l’Estat de dret. L’Alt Comissariat treballa també amb altres agències de 
les Nacions Unides i amb organitzacions regionals dels drets humans. Ha 
establert representacions en diverses regions perquè l’ajudin en el seu treball 
de cooperació tècnica.

En aquest context, l’Alt Comissariat ajuda els països a incorporar normes dels 
drets humans en la seva legislació, les seves polítiques i els seus costums, i a 
dotar-se de mitjans nacionals duradors per posar en marxa aquestes normes; 
així mateix proporciona assistència a escala regional. Assessora sobre els 
mecanismes propis per assegurar l’ordre democràtic, en especial pel que fa als 
processos electorals i la formació dels magistrats, del personal encarregat de 
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fer respectar la llei, els funcionaris i les forces armades,  en especial respecte 
de les normes internacionals sobre els drets humans.

Altres components del programa es refereixen a l’ensenyament dels drets 
humans, el reforçament del paper dels mitjans de comunicació en la promoció 
dels drets humans, i les activitats relatives als drets humans que apunten a 
l’establiment, el manteniment i el  reforçament de la pau. Aquestes darreres 
activitats se centren en la prevenció de conflictes i les tècniques de resolució 
pacífica de conflictes i enclouen, entre d’altres, la formació del personal de les 
Nacions Unides encarregat del manteniment de la pau en missió de protecció, 
així com la creació d’enllaços locals de l’HCDH.89

D’altra banda, el programa reconeix el paper principal que exerceixen les or-
ganitzacions no governamentals de defensa dels drets humans i altres grups 
comunitaris, en la construcció d’una societat civil; els concedeix ajuda directa 
a favor dels seus projectes. La Cimera Mundial del 2005 va subratllar la impor-
tància de la feina feta per l’HCDH i la seva contribució en matèria d’assistència 
tècnica i de reforçament de les capacitats tal com preveu el seu pla d’acció.90

75. Quina aportació fa la uneSCO a la promoció i la protecció 
dels drets humans i les llibertats fonamentals?

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura) va néixer  l’any 1945. És una agència especialitzada de l’Organització 
de les Nacions Unides; de la qual són membres 193 estats i sis en són membres 
associats. Els seus òrgans rectors són la Conferència general i el  Consell 
executiu.

D’acord amb l’acta constitutiva, la UNESCO ha de «contribuir al manteniment 
de la pau i la seguretat estrenyent, a través de l’educació, la ciència i la cultura, 
la col·laboració entre les nacions, per tal d’assegurar el respecte universal de 
la justícia, la llei, els drets humans i les llibertats fonamentals per a tothom, 
sense distinció de raça, sexe, llengua o religió, que la Carta de les Nacions 
Unides reconeix a tots els pobles».

La competència de la UNESCO s’exerceix en especial en els àmbits següents: 
el dret a l’educació, el dret de participar a la vida cultural, el dret a la llibertat 
d’opinió i d’expressió, incloent-hi el dret a investigar, rebre i comunicar 
informacions, i el dret de tenir accés als beneficis del progrés científic i les 
seves aplicacions. L’acció de la UNESCO amb vista a promoure els drets 
humans comporta activitats normatives i programes de recerca i difusió del 
coneixement en l’àmbit dels drets humans (vegeu la pregunta 108).

89  Antenes locals d’aquesta mena han estat establertes, per exemple, a Cambodja, Colòmbia, Croàcia, Bòsnia i 
Hercegovina, a la República Democràtica del Congo i a la República Federal de iugoslàvia.

90  Vegeu el document final de la Cimera Mundial de 2005, resolució A/RES/60/1, Assemblea General de 24 
d’octubre de 2005.
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La Convenció de 1960 relativa a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de 
l’ensenyament apunta a eliminar i preveure qualsevol forma de discriminació 
en l’educació (article 3), així com l’adopció de mesures que busquin promoure 
la igualtat d’oportunitats i de tracte (article 4). La Cimera Mundial del 2005 
va subratllar «la importància que comporta l’estratègia per a l’eliminació de 
la pobresa, en especial, de la pobresa absoluta, definida per la UNESCO per 
tal de donar suport als programes de la iniciativa “Educació per a tothom” 
i contribuir així a la universalització de l’ensenyament primari d’aquí a 
l’any 2015».91 La lluita contra el racisme i la discriminació racial és des de 
sempre una prioritat per a l’Organització. Gràcies a la recerca, l’educació i 
als mitjans de comunicació, la UNESCO es dedica, des de la seva creació a 
demostrar que les teories sobre la superioritat racial no tenen cap fonament 
i a promoure l’esperit de tolerància i el diàleg entre civilitzacions. Aquests 
esforços han estat acompanyats per l’adopció d’instruments normatius com 
ara la Declaració sobre la Raça i els Prejudicis Racials (1978) i la Declaració 
de Principis sobre la Tolerància (1995). La UNESCO es concentra molt 
especialment en la lluita contra el racisme a escala municipal arran de la 
celebració de la Conferència Mundial contra el Racisme que es va celebrar 
a Durban (Sud-àfrica) el 2001. Aquella Conferència va donar  lloc a la 
creació, el 2004, d’una Coalició Internacional de Ciutats contra el Racisme92 
–En el seu document final la Conferència d’examen de Durban, es felicita i 
encoratja les tasques empreses per la UNESCO encaminades a mobilitzar 

91  Ídem.

92 Per a més informació sobre aquesta inciativa en l’àmbit català: http://www.unescocat.org/ca/arees/observa-
tori/coalicio-de-ciutats-europees-contra-el-racisme
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les autoritats municipals contra el racisme i a desenvolupar una estratègia 
integrada per combatre el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i 
la intolerància associada (Document final de la conferència d’examen de 
Durban, paràgraf 142, vegeu la pregunta 35).

La UNESCO s’ha llançat a fer diverses activitats que apunten a desenvolupar 
el dret a participar de la vida cultural i a promoure la diversitat cultural. La 
Declaració de Principis de Cooperació Cultural Internacional (1966) subratlla 
que «qualsevol cultura té una dignitat i un valor que s’han de respectar» 
i preservar, i que «qualsevol poble té el dret i el deure de desenvolupar la 
seva cultura» (article primer). La recomanació referida a la participació i la 
contribució de les masses populars a la vida cultural (1976) defineix l’accés a la 
cultura com «la possibilitat efectiva per a tothom, en especial per la creació de 
condicions socioeconòmiques adequades, d’informar-se lliurement, formar-
se, conèixer» i de «gaudir dels valors i els béns culturals».

El 2001, la Conferència General de la UNESCO va adoptar la Declaració 
Universal sobre la Diversitat Cultural. Aquesta Declaració afirma que la 
diversitat cultural constitueix el patrimoni comú de la humanitat i apel·la al 
respecte de la diversitat cultural que és una de les fonts del desenvolupament i 
un factor determinant per a la pau i l’estabilitat internacional. A més, subratlla 
que l’acompliment de tots els drets humans, i en especial dels drets culturals, 
és inseparable de la promoció de la diversitat cultural. La Convenció sobre 
la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals va ser 
adoptada el 2005 (vegeu la pregunta 76).

Hi ha molts instruments que apunten a protegir els drets de les persones que 
tenen un paper important en la vida cultural i científica.93 En especial, des 
del 1989, la UNESCO s’esforça per encoratjar i assistir els estats membres 
en l’elaboració i l’adopció de qualsevol legislació relativa als mitjans, a la 
informació i a la comunicació, d’acord amb els principis dels drets humans i 
les normes democràtiques reconegudes internacionalment.

Una part important del treball de la UNESCO en l’àmbit de les ciències socials 
i humanes consisteix a dirigir recerques interdisciplinàries per estudiar els 
canvis socials, econòmics i culturals resultants del procés de globalització que 
actualment està en curs i del model actual de desenvolupament. Temes com 
la migració i els drets dels migrants, la disminució de la pobresa i els drets 
humans han estat l’objecte d’activitats de recerca i de projectes operatius.

Per fer front als nous reptes que plantegen els progressos assolits per la recerca 
sobre les dades genètiques humanes i les aplicacions que se’n desprenen, la 
UNESCO va adoptar la Declaració Universal sobre el Genoma Humà i els Drets 
Humans (1997).

93  La ecomanació relativa a la condició de l’artista (1980), la Convenció Universal sobre els Drets d’Autor (1952, 
revisada el 1971) i la recomanació referida a la condició dels investigadors científics (1974).
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Aquesta Declaració posa en evidència l’equilibri indispensable entre la 
salvaguarda del respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals i la 
necessitat de garantir la llibertat de recerca. Afirma que la recerca i el tractament 
aplicats al genoma humà no poden dur-se a terme si no és amb ple respecte de 
la dignitat humana i que cap individu no pot ser objecte d’una discriminació 
fundada en les característiques genètiques. La Declaració Universal sobre 
Bioètica i els Drets Humans del 2005 respon també als nombrosos problemes 
ètics complexos que resulten dels avenços en els àmbits de la medicina i de 
totes les ciències de la vida. Estableix directives ètiques acceptades per tothom 
que formulen així els principis dels drets humans. Aquesta acció testimonia 
clarament el reconeixement del lligam entre ètica i drets humans en l’àmbit 
de la bioètica.

76. Quins són els mecanismes instituïts per la uneSCO per 
vetllar pel respecte de les mesures adoptades?

Les disposicions que autoritzen la UNESCO a prendre mesures destinades a 
assegurar la promoció i l’aplicació dels drets humans en part estan previstes 
per les convencions i recomanacions que ha adoptat. El procediment emprat 
consisteix a l’establiment d’informes i un sistema d’examen de les denúncies.

La Convenció de la UNESCO sobre la Lluita contra les Discriminacions en 
l’Àmbit de l’Ensenyament va entrar en vigor el 1962; el 31 de maig de 2009, 
havia estat ratificada per 95 estats.94 Ratificant aquesta Convenció els estats 
es comprometen a establir una política nacional que promogui la igualtat 
d’oportunitats i la igualtat de tractament en l’àmbit de l’ensenyament. També 
es comprometen a garantir, per una legislació adequada si s’escau, que no es 
practiquin discriminacions pel que fa a l’admissió i el tractament dels alum-
nes al si dels establiments d’ensenyament, i que els residents estrangers es 
beneficiïn de les mateixes possibilitats d’accés a l’educació que els nacionals. 
Les mesures destinades a assegurar l’aplicació de la Convenció es basen en 
l’establiment, per part dels estats participants, d’informes examinats per un 
comitè sobre les convencions i recomanacions creat especialment a aquest 
efecte. L’informe i les observacions del comitè es presenten a la Conferència 
General de la UNESCO. L’única mesura presa a posteriori és l’adopció per part 
de la Conferència General de resolucions basades en les qüestions establertes 
per ella mateixa.

Per completar i reforçar aquest sistema, s’ha instituït una comissió de 
conciliació i de bons oficis com a protocol  de la Convenció.95 Aquesta comissió 

94  El 31 de maig de 2009, hi havia 95 estats part de la Convenció de la UNESCO sobre la Lluita contra les 
Discriminacions en l’Àmbit de l’Ensenyament. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: 
instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

95  El protocol de la UNESCO que institueix una comissió de conciliació i de bons oficis encarregada d’investigar 
la solució de les discrepàncies que apareixerien entre els estats part de la Convenció sobre la Lluita contra les 
Discriminacions en l’Àmbit de l’Ensenyament, adoptada el 1962, va entrar en vigor el 1968. El 31 de maig de 2009, 
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s’encarrega d’examinar les denúncies provinents d’un Estat segons les quals 
un altre Estat no dóna efecte a les disposicions de la Convenció. La comissió té 
com a missió buscar una solució amistosa o, si més no, formular una solució que 
pugui tendir, principalment a sol·licitar un dictamen al Tribunal Internacional 
de Justícia. Aquest darrer procediment, tanmateix, no ha estat mai utilitzat.

Hi ha altres procediments que apunten a donar efecte a altres instruments 
adoptats per la UNESCO en els àmbits com ara les condicions del professorat. 
Un comitè conjunt OIT-UNESCO d’experts sobre l’aplicació de la Recomanació 
sobre les condicions del professorat (1966) va ser creat el 1968 per decisió 
del Consell Executiu de la UNESCO i del Consell d’Administració de 
l’Oficina Internacional del Treball (OIT). El comitè es compon de 12 experts 
independents, dels quals  la meitat són designats  per l’Oficina i l’altra per la 
UNESCO. Es va plantejar si seria bo actualitzar la Recomanació i recuperar-
ne uns quants elements en una eventual convenció sobre les condicions del 
professorat: és un tema que s’està valorant actualment.  Tenint en compte 
que el comitè vetlla per l’aplicació dels dos instruments normatius, el Consell 
Executiu ha decidit96 canviar el nom d’aquest organisme  i anomenar-lo Comitè 
d’experts conjunt OIT-UNESCO sobre l’aplicació de la Recomanació relativa al 
professorat, com havia suggerit el Comitè mateix per tal d’adaptar-se millor al 
nou abast de la missió d’aquest organisme, tal com havia estat decidit.97

La UNESCO també ha fet molt per protegir els béns culturals, ja que es tracta 
d’un àmbit estretament relacionat amb el dels drets culturals. Hi ha tres 
convencions de la UNESCO sobre aquest tema: la Convenció sobre la Protecció 
dels Béns Culturals en Cas de Conflicte Armat («Convenció de l’Haia»), a la 
qual cal afegir el Reglament d’execució que n’és part integrant i el Protocol que 
s’hi relaciona, així com les resolucions de la Conferència (1954); la Convenció 
sobre les Mesures que s’hauran d’adoptar per Prohibir i Impedir la Importació, 
l’Exportació i la Transferència de Propietats Il·lícites de Béns Culturals (1970); 
i la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural 
(1972).[id.]

La Conferència General de la UNESCO l’octubre del 2005 va adopar la 
Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions 
Culturals. Aquest instrument normatiu fa una llista dels drets i les obligacions 
que fan referència als estats part a favor de la promoció i la protecció de la 
diversitat de les expressions culturals. I estableix dos òrgans: la Conferència 
de les Parts, que és l’òrgan superior i plenari de la Convenció, i el Comitè 
Intergovernamental,98 encarregat de promoure els objectius de la Convenció, 

havia estat ratificada per 34 estats. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

96  162 EX/Decisió 3.2.2.

97  157 EX/Decisió 6.3.

98  D’acord amb l’article 23, http://www.ilo.org/fairglobalization/lang--es/index.htm ,el Comitè intergovernamental 

http://www.ilo.org/fairglobalization/lang--es/index.htm


104
M

At
ER

iA
LS

, 7
  —

 D
r

et
s 

h
u

m
an

s:
 p

r
eg

u
n

te
s 

i r
es

p
o

st
es

encoratjar i assegurar el seguiment del seu establiment. La Convenció va 
entrar en vigor el 18 de març de 2007. El 31 de maig de 2009, l’havien ratificat 
98 estats i la Unió Europea.99

Els mitjans per millorar l’eficàcia d’aquests mecanismes han estat examinats 
en diverses sessions del Consell Executiu. Aquest darrer i l’ECOSOC van posar 
en marxa, l’octubre del 2001, un grup comú d’especialistes encarregat de 
vetllar per l’aplicació del dret a l’educació. A aquest grup se li va encomanar la 
missió d’examinar les possibilitats de disminuir la càrrega que representa per 
als estats la redacció dels informes i augmentar l’eficàcia dels procediments 
existents. La Conferència General, en el curs de la seva 32a sessió l’octubre de 
2003, va demanar una organització temàtica dels informes dels estats relatius 
a les convencions i les recomanacions. Va demanar, a més, que es tinguessin 
en compte les informacions recollides pels òrgans de l’ONU encarregats de 
vetllar per l’aplicació dels tractats.

77.  La uneSCO ha estat habilitada per rebre les denúncies 
que invoquen les violacions dels drets humans?

La UNESCO ha establert un procediment de tractament de les denúncies pre-
sentades per presumptes víctimes o per persones, grups de persones o organit-
zacions no governamentals, nacionals o internacionals, que tenen coneixement 
fidedigne de presumptes violacions dels drets humans en els àmbits de compe-
tència de l’Organització, és a dir l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació. 
En primer lloc els autors de les denúncies han d’acceptar que se’n divulguin els 
noms. Seguidament, el govern en qüestió és informat de les denúncies i convi-
dat a formular per escrit les seves observacions. Un cop complertes les condici-
ons, les denúncies, anomenades «comunicacions», i les possibles respostes dels 
governs són examinades a porta tancada per un comitè del Consell Executiu, 
anomenat “de les convencions i les recomanacions”. Els representants dels go-
verns afectats poden participar a les reunions del comitè i aportar informacions 
complementàries o respondre a les preguntes que se’ls fan. En primer lloc el 
comitè estableix l’admissibilitat de la comunicació, tot seguit, si considera que 
és admissible i si estima que se n’ha de fer un seguiment, s’esforça a contribuir a 
fer prevaler una solució amistosa encaminada a afavorir la promoció dels drets 
humans que es desprenen dels àmbits de competència de la UNESCO. El comitè 
presenta després un informe confidencial al Consell Executiu de la UNESCO, 
que pot prendre qualsevol mesura que consideri oportuna.

de la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals ha estat establert 
quan el nombre de membres ha superat els 50. El Comitè inclou 24 membres, representants de 24 estats part de 
la Convenció, elegits per la Conferència de les parts per a un període de quatre anys. Per a més informació sobre 
el comitè intergovernamental, vegeu el lloc web oficial de la UNESCO: www.unesco.org.

99  El 31 de maig de 2009, 98 estats i la Unió Europea havien ratificat la Convenció sobre la Protecció i la Promoció 
de la Diversitat de les Expressions Culturals. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: 
instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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Aquest procediment no tan sols es refereix als casos individuals i específics 
de violació dels drets humans, sinó també a les «preguntes» relatives a les 
violacions massives, sistemàtiques i flagrants. Aquestes «preguntes» poden 
resultar tant d’una acumulació de violacions greus i sistemàtiques dels 
drets humans, com del fet que un Estat apliqui de jure o de facto una política 
contrària als drets humans. Les comunicacions relatives a «preguntes» de 
violació dels drets humans poden ser examinades en sessió pública pel Consell 
Executiu o per la Conferència General. Fins ara no s’ha fet servir mai aquest 
procediment.

En certa manera, els procediments de la UNESCO estan subjectes a condicions 
prèvies menys estrictes que les dels altres procediments internacionals o 
regionals, instituïdes per tractar les presumptes violacions dels drets humans. 
Per exemple, no exigeixen que totes les vies de recursos internes hagin estat 
exhaurides, sinó només la prova que l’autor de la comunicació s’ha esforçat 
a exhaurir aquest recurs; d’altra banda, el fet que una denúncia s’estigui 
estudiant en una altra organització internacional no impedeix que també 
sigui examinada en el marc dels procediments de la UNESCO.

Entre el 1978 i el 2007, el Comitè ha examinat 545 comunicacions referides 
a les convencions i les recomanacions. Gràcies, entre d’altres, a un diàleg 
entre el Comitè i l’Estat en qüestió se n’han pogut resoldre 344. Els informes 
del Comitè així com els afers que tracta són confidencials. Tanmateix, el 
reglament interior del Consell Executiu de 2005 preveu que els documents 
privats del Consell seran accessibles al públic al cap d’un termini de 20 anys 
(article 29).100

78.  Quina és la contribució aportada per l’Organització 
internacional del treball a la promoció dels drets 
humans?

L’Organització Internacional del Treball (OIT), que va ser creada el 1919, es 
va convertir en una agència especialitzada de les Nacions Unides el 1946. 
S’encarrega de promoure una justícia social més ampla a través de la seva acció 
en aquest àmbit i en l’àmbit del treball, un objectiu que queda resumit en la 
fórmula «Promoció d’una feina digna per a tothom». L’elaboració de normes 
internacionals del treball i del control de la seva aplicació per part dels estats 
membres constitueixen el fonament d’aquesta acció a favor dels drets humans. 
L’OIT també aporta una assistència tècnica als estats, i en molts sectors, per 
tal de fer entrar en vigor aquestes normes i principis.101

L’estructura tripartida de l’OIT exigeix que tots els òrgans encarregats de de-

100  Reglament interior del Consell Executiu de la UNESCO, edició del 2005 (vegeu [versió en francès]: http://
unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139080f.pdf).

101  L’any 1969 l’Oit va rebre el Premi Nobel de la Pau.
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finir-ne la política estiguin formats per representants dels governs, dels em-
presaris i dels treballadors; aquests darrers participen a un nivell exactament 
igual en les preses de decisions i en els procediments que permeten supervisar 
el bon funcionament de l’Organització.

Les normes internacionals del treball són adoptades per l’òrgan principal 
de l’OIT, la Conferència Internacional del Treball, en forma de convencions 
o de recomanacions. Les convencions referides als àmbits principals que, 
en matèria de drets humans, es desprenen de la competència de l’OIT 
concerneixen: la llibertat d’associació, l’abolició del treball forçat, l’eliminació 
de la discriminació en la feina i el treball, treball infantil, etc. Així mateix, 
aquestes convencions defineixen unes normes internacionals en matèria de 
condicions de treball, prevenció d’accidents laborals i malalties professionals, 
seguretat social, relacions entre la patronal i els sindicats, política de 
l’ocupació i orientació professional; d’altra banda, apunten a garantir la 
protecció d’uns grups determinats com les dones, els migrants i els pobles 
indígenes i tribals.

79.  Quins són els procediments de control de què disposa 
l’Oit?

Hi ha diversos procediments que permeten seguir i controlar l’aplicació de 
les normes de l’OIT. En ratificar una convenció, els estats es comprometen a 
presentar periòdicament un informe amb les mesures que han pres per fer 
funcionar aquestes disposicions. Aquests informes  sempre són enviats pels 
governs a les organitzacions nacionals que representen respectivament els 
treballadors i els empresaris, els quals poden formular les seves observacions. 
Un comitè independent d’experts sobre l’aplicació de les convencions i les 
recomanacions, format per 20 membres, examina els informes i formula les 
observacions sobre la mesura en què els governs s’ajusten a les disposicions 
d’aquests instruments. En la seva avaluació, el comitè té en compte la flexibilitat 
que la convenció pot atorgar en l’aplicació de les disposicions, però no de les 
diferències entre sistemes polítics, econòmics o socials, sobretot quan es tracta 
de drets humans fonamentals. El comitè sotmet a la Conferència Internacional 
del Treball, la periodicitat de la qual és anual, un informe examinat pel Comitè 
de la Conferència sobre l’aplicació de les convencions i les recomanacions. 
Aquest comitè és un òrgan tripartit, format per representants dels governs, dels 
treballadors i dels empresaris. Al llarg dels anys, l’OIT ha contribuït àmpliament 
a modificar la legislació dels estats membres en els àmbits social i laboral, i 
també ha contribuït a millorar les condicions i la vida dels treballadors, gràcies a 
les normes que ha anat establint i controlant-ne l’aplicació .

Quan el respecte d’una convenció o una altra dóna lloc a dificultats, l’OIT 
ofereix la seva assistència als països interessats per ajudar-los a trobar 
solucions. Ho fa gràcies a una xarxa de consellers tècnics repartits arreu del 
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món i per tota una gamma de mitjans diversos. L’assistència tècnica de l’OIT 
en tots els àmbits es basa, de fet, en les seves pròpies normes. A més, els estats 
són convidats a presentar informes sobre els obstacles que posen traves a la 
ratificació de les convencions de l’OIT.

80.  L’Oit pot rebre denúncies sobre al·legacions de violació 
dels drets humans?

A més de la funció ordinària de control basada en l’examen dels informes dels 
governs, la Constitució de l’OIT preveu, per assegurar l’aplicació de les normes 
relatives al treball, dos procediments d’examen de les denúncies. En virtut de 
la primera, qualsevol organització d’empresaris o de treballadors d’un Estat 
membre es pot adreçar a l’OIT per demostrar que un Estat membre no ha 
satisfet les obligacions que li imposa la convenció, encara que l’hagi ratificada. 
Un comitè tripartit especial del Consell d’Administració de l’OIT examina 
aleshores l’afer per determinar si hi ha mancances o no.

En virtut del segon procediment, un Estat membre pot posar una denúncia con-
tra un altre Estat membre que, a parer seu, no asseguri de manera satisfactòria 
l’execució d’una convenció que haurien ratificat un i l’altre. El Consell d’Adminis-
tració de l’OIT també està habilitat per posar una denúncia, per iniciativa pròpia 
o després que se n’hagi fet càrrec un delegat de la Conferència Internacional del 
Treball. El Consell d’Administració pot nomenar una comissió d’investigació. Si 
el govern interessat no accepta les conclusions d’aquesta comissió, pot dur l’afer 
davant del Tribunal Internacional de Justícia. Això encara no ha passat mai, els 
governs en qüestió s’han subscrit sempre a les conclusions de les comissions 
d’investigació. Darrerament, l’OIT també ha invocat un article de la seva cons-
titució, que l’autoritza a prendre altres disposicions per assegurar-se que es fa 
el seguiment d’una denúncia de la manera adequada, sol·licitant l’assistència 
d’altres organitzacions internacionals, és a dir de governs d’arreu del món. Fins 
avui, hi ha hagut un nombre relativament baix de representacions i de denún-
cies, però s’han referit a preguntes importants, relacionades especialment amb 
els drets sindicals, la discriminació i els treballs forçats.

81.  Quins són els procediments que fa servir l’Oit per 
garantir els drets sindicals?

El 1950, l’OIT va instituir un procediment especial per examinar les al·legacions 
sobre  violacions dels drets dels sindicats i dels drets de les organitzacions 
d’empresaris. Aquest procediment s’afegeix als procediments generals de 
vigilància de l’aplicació de les convencions. Les organitzacions de treballadors 
o empresaris, o els governs, poden posar denúncies. A la pràctica, la major 
part de les denúncies han estat fetes per organitzacions sindicals nacionals 
o internacionals. Aquestes denúncies es poden relacionar amb els drets 
sindicals, incloent-hi els que no estan establerts per les dues convencions 
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principals adoptades per a aquesta qüestió: la Convenció (núm. 87) sobre 
la Llibertat Sindical i la Protecció del Dret Sindical (1948) i la Convenció 
(núm. 98) sobre l’Aplicació dels Principis del Dret d’Organització i Negociació 
Col·lectiva (1949). Es poden posar denúncies contra qualsevol govern, tant 
si ha ratificat les convencions com si no ho ha fet. El Comitè tripartit del 
Consell d’Administració sobre la llibertat sindical estudia les denúncies i les 
pot reenviar com a complement de la informació a la comissió d’investigació i 
de conciliació sobre la llibertat sindical. En la pràctica, el Comitè ha examinat 
per si mateix la gairebé totalitat de les denúncies rebudes. Les recomanacions 
del Comitè han inspirat diverses mesures, i sobretot l’abrogació o l’esmena de 
determinades lleis, la reintegració de treballadors acomiadats, alliberament de 
sindicalistes empresonats. En alguns casos, condemnes a mort de sindicalistes 
han estat commutades. Entre el 1952 i el 2008, més de 2.000 comunicacions 
van ser objecte d’un examen davant del Comitè.

82.  Quines són les normes adoptades per l’Oit referides a 
l’efecte de la globalització sobre la protecció dels drets 
dels treballadors?

El juny del 1998, l’OIT va adoptar la Declaració sobre els Principis i Drets 
Fonamentals al Lloc de Treball i el seu seguiment. La Declaració constata nous 
problemes sorgits del procés de globalització i la liberalització del comerç pel 
que fa als drets dels treballadors. L’abolició de les barreres duaneres comporta 
sovint una degradació de les normes internes per part dels poders públics, 
sota el pretext d’augmentar la competitivitat dels negocis i les indústries 
internes. Això ha palesat la necessitat de reafirmar polítiques socials; en aquest 
sentit, la Declaració apunta a garantir que el progrés social va d’acord amb 
el desenvolupament econòmic. Per aquesta raó, reafirma el compromís de la 
comunitat internacional i de tots els estats membres de l’OIT «de respectar, 
promoure i dur a terme, de bona fe», quatre dels vuit principis fonamentals 
reconeguts en les convencions de l’OIT. Es tracta: del dret dels treballadors i 
dels empresaris a la llibertat d’associació i del reconeixement efectiu del dret de 
negociació col·lectiva (convencions núm. 87 i 98); eliminació de tota forma de 
treball forçat i obligatori (núm. 29 i 105); abolició definitiva del treball infantil 
(núm. 138 i 182) i l’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació i de 
professió (núm. 100 i 111). La declaració prohibeix fer servir les normes del 
treball amb fins comercials proteccionistes i afirma que l’avantatge comparatiu 
d’un país qualsevol en la producció de béns i serveis no podrà, de cap manera, 
ser qüestionat argüint  la declaració i el seu seguiment.

Els estats estan obligats a protegir aquests principis en la seva pròpia legislació i en 
la pràctica. Ara bé, la Declaració també obliga l’OIT a donar assistència als estats 
membres per tal que assoleixin els objectius i consagrin sense restricció els seus 
recursos constitucionals, operatius i pressupostaris per promoure les convencions 
fonamentals i crear un clima propici al desenvolupament econòmic i social.
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La Declaració instaura un mecanisme de seguiment promocional, que inclou 
dos àmbits, amb vista a establir aquests objectius: el Balanç anual i l’Informe 
global. Preveu també un ampli programa d’assistència tècnica per a l’aplicació 
d’aquests drets i completa el, ja existent, Programa per a l’Eradicació del Tre-
ball Infantil (IPEC).

El Balanç anual està constituït per informes presentats pels governs sobre els 
esforços que han fet per respectar els principis i els drets apuntats per totes 
les convencions fonamentals no ratificades, i les observacions fetes per les 
organitzacions de treballadors i d’empresaris. Aquests informes inclouen 
referències que permeten als països de mesurar-ne el progrés. L’Informe global, 
sotmès cada any pel director general de l’OIT a la Conferència Internacional 
del Treball, examina la situació pel que fa a una de les categories de principis 
i de drets, de manera que al cap de quatre anys la situació ha estat revisada 
minuciosament a propòsit del conjunt dels quatre principis i els drets. L’informe 
serveix de base per determinar les prioritats futures, per tal que l’OIT, gràcies a les 
seves activitats de cooperació tècnica, pugui ajudar els seus membres a establir 
els principis i els drets fonamentals. En el document final de la Cimera Mundial 
per al Desenvolupament Social del juliol del 2000, els estats es comprometen 
a millorar la qualitat del treball en el context de la globalització, incloent-hi la 
promoció de les iniciatives de l’Organització. L’OIT participa també a moltes 
altres iniciatives que es fonamenten en les seves normes i principis, com el Pacte 
Mundial de l’ONU (del qual quatre dels nou principis remeten als drets laborals), 
i els documents estratègics de reducció de la pobresa.

83.  L’Oit ha pres altres mesures dedicades a la dimensió 
social de la globalització?

L’OIT ha creat una comissió mundial sobre la dimensió social de la globalització, 
encarregada d’examinar les conseqüències socials de la globalització. Aquesta 
comissió, que es va reunir per primera vegada el març del 2002, va ser 
conduïda per dos caps d’Estat, i es componia de membres originaris de totes 
les regions del món. El seu objectiu final era trobar de quina manera el procés 
de globalització contribuiria a reduir la pobresa i l’atur, i afavorir el creixement 
així com el desenvolupament sostenible. S’hi va provar de formular accions 
concretes per guiar i orientar el procés de globalització cap a la promoció del 
repartiment just dels seus beneficis. La comissió va publicar el seu informe 
final el 2004, que va rebre el títol A fair globalization: Creating Opportunities 
for All. En aquest informe, la comissió proposava una estratègia per modificar 
els efectes de la globalització gràcies a una sèrie de recomanacions.102

Durant la 97a sessió de la Conferència Internacional del Treball, celebrada el 
10 de juny de 2008, es va assolir una fita important en adoptar la Declaració de 

102  Pel que fa a l’informe de la Comissió Mundial sobre la Dimensió Social de la Globalització [versió en castellà]:  
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/newsroom/hechos/com_glob.htm
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l’OIT sobre la Justícia Social per una Globalització Justa. La Declaració té en 
compte la visió contemporània de la missió de l’OIT sobre la globalització. Amb 
aquest text, els representants dels governs i les organitzacions d’empresaris 
i treballadors de 182 estats membres han subratllat el paper determinant de 
l’Organització en els esforços que duu a terme per promoure el progrés i la 
justícia social en el context de la globalització. S’han compromès a reforçar la 
capacitat de l’OIT per fer avançar els objectius a través de l’Agenda del treball 
digne.103 La Declaració institucionalitza el concepte de treball digne elaborat 
per l’OIT des del 1999, situant-lo al centre de les polítiques de l’Organització.

84. Quina aportació fa l’Organització per a l’alimentació 
i l’agricultura a la promoció i la protecció dels drets 
humans i les llibertats fonamentals?

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) 
és l’agència especialitzada més àmplia del sistema de les Nacions Unides. Va ser 
fundada el 1945; la seva missió consisteix a millorar els nivells de nutrició, la 
productivitat agrícola i la qualitat de vida de les poblacions rurals. La FAO bus-
ca alleujar la pobresa i la fam tot encoratjant el desenvolupament agrícola, la 
millora nutricional i la seguretat alimentària. S’ha fixat com a darrer objectiu 
satisfer les necessitats de les generacions actuals i futures propagant un sistema 
de desenvolupament que no degradi el medi ambient i que sigui tècnicament 
adequat, econòmicament viable i socialment acceptable. L’òrgan director de la 
FAO és la Conferència de les Nacions Membres, que es reuneix cada dos anys 
per repassar el treball dut a terme per l’Organització, així com per aprovar un 
programa de treball i el pressupost per als dos anys següents. El paper de la FAO 
en l’àmbit dels drets humans es basa fonamentalment en les conclusions de la 
Cimera mundial organitzada el 1996. D’acord amb l’objectiu 7.4 del pla d’acció 
adoptat en el curs de l’esmentada cimera, el marc de treball estratègic de la FAO 
per al període 2000-2015 inclou el sistema d’assolir la seguretat alimentària ba-
sada en els drets humans. A més, el 2002, la FAO va acollir la “Cimera Mundial 
de l’Alimentació: Cinc Anys Després”, la qual va adoptar una resolució «que rea-
firmava el dret de tothom a tenir accés a una alimentació sana i nutritiva».

85.  Quina aportació fa l’Organització Mundial de la Salut a la 
promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats 
fonamentals?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), agència especialitzada de les 
Nacions Unides per a la salut, fundada el 7 d’abril de 1948. Té com a objectiu 

103  L’agenda del treball digne ha estat elaborada en el marc de l’Oit i es basa en l’ocupació, la protecció social, 
el diàleg social i el tripartidisme així com els drets i principis fonamentals del treball. Per a més informació 
sobre el tema [versió en francès]: http://www.ilo.org/global/About_the_iLO/Media_and_public_information/Press_
releases/lang--fr/WCMS_094187/index.htm.
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fer que tots els pobles tinguin accés a un nivell de salut el més elevat possible. 
La seva constitució afirma que el dret a la salut és un dret humà fonamental, 
la qual cosa ha estat reafirmada a la Declaració Mundial de la Salut, que 
va adoptar el 1998. L’òrgan directiu de l’OMS és l’Assemblea Mundial de la 
Salut, que es compon de delegats que representen els 193 estats membres. 
L’Assemblea Mundial de la Salut té com a funcions principals aprovar el 
programa i el pressupost de l’OMS per a l’exercici dels dos anys següents 
i decidir sobre les grans orientacions polítiques de l’organització. L’OMS 
exerceix la seva autoritat dirigint i coordinant les activitats internacionals 
sobre la salut. Transmet les decisions polítiques sobre les qüestions 
internacionals relatives a la salut, posa en funcionament els acords 
internacionals sobre les polítiques de salut, anima a la racionalització i la 
mobilització dels recursos a favor de la salut i sosté els països en vies de 
desenvolupament tot avaluant les seves necessitats de recursos externs. 
L’Assemblea Mundial de la Salut ha adoptat diverses reglamentacions 
destinades a prevenir la propagació internacional de les malalties i diverses 
resolucions sobre temes relacionats amb l’objectivació dels drets previstos 
als pactes sobre drets humans, referits sobretot a la nutrició, la salut al si 
de la família i la recerca mèdica. S’han organitzat un nombre determinat 
d’activitats de recerca i de formació sobre la salut i els drets humans, com la 
formació de personal, així com la preparació d’una bibliografia comentada, 
una base de dades de les institucions i les línies directrius sobre un avenç 
que tingui en compte els drets humans, pel que fa a la tuberculosi. L’OMS 
publica cada any un informe sobre la salut al món. L’informe del 2008 va 
subratllar la importància de la promoció de l’atenció a la salut primària.

86.  Quina aportació fa el Fons de les nacions unides per a la 
infància a la promoció i la protecció dels drets humans i 
les llibertats fonamentals?

El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) s’encarrega de 
defensar els drets dels infants, ajudar a respondre a les seves necessitats 
essencials i oferir-los el màxim d’oportunitats possibles per assolir el seu 
desplegament ple.

L’UNICEF està guiat per les disposicions i els principis de la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant i els seus dos protocols facultatius. Atès que 
l’UNICEF també té com a missió promoure la igualtat dels drets de les 
dones i les nenes, la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes 
de Discriminació contra la Dona ocupa un lloc central en les tasques de 
l’Organització. Les altres normes internacionals dels drets humans que 
dirigeixen el treball concret de l’UNICEF són les convencions 138 i 182 de 
l’OIT i la Convenció de l’Haia sobre la Protecció dels Infants i la Cooperació 
en Matèria d’Adopció Internacional. Les oficines de l’UNICEF treballen 
juntament amb els seus socis per establir mètodes basats en els drets 
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humans o fonamentals encaminats a resoldre problemes complexos que 
afecten l’afermament dels drets humans, com ara la mortalitat materna, 
la sida, el treball infantil, la malnutrició, la violència contra els infants i 
l’accés de les nenes a l’educació. Amb l’objectiu de contribuir a la construcció 
d’un «món digne dels infants», l’UNICEF posa de relleu la indissociabilitat 
dels drets dels infants i els de les dones, i treballa per a un establiment 
progressiu i sostenible dels mitjans que permeti assolir els objectius en 
matèria de desenvolupament humà.

87.  Quina aportació fa el Programa de les nacions unides 
per al Desenvolupament a la promoció i la protecció dels 
drets humans i les llibertats fonamentals?

El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) va ser 
creat el 1965 amb la missió de promoure el progrés tècnic i econòmic als 
països en vies de desenvolupament. Preconitza la protecció dels drets hu-
mans en els àmbits de la governança democràtica, la reducció de la pobre-
sa, la prevenció de les crisis, el redreçament econòmic, l’energia i el medi 
ambient, la tecnologia de la informació i les comunicacions, i de la sida. El 
PNUD treballa amb 174 governs, gràcies a una xarxa de 146 oficines i altres 
programes repartits arreu del món. Els seus programes principals i les deci-
sions polítiques són elaborats per un consell d’administració format per 36 
delegats que representen tant els països desenvolupats com els països en via 
de desenvolupament. El PNUD s’esforça sobretot a aportar als països aju-
da i solucions mitjançant la creació d’una xarxa mundial tot assegurant-se, 
gràcies a aquesta mena de cooperació, que els recursos d’ajuda internacional 
procurats per les Nacions Unides s’utilitzen amb eficàcia. Des del 1990, pu-
blica un informe mundial sobre el desenvolupament humà. Aquest informe 
marca el balanç anual dels progressos duts a terme en matèria de desenvo-
lupament econòmic, de defensa i de política dels drets humans i de debat 
públic tot donant prioritat a l’ésser humà, i no s’acontenta de fer servir el 
criteri de la renda com a únic criteri per avaluar el nivell de benestar a llarg 
termini de les poblacions. Des del primer informe, aquests estudis tenen 
en compte quatre nous indicadors del desenvolupament humà: l’índex de 
desenvolupament humà; l’índex de desenvolupament de gènere; la mesu-
ra d’apoderament de gènere i l’índex de pobresa humana. Cada informe se 
centra en un tema d’actualitat específic a propòsit del qual subministra una 
anàlisi detallada i unes recomanacions polítiques.

Els missatges llançats per aquests informes –i els instruments per dur-los a ter-
me– són clars per a totes les poblacions d’arreu del món, com ho testimonia la 
publicació dels informes nacionals sobre el desenvolupament humà en més de 
140 països. L’Informe sobre el desenvolupament humà és un informe independent. 
És el resultat del treball dut a terme per un equip format per científics eminents, 
professionals del desenvolupament i membres del PNUD, pertanyents al depar-
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tament de l’informe sobre el desenvolupament humà. Es tradueix a més de 12 
llengües i es troba disponible en més de 100 països cada any.104 

88.  Les activitats del Banc Mundial, del Fons Monetari 
internacional i de l’Organització Mundial del Comerç 
tenen una relació amb els drets humans?

S’ha retret al Fons Monetari Internacional (FMI) i al Banc Mundial que no 
segueixin una política i un ordre del dia coherents en matèria de drets humans. 
Aquests últims anys, el Banc Mundial s’ha mostrat més categòric a l’hora 
de definir la seva política de préstecs amb relació als drets humans i altres 
qüestions relacionades, com ara la disminució de la pobresa.

Des de fa poc, el Banc Mundial ha concentrat les seves activitats sobre seguretat 
alimentària creant un programa d’intervenció per tal de fer front als problemes 
engendrats per la crisi alimentària mundial. Aquest programa forma part de la 
política de nova distribució alimentària mundial del Banc Mundial aprovada 
per 150 països. El febrer del 2009, 30 països van rebre 497 milions de dòlars 
dels Estats Units per a un pressupost total de 866 milions de dòlars previstos 
per a aquest tema. El Banc Mundial també va participar a la reunió de la Cimera 
de Madrid sobre Seguretat Alimentària el gener de 2009.

Ara bé, es continua treballant per saber si cal, tant en el pla polític com ètic, 
que el Banc encoratgi reformes sobre l’amplitud i la validesa del seu mandat 
jurídic quan es tracta de qüestions relatives als drets humans i no pas 
problemes purament econòmics, sobre la coherència de la seva implicació en 
matèria de drets humans. Es planteja el mateix debat pel que fa  al FMI. En el 
cas d’aquest últim, però, les seves polítiques de modalitats (que consisteixen a 
exigir la reducció de les despeses dels governs i els sectors públics) continuen 
alimentant la controvèrsia. Un bon nombre de sectors de la societat civil 
sostenen que aquestes polítiques comporten una disminució de les despeses 
socials indispensables, com les que afecten l’educació i la salut, i fan encara 
més precària la situació dels pobres a les zones rurals.

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) és objecte d’un bon nombre de 
protestes serioses relatives als drets humans i al desenvolupament. Una de 
les controvèrsies principals a propòsit de l’OMC prové de la inserció d’una 
clàusula social que incorpora els drets humans i les normes del treball en 
l’Acord General de Tarifes i Comerç (GATT). A la Conferència Ministerial 
de Doha i en el curs de l’anterior conferència ministerial, que va tenir lloc a 
Singapur, els ministres van reafirmar que l’Organització Internacional del 
Treball és l’organisme habilitat per ocupar-se de les normes fonamentals del 
treball reconegudes internacionalment. El que es troba al centre del debat, és 

104 [http://www.unescocat.org/ca/recursos/publicacions/informe-sobre-el-desenvolupament-huma-2010-el-desen-
volupament-huma--la-veritable-riquesa-de-les-nacions] 
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la qüestió de les restriccions comercials i si cal, o no, imposar-les a mercaderies 
fabricades violant les normes fonamentals del treball i dels drets humans. Els 
punts de vista sobre aquesta qüestió divergeixen molt. La polèmica continua 
viva i oscil·la entre la incorporació d’una clàusula explícita i la reinterpretació 
de l’acord a fi d’incloure que es tinguin en compte els drets humans i les normes 
del treball en el sistema de reglament dels litigis al si de l’OMC.

Els problemes amb què es troben els països en via de desenvolupament també 
són objecte de debats pel que fa a les seves obligacions definides pels acords 
de l’OMC, sobretot pel que fa a l’agricultura (higiene alimentària) i la propietat 
intel·lectual (accés als medicaments, biodiversitat). A la conferència ministerial 
de Doha, els ministres van acceptar adoptar 50 decisions que clarifiquen les 
obligacions dels països en desenvolupament pel que fa a diverses qüestions, i 
s’han posat d’acord sobre un futur programa de treball destinat a reglar altres 
problemes que no van ser resolts a la conferència. Després de la reunió de 
Doha, altres reunions ministerials van tenir lloc a Cancun (2003) i a Hong 
Kong (2005). També es van dur a terme negociacions sobre el mateix tema a 
Ginebra (2004, 2006, 2008), a París (2005) i a Potsdam (2007). El maig del 
2009, el programa no estava assolit.
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Els instruments i procediments regionals 
relatius als drets humans

89.  Quines han estat les mesures preses pel Consell d’europa 
per protegir els drets humans, tant civils com polítics?

El Consell d’Europa, creat el 1949 i la seu del qual és a Estrasburg, ha 
establert mecanismes que apunten a garantir la protecció dels drets humans 
establerts per la Convenció de Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats 
Fonamentals (coneguda també amb el nom de Convenció Europea dels Drets 
Humans) del 1950, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 1953. Aquesta 
Convenció tracta essencialment dels drets civils i polítics, i declara, en el seu 
preàmbul, que els governs dels estats europeus «són reelegits per prendre les 
primeres mesures pròpies per assegurar la garantia col·lectiva de determinats 
drets anunciats a la Declaració Universal» no tan sols als seus propis ciutadans 
sinó també a totes les persones que viuen sota «la seva jurisdicció».

El Consell d’Europa té actualment 47 estats.105 Tots els membres del Consell 
d’Europa han de ratificar la Convenció. Així mateix, s’obliguen a reconèixer el 
dret de requeriment individual i la competència del Tribunal Europeu de Drets 
Humans. La Convenció comprèn catorze protocols que tracten de qüestions 
de dret o de forma sobre el funcionament del tribunal.

El Tribunal Europeu de Drets Humans és l’engranatge principal per garantir els 
drets que protegeix la Convenció europea. El Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa vetlla per aplicar les decisions del Tribunal. Aquestes institucions 
poden rebre tant denúncies oficials d’estats part contra altres estats part 
com denúncies de particulars, grups o ONG. Les decisions del Tribunal són 
jurídicament vinculants i els estats part estan obligats a sotmetre-s’hi. A la 
pràctica, passa sovint que, després d’un judici pronunciat pel tribunal sobre un 
afer o un altre, un Estat hagi modificat la seva legislació nacional o procedeixi 
a qualsevol altra modificació d’ordre general per evitar que es reprodueixi el 
mateix tipus de violació: així és com Àustria, Alemanya i Turquia han modificat 
les seves legislacions sobre la detenció provisional; el Regne Unit ha modificat 
els seus reglaments penitenciaris després d’un judici referent al dret d’accés 
als tribunals; els Països Baixos van fer modificacions a les disposicions que 
regulen la disciplina militar; Bulgària ha dut a terme una reforma important 
del seu procediment penal; i França ha canviat els procediments disciplinaris 

105  Albània, Alemanya, Andorra, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, 
Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Exrepública iugoslava de Macedònia, Federació Russa, 
Finlàndia, França, Geòrgia, Grècia, Hongria, irlanda, islàndia, itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, 
Malta, Mònaco, Montenegro, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit de Gran Bretanya i irlanda del 
Nord, República de Moldàvia, República txeca, Romania, San Marino, Sèrbia, Suècia, Suïssa, turquia, Ucraïna i 
Xipre.
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d’alguns organismes professionals convertint les sessions en públiques. A més, 
el Tribunal convida sovint els estats a indemnitzar la persona o les persones 
els drets de la qual han estat violats. El 2008, el Tribunal va fer 1.545 judicis, 
dels quals 1.543 tractaven de violacions de la Convenció. El protocol núm. 14 
de la Convenció, que garanteix l’eficàcia del Tribunal a llarg termini, entrarà en 
vigor quan tots els estats signataris l’hagin ratificada.106

En l’àmbit dels drets humans, el Consell d’Europa ha posat a punt un ampli 
programa d’assistència pràctica, l’objecte del qual és donar suport a la transició 
cap a una democràcia en els nous estats membres i facilitar-ne la integració al 
Consell d’Europa.

90.  Quins mitjans permeten al Consell d’europa que 
protegeixi els drets econòmics, socials i culturals?

Aquests drets són reconeguts per la Carta Social Europea (1961), revisada el 
1966. Aquest darrer text va entrar en vigor el 1999. Les parts contractants107 
es van posar d’acord per garantir els drets a l’allotjament, la salut, l’educació, 
el treball, la protecció social i la llibertat de moviment, sense cap discriminació 
basada en la raça, el sexe, l’edat, el color, la llengua, la religió, les opinions, 
l’origen nacional, l’origen social, l’estat de salut o l’associació amb una minoria 
nacional. La Carta també estableix el Comitè Europeu dels Drets Socials que 
vetlla per la seva aplicació. Cada part contractant ha de sotmetre al Comitè 
un informe anual que indiqui les mesures preses per posar en funcionament 
la Carta, tant en el pla legislatiu com en el pla pràctic. El Comitè examina els 
informes i publica cada any les conclusions sobre la manera com els estats 
membres acompleixen les seves obligacions.

Segons els termes d’un protocol que va entrar en vigor el 1998, les denúncies 
col·lectives al·legant violacions de la Carta poden ser sotmeses al Comitè Eu-
ropeu dels Drets Socials. Aquestes denúncies col·lectives poden ser diposita-
des per les organitzacions de treballadors i empresaris europeus, la Confede-
ració Europea de Sindicats del Comerç (ETUC), la Unió de Confederacions de 
la Indústria i dels Empresaris d’Europa (UNICE), l’Organització Internacional 
dels Empresaris (OIE) i les organitzacions europees no governamentals que 
tenen un estatut consultiu en el si del Consell d’Europa i les organitzacions 
nacionals de treballadors, les organitzacions sindicals i nacionals no governa-
mentals, si l’Estat en qüestió declara que els autoritzava a presentar aquestes 
denúncies. Si un Estat no pren cap mesura per aplicar una decisió del Comitè 

106  El 31 de maig de 2009, 46 estats havien ratificat el protocol núm. 14 de la Convenció de Salvaguarda dels Drets 
Humans i les Llibertats Fonamentals que esmenava el sistema de control de la Convenció. (Per a la llista d’aquests 
estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/
human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)

107  El 31 de maig de 2009, hi havia 27 estats part de la Carta Social Europea i 27 estats part de la Carta Social 
Europea revisada. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals 
relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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Europeu dels Drets Socials al respecte, el Comitè de Ministres pot adreçar-li 
una recomanació ordenant-li que canviï la situació de fet i de dret.

El procediment de les denúncies col·lectives apunta a donar més amplitud a 
la participació dels treballadors i també dels empresaris i a les organitzacions 
no governamentals. Això és també un exemple, entre d’altres, de mesures 
que apunten a millorar l’exercici efectiu dels drets socials garantits per la 
Carta. Després de la primera denúncia col·lectiva dipositada per la Comissió 
Internacional de Juristes contra Portugal per causa de la protecció especial 
de la qual s’haurien de beneficiar els infants contra els riscos físics i morals 
(article 7), el Comitè va considerar que Portugal havia violat les obligacions a 
les quals s’havia compromès segons les condicions de la Carta.

91.  el Consell d’europa estableix altres normes, mecanismes 
i activitats?

La Convenció Europea per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractaments Inhumans o Degradants preveu un dispositiu preventiu no 
judicial per a la protecció de les persones privades de la seva llibertat. Aquest 
dispositiu està basat en la vigilància sistemàtica i a través de visites fetes 
amb una finalitat investigadora, dutes a terme per un comitè d’experts 
independents, el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) 
(vegeu la pregunta 29). Després d’aquestes visites, el comitè formula unes 
recomanacions (i, més tard, pot fer una declaració pública), i en dóna compte 
anualment al Comitè de Ministres.

El Consell d’Europa atorga també molta importància a la qüestió de la igualtat 
entre homes i dones, i a la de la lluita contra el racisme i contra la intolerància. 
El Comitè Director per la Igualtat entre Homes i Dones s’ha pronunciat sobre 
qüestions com ara la violència contra la dona i la prostitució; també ha formulat 
propostes concretes que provenen de qüestions concretes després de fer anàlisis 
detallades i conferències. El 1994, es va llançar la noció de «democràcia parità-
ria»; la idea que els homes i les dones han d’intervenir a parts iguals en la presa 
de decisions. La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), 
establerta el 1994, prova d’avaluar l’eficàcia de les mesures preses a escales na-
cional i internacional per lluitar contra el racisme i la intolerància. Aquesta co-
missió assenyala les infraccions comeses en aquest àmbit i, gràcies a una anàlisi 
país per país, recull i difon els «bons exemples»; treballa en col·laboració amb les 
ONG locals i nacionals durant les sessions de sensibilització.

Un altre àmbit d’activitat del Consell d’Europa és el dels mitjans de comuni-
cació: els seus objectius són reforçar i millorar la llibertat d’expressió i infor-
mació, així com el dret de buscar, rebre i comunicar les informacions.

Als anys 1990, el Consell d’Europa es va dotar de dos instruments en l’àmbit 
de la protecció dels drets de les minories: la Carta Europea de les Llengües 
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Regionals o Minoritàries (1992) i la Convenció Marc per a la Protecció de 
les Minories Nacionals (1995) (vegeu la pregunta 49). El Comitè consultiu, 
establert per la Convenció, en controla la bona aplicació per part dels estats 
part i elabora valoracions per països que sotmet al Comitè de Ministres. El 
comitè consultiu reuneix 18 experts independents. S’encarrega de l’estudi de 
les relacions estatals i també ha pres el costum de dur a terme regularment 
visites sobre el terreny als països.

El 2005, el Consell d’Europa va adoptar la Convenció contra el Tràfic de 
Persones que va entrar en vigor el 2008. La Convenció instaura un mecanisme 
de seguiment que recolza sobre dos pilars: un òrgan tècnic, el Grup d’Experts 
sobre la Lluita contra el Tràfic de Persones (GRETA), format per experts 
independents; i un òrgan polític, el Comitè dels Partits, que comprèn els 
representants d’estats part de la Convenció. El Comitè dels Partits va elegir 
els primers membres del GRETA durant la seva reunió a Estrasburg, els dies 5 
i 8 de desembre del 2008.108

La Comissió Europea per a la Democràcia per mitjà del Dret, més coneguda 
com a Comissió de Venècia, és un òrgan consultiu del Consell d’Europa sobre 
les qüestions constitucionals. Des que va ser creada el 1990, la Comissió de 
Venècia apunta a fer respectar els principis de la democràcia, de drets humans i 
la preeminència del dret. La Comissió és competent per donar consells jurídics 
als estats membres, observar i ajudar a la preparació de legislació electoral, 
cooperar amb els cursos constitucionals i millorar encara més el funcionament 
de les institucions democràtiques.

El comissari dels drets humans del Consell d’Europa és una institució 
independent creada pel Comitè de Ministres el 1999. S’encarrega de promoure 
la conscienciació i el respecte dels drets humans als estats membres del Consell 
d’Europa. El comissari fa visites sobre el terreny i elabora informes sobre la 
situació dels drets humans que presenta després al Comitè de Ministres i a 
l’Assemblea parlamentària de l’organització. A més, estableix recomanacions 
temàtiques sobre diverses qüestions relatives als drets humans i tendeix a 
promoure la conscienciació sobre els drets humans i un augment dels poders 
de les institucions nacionals de drets humans dels estats membres.

92.  La promoció i la protecció dels drets humans estan 
incloses als tractats de la unió europea?

La Unió Europea (UE) va ser creada el dia 1 de novembre de 1993, després de 
l’entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea (TUE, Tractat de Maastricht). 
La Comunitat Europea (CE), anomenada anteriorment Comunitat Econòmica 
Europea (CEE), va ser creada pel Tractat de Roma el 1957, i és, des del Tractat 

108  El Grup d’Experts sobre la Lluita contra el tràfic de Persones (GREtA) es va reunir per primera vegada els 
dies 24-27 de febrer de 2009 al Consell d’Europa a Estrasburg (vegeu [versió en francès]: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/trafficking/default_FR.asp).
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de Maastricht, l’estructura més important de la Unió Europea. La Unió 
Europea es considera com el sostre d’un edifici que reposa sobre tres pilars: la 
CE, política estrangera i de seguretat comuna (PESC), la cooperació policíaca i 
judicial en matèria penal i pel que fa als afers interns.

El Tractat que institueix la Comunitat Europea (TCE) no fa cap referència 
explícita als drets humans i les llibertats fonamentals. Ara bé, les polítiques 
adoptades per les institucions de la Comunitat i dels caps d’Estat dels estats 
membres s’inspiren en els principis de llibertat, democràcia i respecte dels 
drets humans i les llibertats fonamentals, comuns a tots els estats membres. 
En particular, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees ha reconegut 
que aquests principis formen part integrant del dret comunitari, la qual cosa, 
consegüentment, garanteix que els drets humans siguin plenament tinguts 
en compte en l’administració de justícia.

El 1987 va ser quan els drets humans van ser introduïts als tractats per primera 
vegada, pel preàmbul de l’Acta Única Europea (AUE). El Tractat de Maastricht 
(adoptat el 1992) va incorporar aquests principis en les disposicions que 
contenia el cos del tractat. S’ha estipulat especialment que un dels objectius 
de la PESC de la UE és el «desenvolupament i el reforç de la democràcia 
i de l’Estat de dret, així com del respecte dels drets humans i les llibertats 
fonamentals» (títol II, article J1 del TUE). Al mateix temps, un nou títol sobre 
la «cooperació al desenvolupament» ha inclòs una segona referència directa als 
drets humans i a la democratització, tot declarant que «la política en aquest 
àmbit contribueix a l’objectiu general de desenvolupament i consolidació de 
la democràcia i l’Estat de dret, així com a l’objectiu del respecte dels drets 
humans i les llibertats fonamentals» (article 177 del TCE).

El Tractat d’Amsterdam, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 1999, 
reafirma al seu article 6 que la Unió Europea es basa «en els principis de 
llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, 
així com de l’Estat de dret, principis que són comuns als estats membres». 
Així mateix, l’article 49 d’aquest Tractat insisteix en el fet que el respecte 
d’aquests principis és exigit als països que demanen la seva admissió a la UE. 
Un mecanisme previst a l’article 7 del mateix Tractat permet sancionar les 
violacions greus i persistents dels drets humans per part dels estats membres 
de la UE. Aquesta darrera disposició va ser reforçada pel Tractat de Niça el 
desembre del 2000.

El Tractat d’Amsterdam conté igualment una clàusula general sobre la lluita 
contra la discriminació, disposicions sobre mesures referides al dret d’asil, als 
refugiats i a la immigració, i alguns mitjans en l’àmbit laboral, condicions de 
treball i de protecció social.

El dia 1 de març de 2007, es va crear l’Agència per als Drets Fonamentals de la 
Unió Europea (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA). Amb 
seu a Viena, aquest organisme de la Unió Europea té com a mandat aportar 
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ajuda i recursos sobre els drets humans a les institucions i les autoritats 
pertinents de la Unió Europea, així com als estats membres.

93.  Quins són els elements principals de la política 
estrangera de la unió europea pel que fa als drets 
humans?

Les principals iniciatives de la UE, amb relació a països tercers, consisteixen 
en accions dutes a terme per la CE (primer pilar), d’una banda, i per la PESC 
(segon pilar), de l’altra.

Des del 1992, la CE (que avui és un dels pilars de la UE) ha inclòs en els seus 
acords bilaterals en matèria de comerç i de cooperació amb països tercers una 
clàusula anomenada dels «drets humans», que estipula que el respecte dels 
drets humans i la democràcia constitueix un «element essencial» de l’acord. En 
cas de violació es pot suspendre l’acord. Ara bé, es tracta sobretot d’encoratjar 
el diàleg i les accions positives, més que no pas de prendre mesures de càstig. 
Aquesta mena de disposició figura, per exemple, entre els acords d’associació 
euromediterrània i l’Acord de Cotonou (provinent de la Convenció de Lomé) 
signat amb els estats ACP (Àfrica, Carib i Pacífic) el juny del 2000.

Pel que fa al pressupost de la «Iniciativa europea per a la democràcia i els drets 
humans» (IEDDH) (que substitueix l’Instrument Europeu per a la Democràcia 
i els Drets Humans), es destinen fons a donar suport a programes de promoció 
dels drets humans i principis democràtics així com a la prevenció de conflictes 
fora de la Unió Europea. El pressupost per al període 2007-2013 és de 
1.104 milions d’euros. El gestiona la Comissió, amb l’assistència d’un comitè 
sobre els drets humans i la democràcia.109 L’IEDDH coopera molt especialment 
amb les ONG, tenint en compte la seva contribució important a la promoció 
dels drets humans i a la democràcia. Aquest programa completa les altres 
iniciatives, en matèria d’assistència exterior, preses per la CE amb relació als 
governs de països tercers (PHARE, TACIS, etc.), ja que poden establir-se acords 
amb altres socis diversos, en especial les ONG i organitzacions internacionals, 
sense el consentiment del govern d’acollida.

Les estratègies, posicions i accions comunes són els instruments jurídics 
principals de la política estrangera i de seguretat comuna de la UE. Un nombre 
significatiu d’aquests instruments fa referència específicament als drets 
humans i la democratització, o conté elements destacats dels drets humans. 
Des del 2003, la Unió Europea desplega les missions sota l’autoritat de la 
PESC. Aquestes missions se situen en diversos llocs del món i tenen com a 
objectiu promoure la seguretat global. Es duen a terme gràcies al document del 

109  Pel que fa a la creació de l’instrument financer per a la promoció de la democràcia i dels drets humans al 
món (Reglament [CE] núm. 1889/2006 del Parlament Europeu i del Consell del 20 de desembre de 2006), vegeu: 
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_
doc=2006&nu_doc=1889.&lg=fr.
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Consell sobre la «integració dels drets humans per la PESC i altres polítiques 
de la Unió Europea», adoptat el 13 de novembre de 2006.110 Per tal d’assegurar 
la promoció del calendari dels drets humans de la UE, les oficines de drets 
humans o els experts acompanyen les missions.

L’informe anual de la UE sobre els drets humans serveix per reforçar la 
coherència política de la UE en aquest àmbit i estableix un panorama de 
totes les estratègies, posicions i accions comunes a favor dels drets humans. 
A més, la UE va adoptar el desembre del 2001 les línies directrius per als 
diàlegs sobre els drets humans, per les quals es compromet a incorporar 
preguntes relatives als drets humans, la democràcia i l’Estat de dret en totes 
aquestes trobades amb els països tercers, i que anuncien les condicions de la 
conducta de diàlegs específics sobre els drets humans.

Des d’aleshores, el Consell de la Unió Europea ha publicat una sèrie de línies 
directrius destinades a la protecció i la promoció dels drets humans a països 
tercers. El 2008, el Consell ha elaborat unes línies directrius contra totes les 
formes de discriminació i violència contra les dones i les nenes, sobre la pena 
de mort, la tortura i els defensors dels drets humans.

A més, es fan passos prop de les autoritats de països tercers, sovint de manera 
confidencial, per tal de transmetre les inquietuds relatives als drets humans. 
La UE també pot fer declaracions públiques, per exhortar un govern o altres 
parts a respectar els drets humans, o alegrar-se dels desenvolupaments 
positius.

94.  Quin és l’objecte de la Carta dels Drets Fonamentals de la 
unió europea?

Després de la crida llançada pels consells europeus dels caps d’Estat i de govern 
a Colònia i Tampere, el juny i  l’octubre del 1999, es va redactar una Carta 
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i es va proclamar solemnement 
al Consell Europeu de Niça, el desembre del 2000. La Carta apunta a conduir 
l’acció de les institucions europees en l’àmbit dels drets humans, per tal de fer 
aquests drets més visibles i d’afavorir entre els ciutadans la presa de consciència 
dels seus drets. L’abast de la Carta es defineix a l’article 51(1). S’adreça a les 
institucions i òrgans de la Unió, tot respectant el principi de subsidiarietat, i 
als estats membres únicament quan han d’aplicar el dret de la Unió. La Carta 
no vincula els estats membres en els àmbits de la seva competència nacional.

La Carta ha estat modelada, en gran mesura, sobre les disposicions de la 
Convenció Europea de Drets Humans i conté set capítols. El capítol I («Dig-
nitat») fa referència als drets a la vida, a la integritat de la persona (per 

110  Unió Europea, Consell d’Europa, «Mainstreaming human rights across CFSP and other EU policies», 
Brussel·les, 7 de juny de 2006 (10076/06), disponible a [versió en anglès]: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/hr/news66.pdf.
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exemple, prohibició de la tortura). El capítol II («Llibertats») conté especial-
ment el dret al respecte de la vida privada, el dret a la llibertat d’expressió, 
de religió, d’associació, el dret a l’educació, el dret a la propietat i el dret 
d’asil. El capítol III («Igualtat») comprèn les disposicions sobre la no-discri-
minació, la diversitat cultural, la igualtat entre homes i dones i els drets de 
l’infant, de la gent gran i de les persones amb discapacitat. El capítol IV («So-
lidaritat») inclou el dret a la informació i diversos drets relatius al treball, 
així com disposicions sobre la protecció de la salut i la de l’entorn. El capí-
tol V («Ciutadania») inclou el dret de vot i el dret a una bona administració, 
i el capítol VI («Justícia») comprèn el dret a un judici imparcial i a un recurs 
efectiu. Finalment, el capítol VII conté disposicions generals referides a l’es-
tatut i l’àmbit d’aplicació de la Carta.

L’estatut de la Carta és, per ara, el d’una declaració. Això vol dir que no té, 
oficialment, cap valor jurídic vinculant. El 2008, les esmenes previstes pel Tractat 
de Lisboa no havien estat ratificades. En conseqüència, el maig del 2009, aquest 
tractat encara no havia entrat en vigor. Tanmateix, des de la seva proclamació, 
va tenir una influència important en els judicis emesos pel Tribunal de Justícia 
Europeu, així com sobre les polítiques de les institucions de la UE.

95.  Quins instruments sobre els drets humans van ser 
adoptats per l’Organització per a la unitat africana i, per 
consegüent, per la unió africana?

La Conferència de caps d’Estat i de Govern de l’Organització per a la Unitat 
Africana (OUA) va adoptar el 26 de juny de 1981, la Carta Africana de Drets 
Humans i dels Pobles. Aquesta Carta va entrar en vigor l’octubre del 1986. El 
31 de maig de 2009, havia estat ratificada pels 53 estats membres de la Unió 
Africana. Hi ha altres instruments relatius als drets humans adoptats per 
l’OUA: la Convenció OUA sobre Refugiats, que gestiona els aspectes específics 
dels problemes dels refugiats a l’Àfrica, adoptada el 1969 i en vigor des del 
1974; la Carta Africana sobre els Drets i el Benestar de l’Infant, adoptada el 
1990 i que va entrar en vigor aquell mateix any. El juliol de 2003, la Unió 
Africana va adoptar un protocol sobre els drets de les dones a l’Àfrica. Es tracta 
d’una etapa important en els esforços esmerçats per promoure el respecte 
dels drets de les dones. Aquest protocol reclama, entre d’altres, l’abolició de 
totes les formes de violència contra les dones a l’Àfrica i la promoció de la 
igualtat entre dones i homes. En una reunió de caps dels 53 estats africans 
de l’11 de juliol de 2000, es va adoptar l’Acte Constitutiu de la Unió Africana. 
L’Organització per a la Unitat Africana va ser substituïda per la Unió Africana 
(UA) i va entrar en vigor el juliol del 2002.111

111  El 31 de maig de 2009, 53 estats havien ratificat l’acta constitutiva de la Unió Africana. (Per a la llista d’aquests 
estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/
human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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La Carta Africana de la Democràcia, Eleccions i Governança va ser adoptada 
per la Unió Africana el 2007, amb l’objectiu de promoure un principi de 
democràcia a través del continent. El 31 de maig del 2009, la Carta encara 
no havia entrat en vigor.112 La Carta Africana de la Joventut, adoptada el 
2006, és un altre instrument important, però, el 31 de maig de 2009 tampoc 
no havia entrat en vigor. La Carta crea un marc jurídic vinculant per als 
governs, per tal que desenvolupin unes polítiques de suport i programes per 
a la joventut.113

96.  Quins drets protegeix la Carta africana de Drets humans i 
dels Pobles?

La Carta presenta diversos elements que la distingeixen dels altres instruments 
internacionals i regionals sobre els drets humans, inspirats per la Carta de les 
Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets Humans. És propi que 
la Carta inclogui els drets econòmics, socials i culturals, així com també els 
drets civils i polítics, i subratlla també que totes dues «categories» de drets són 
indissociables i interdependents. A més, apunta a promoure els «drets dels 
pobles», és a dir els drets col·lectius de cada poble com a grup. La convicció 
central de la qual es desprèn el principi del dret dels pobles és efectivament 
que els éssers humans no poden assolir el seu màxim desenvolupament si 
no són membres d’un grup. És a dir que no tan sols tenen drets, sinó també 
responsabilitats pel que fa a la comunitat a la qual pertanyen, en especial 
deures pel que fa a la família, la societat en què viuen, el seu país i la comunitat 
internacional. Els estats, per la seva banda, tenen el deure d’assegurar-se 
l’exercici del dret al desenvolupament.

97.  Quins mecanismes s’han establert per aplicar la Carta 
africana?

En virtut de la Carta, el 1987 es va crear una Comissió Africana de Drets 
Humans i dels Pobles per promoure els drets humans i assegurar la seva 
protecció a l’Àfrica. Aquesta Comissió, que té seu a Banjul (Gàmbia), està 
formada per 11 membres, escollits en funció de la seva integritat i les seves 
competències, que exerceixen el seu càrrec a títol personal i no tant com a 
representants del seu govern. La Comissió duu a terme diverses missions, en 
especial la de protegir els drets anunciats a la Carta i la de promoure la reflexió 
en aquest àmbit i el desenvolupament d’aquests drets.

112  El 31 de maig de 2009, Etiòpia i Mauritània havien ratificat la Carta Africana de la Democràcia, Eleccions i 
Governança. (Vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé 
www.unhchr.ch.)

113  El 31 de maig de 2009, 13 Estats havien ratificat la Carta Africana de la Joventut. (Per a la llista d’aquests 
estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/
human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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La Comissió Africana examina els informes periòdics en els quals els estats 
part anuncien les mesures que han pres per aplicar les disposicions de la Carta 
i instaura un diàleg amb els representants dels estats per tal d’encoratjar-los a 
satisfer les seves obligacions en matèria de drets humans.

Els comissaris visiten individualment els estats part per tal de promoure els 
drets humans. La Comissió emet també declaracions que ofereixin interpreta-
ció a disposicions específiques de la carta, per «formular i elaborar, amb vista 
a servir de base per a l’adopció de textos legislatius per part dels governs afri-
cans, principis i regles que permetin resoldre els problemes jurídics relatius a 
la satisfacció dels drets humans i dels pobles i les llibertats fonamentals». Les 
declaracions publicades fins ara apunten a qüestions com el dret a un procés 
just i el respecte pel dret humanitari. La Comissió es reuneix dues vegades 
l’any, no tan sols a la seva seu sinó també en altres països africans, de manera 
que la seva tasca es pugui donar a conèixer àmpliament.

La Comissió designa uns informadors especials sobre les execucions extrajudi-
cials, les condicions de vida a les presons i als centres de detenció, els drets de 
les dones, la llibertat d’expressió, la situació dels defensors dels drets humans, 
i els refugiats i les persones desplaçades. També ha creat grups de treball so-
bre les poblacions autòctones, drets econòmics, socials i culturals, la pena de 
mort, les línies directrius de Robben Island, i les qüestions específiques. Així 
mateix, envia les missions d’investigació o de vigilància als estats part en què 
la situació dels drets humans causa inquietuds serioses.

El protocol de 1998, que va ser creat pel Tribunal Africà de Drets Humans i 
dels Pobles, va entrar en vigor el 2004. El gener del 2006, el Consell Executiu 
de la Unió Africana va elegir els primers 11 jutges del Tribunal. Els particulars 
i les ONG, que tenien un estatut d’observadors davant la Comissió, poden dur 
els afers davant el Tribunal sobre les violacions de drets esmentats a la Carta 
i sobre les violacions d’instruments de drets humans ratificats per l’Estat 
en qüestió. Un nou protocol del 2008 sobre l’estatut del Tribunal Africà de 
Justícia i dels Drets Humans permetrà la fusió entre el Tribunal Africà de 
Drets Humans i dels Pobles i el Tribunal Africà de Justícia. A 31 de maig de 
2009, el nou protocol encara no havia entrat en vigor.114

98.  La Comissió pot fer el seguiment de denúncies que arribin 
dels estats o de particulars?

Un tret únic de la Carta Africana és que tots els estats han de reconèixer 
necessàriament a la Comissió la competència per rebre denúncies que 
al·leguin violacions dels drets protegits per la Carta. Aquestes denúncies 
poden emanar dels estats part, així com de particulars o d’organitzacions no 

114  El 31 de maig de 2009, el protocol encara no havia entrat en vigor. Vegeu [versió en francès]: http://www.africa-
union.org/root/AU/Documents/treaties/text/Protocol%20on%20the%20Merged%20Court%20-%20FR.pdf.
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governamentals, encara que l’Estat objecte de la denúncia hagi ratificat la 
Carta. Tot el procediment és confidencial, però un resum dels temes que han 
estat examinats per la Comissió es publica en el seu informe anual,115 el qual 
anuncia les seves constatacions i formula recomanacions. Aquest informe 
s’envia a l’Estat en qüestió o a la Conferència de caps d’Estat i de Govern de la 
UA, que pot decidir fer públiques les constatacions.116

Aquest procediment conté també unes mesures provisionals (apel·lacions 
urgents) que s’adrecen a l’Estat en qüestió, i apunten a evitar que es cometin 
mals irreparables a la víctima o les víctimes de les violacions al·legades per la 
Carta durant l’examen de la denúncia que fa la Comissió.

99.  Quines són les mesures preses per l’Organització dels 
estats americans?

L’Organització dels Estats Americans (OEA),117 creada el 1948, és l’organit-
zació regional més antiga del món. Aplega 35 estats membres, en especial 
tots els estats independents de l’hemisferi occidental, del Canadà a Xile. El 
1948 van adoptar la Declaració Americana dels Drets i Deures de l’Home. 
Aquesta Declaració, encara que no té un efecte vinculant, és comparable a la 
Declaració Universal dels Drets Humans i la major part de les seves dispo-
sicions tenen valor de compromís en el dret consuetudinari internacional. 
Fins i tot la Carta de l’OEA i la Declaració Americana ja havien previst l’esta-
bliment d’una Comissió Interamericana sobre els Drets Humans, que no va 
veure la llum fins al 1959, «amb vista a promoure el respecte i la defensa dels 
drets humans». En un primer moment, la Comissió no estava autoritzada a 
examinar les denúncies individuals. El 1965, però, el mandat de la Comissió 
es va ampliar per tal d’incloure les denúncies dels particulars.

La Convenció Americana sobre Drets Humans, adoptada el 1969, va entrar 
en vigor el juliol de 1978.118 Va instituir dos òrgans per a la seva supervisió: 
la Comissió Interamericana de Drets Humans ja existent i el Tribunal 
Internacional de Drets Humans. Pel fet que la Comissió Interamericana ha 
estat instituïda per la carta de l’OEA, té dret d’examinar les denúncies que 
posin en qüestió els estats que no formen part de la Convenció quan es tracta 
de violacions dels drets definits a la Declaració Americana.

115  Per a més detalls consulteu: www.achpr.org.

116  Això només ha passat una vegada, el 1994, quan Malawi va cometre una violació.

117  Creada el 1890 amb el nom d’Unió internacional de les Repúbliques Americanes, l’Organització dels Estats 
Americans (OEA) va adoptar el seu nom actual el 1948.

118  El 31 de maig de 2009, 24 estats havien ratificat la Convenció Americana sobre Drets Humans. (Per a la llista 
d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.
unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.)
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S’han adoptat dos protocols addicionals a la Convenció Interamericana de 
Drets Humans, un en l’àmbit dels drets econòmics, socials i culturals, ano-
menat Protocol de San Salvador, i el segon sobre l’abolició de la pena de mort. 
Respectivament van entrar en vigor el 16 de novembre de 1999 i el 28 d’agost 
de 1991. La resta de tractats sobre els drets humans adoptats pels estats mem-
bres de l’OEA comprenen la Convenció Interamericana per Prevenir i Sanci-
onar la Tortura, que va entrar en vigor el 28 de febrer de 1987; la Convenció 
Interamericana sobre la Desaparició Forçada de Persones, que va entrar en vi-
gor el 28 de març de 1996; la Convenció Interamericana sobre l’Eliminació de 
Totes les Formes de Discriminació pel que fa a les Persones amb Discapacitat, 
que va entrar en vigor el 14 de setembre de 2001, i la Convenció Interamerica-
na per Prevenir, Sancionar i Eradicar la Violència contra la Dona, anomenada 
Convenció Belem do Para, perquè duu el nom de la ciutat brasilera en què es 
va adoptar la Convenció el 9 de juny de 1994. Aquests dos últims textos han 
estat els dos primers tractats internacionals sobre drets humans que parlen 
d’aquests temes.

100. Quina és la missió de la Comissió interamericana de 
Drets humans?

La Comissió, creada per la Carta de l’OEA, es compon de set membres i està 
ubicada a la seu de l’OEA, a Washington. Acompleix dues funcions principals: 
1) examinar i jutjar les denúncies provinents dels estats part de la Convenció 
Americana de Drets Humans tenint en compte les violacions d’aquests drets, 
així com les denúncies fetes pels estats membres que han ratificat la convenció 
interamericana, i d’acord amb la Declaració Americana dels Drets i Deures de 
l’Home; 2) investigar sobre el terreny, mitjançant l’enviament de missions als 
estats membres, cada vegada que ho consideri necessari i redactar els informes 
de les investigacions.

Vista la commoció política viscuda a la regió, la natura de les denúncies 
presentades a la Comissió tendeix més aviat a fer referència a mancances en els 
règims dels estats membres i no tant a les denúncies flagrants i sistemàtiques 
que eren més freqüents en el passat. Les preocupacions actuals de la Comissió 
apunten, doncs, principalment a qüestions relatives al dret a un procés just, 
a l’accés als tribunals, a la llibertat d’expressió, així com a la impossibilitat 
d’investigar, jutjar i sancionar. Per això, amb la idea de tractar les qüestions 
que, a ulls de la Comissió, mereixen una atenció especial, ha creat un nombre 
determinat de llocs d’informadors, en especial un lloc a temps complet 
d’informador sobre la llibertat d’expressió. A més, alguns membres de la 
Comissió tracten amb l’oficina de l’informador d’altres qüestions importants, 
com ara els drets de les dones, dels infants, de les poblacions autòctones, 
dels treballadors migrants, de les persones desplaçades i dels presoners. Els 
informadors assisteixen a les conferències, duen a terme investigacions i 
presenten informes sobre el tema en qüestió a les reunions plenàries. S’ha 
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creat un departament per als defensors dels drets humans a la seu de la 
Comissió. El 2007, es van establir els informadors següents: drets dels pobles 
autòctons, drets de la dona, drets de l’infant, drets de les persones privades 
de les seves llibertats a les Amèriques, drets dels descendents africans i 
discriminació racial i els drets dels treballadors immigrats i de les seves 
famílies. Si un Estat no se sotmet a la seva decisió, la Comissió transmet el 
dossier al Tribunal Interamericà de Drets Humans, llevat que la majoria dels 
membres de la Comissió voti en contra d’aquest procediment. En aquest cas, 
la Comissió representa els denunciadors. Gràcies a la presentació regular, als 
òrgans polítics de l’OEA, d’informes de violacions dels drets humans comeses 
principalment pels governants no democràtics, la Comissió té un paper 
essencial en la condemna d’aquestes pràctiques quan en són responsables els 
estats membres. El 2007, la Comissió va rebre 1.456 denúncies de violació 
dels drets establerts per la Convenció i ha transmès 11 dossiers al tribunal.

101. Quin és el paper del tribunal interamericà de Drets 
humans?

El Tribunal Interamericà de Drets Humans, que es compon de set membres, 
va ser creat després que entrés en vigor la Convenció americana i té la seu a 
San José (Costa Rica). El 31 de maig del 2009 hi havia 24 estats part de la 
Convenció, dels quals 21  també havien reconegut la competència obligatòria 
del Tribunal.119

En el curs dels últims anys, la Comissió i el Tribunal han creat una jurispru-
dència important pel que fa a la incompatibilitat entre les lleis d’«amnistia» 
i les obligacions contretes pels estats part de la Convenció. Es tracta de lleis 
d’amnistia adoptades en nombrosos països del continent americà per impedir 
la persecució de membres de les forces de l’ordre i membres dels governs per 
raó de les violacions dels drets humans comeses sota dictadures militars. Les 
tàctiques adoptades per nombroses forces de l’ordre contra els insurrectes du-
rant els anys 1979 i 1980 van comportar la desaparició, la tortura i la detenció 
arbitrària de milers de persones. Els tribunals de l’Argentina, per exemple, 
van citarla jurisprudència del sistema interamericà per abolir les seves pròpies 
lleis d’amnistia.

A més, la Comissió i el Tribunal van emetre dictamens importants pel que fa 
als punts següents: el dret dels grups indígenes a la propietat col·lectiva dels 
seus béns a Nicaragua; el dret a la vida dels «infants del carrer» a Guatemala; 
el dret dels civils de no ser jutjats pels tribunals militars al Perú, i el dret de 
les persones acusades d’actes de terrorisme a tenir un procés que els atorgui 
totes les garanties d’un judici ordinari. El tribunal també va formular el dret a 
les reparacions per a les víctimes de violacions dels drets humans, la qual cosa 

119  Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets 
humans, www.unesco.org/human_rights/ o bé www.unhchr.ch.
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comporta no tan sols una indemnització financera per als prejudicis soferts 
–danys materials i morals– així com per les despeses de justícia, sinó també 
el dret que el seu Estat investigui sobre els responsables d’aquestes violacions 
dels seus drets, els jutgi i els sancioni.

102. Com l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a 
europa contribueix a la promoció i la protecció dels drets 
humans?

L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) va iniciar les 
seves activitats als anys 1970. En aquell moment es tractava,–– d’un fòrum 
multilateral per al diàleg i la negociació entre l’Est i l’Oest que inicialment va 
adoptar el nom de Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa 
(CSCE). Aquesta organització va canviar de nom el 1995. En l’acta final 
d’Hèlsinki, signada el 1975, els estats participants120 es van posar d’acord 
sobre els principis de base que havien de regir el comportament dels estats 
entre ells i el dels governs pel que fa als seus habitants. Els estats també van 
decidir proseguir el procés de la CSCE en tres àmbits principals: les qüestions 
relatives a la seguretat a Europa; la cooperació en els àmbits de l’economia, la 
ciència, la tecnologia i el medi ambient; i la cooperació en l’esfera humanitària 
i en altres sectors. A les diverses reunions de seguiment, els estats participants 
es van comprometre a respectar determinades normes i criteris en matèria de 
drets humans i de llibertats fonamentals, en especial pel que fa al tracte de 
les minories, la prevenció de la tortura, la protecció de la llibertat d’expressió 
i l’abolició de la pena de mort. En el marc del concepte de seguretat de 
l’organització, l’OSCE, per la seva dimensió humana de la seguretat, aborda i 
promou les problemàtiques en matèria de drets humans.

A més, en el document final de la Conferència sobre la Dimensió Humana de 
l’OSCE, celebrada a Moscou el 1991, es va afirmar que els compromisos presos 
pel que fa a la dimensió humana de l’OSCE són qüestions d’interès directe 
i legítim de tots els estats participants i no revelen exclusivament els afers 
interns de l’Estat en qüestió. Aquest compromís ha estat reiterat en ocasió de 
les accions que l’han seguit. Les decisions, al si de l’OSCE, es prenen sobre la 
base del consens (assenyalem tanmateix una excepció notòria en el cas d’una 
violació neta i flagrant dels compromisos presos en el marc de l’OSCE pel que 
fa als drets humans i les llibertats fonamentals, en el cas de la suspensió de 
Iugoslàvia pronunciada el 1992). Tots els estats participants són iguals i les 
decisions preses els lliguen en el pla polític. Les reunions anuals del Consell 
de Ministres i del Consell Permanent de l’Organització prenen les decisions 
relatives als drets humans, el reconeixement de la supremacia del dret en els 
àmbits d’acció de l’OSCE, la promoció dels drets dels pobles romaní i sinti, i la 

120  Hi havia 35 estats participants a l’OSCE el 1975, i eren 56 el 31 de maig de 2009. Vegeu [versió en castellà]: 
http://www.osce.org/es/.
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lluita contra la discriminació. Les reunions anuals sobre la dimensió humana de 
l’OSCE han abordat sistemàticament les qüestions relatives als drets humans.

L’OSCE dóna un suport actiu, quan cal fer-ho, per promoure la democràcia, 
l’autoritat de la llei i el respecte dels drets humans a tota la zona geogràfica 
que cobreix. Desplega les seves activitats en el curs de totes les fases d’un 
conflicte i en tota la resta d’accions sobre el terreny en el territori del seu radi 
d’acció.

103. Quines activitats sobre els drets humans han estat 
empreses per l’Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació a europa?

L’Alt Comissariat per a les Minories Nacionals, que va posar en funcionament  
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), pren 
mesures des del més aviat possible per posar remei a les tensions ètniques 
que corren el risc de degenerar en conflicte a la regió afectada per l’OSCE. La 
seva missió consisteix a provar de contenir, dit d’altra manera, de suavitzar, 
aquesta mena de tensions i alertar l’OSCE. Opera de manera independent, amb 
la preocupació de preservar la imparcialitat i la confidencialitat de l’acció de 
manera permanent. Les seves activitats constitueixen una aportació essencial 
a la diplomàcia preventiva de l’OSCE destinada a assegurar la pau i l’estabilitat 
a Europa.

L’Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR) té com 
a missió defensar els drets humans, la democràcia i la legalitat. Celebra un 
fòrum on es duu a terme un examen de les mesures preses pels estats amb 
l’objectiu de satisfer els seus compromisos en matèria de dimensió humana. 
També forma un marc per a l’intercanvi d’informació sobre l’establiment de 
les institucions democràtiques, coordina la vigilància de les eleccions i aporta 
consells i assistència en aquest àmbit. El president d’aquesta oficina té potestat, 
en virtut dels poders executius que li confereix l’OSCE, d’encarregar als 
representants personals que investiguin directament situacions específiques 
en matèria de drets humans.

El 1998 es va designar un representant per a la llibertat dels mitjans de 
comunicació amb vista a ajudar els estats participants a millorar la llibertat, la 
independència i la pluralitat dels mitjans.

L’activitat característica de l’OSCE consisteix a intentar resoldre els problemes 
en les situacions de conflicte, de conflicte potencial i de reconstrucció després 
d’un conflicte, com en testimonien les seves operacions sobre el terreny a 
llarg termini. Les missions poden variar, així com pot variar-ne la composició, 
l’amplitud i les operacions, i també tota la resta d’activitats que se’n desprenen 
sobre el terreny. Tanmateix, allò que caracteritza totes les missions són les 
qüestions relatives a la dimensió humana d’una situació donada, que tenen 
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relació amb la democràcia i l’Estat de dret. Per ara, les missions principals han 
tingut lloc a Kosovo, Bòsnia Hercegovina, Croàcia i Albània. Les missions de 
l’OSCE i les seves activitats sobre el terreny en àmbits diversos es desenvolupen 
en algunes regions determinades com ara l’Europa de l’Est, els estats bàltics, 
l’Àsia central i el Caucas.

104. hi ha altres iniciatives que estableixin altres sistemes 
regionals en matèria de drets humans?

Des del 1993, l’establiment d’un mecanisme regional adequat en matèria 
de drets humans és objecte de debats en el marc de la reunió ministerial de 
l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN). Paral·lelament hi ha un 
grup de treball format per representants de la societat civil que es dedica a 
desenvolupar un mecanisme que tracti dels drets humans; l’any 2000 va 
sotmetre als ministres d’Afers Estrangers de l’ASEAN un projecte d’acord 
que serveixi com a document de treball. L’article 14 de la Carta de l’ASEAN, 
adoptada el 2007, apel·la a la creació d’un òrgan dels drets humans competent 
per a la promoció i la protecció dels drets humans al si de l’ASEAN. Un grup 
d’alt nivell per a l’establiment d’aquest òrgan es va reunir per primera vegada 
a Singapur el juliol del 2008 durant la 41a reunió ministerial de l’ASEAN. L’11 
de setembre de 2008, el grup de treball va sotmetre al grup d’alt nivell les seves 
recomanacions pel que fa a la missió i els poders de l’òrgan dels drets humans 
de l’ASEAN. La Carta de l’ASEAN va entrar en vigor el desembre del 2008.

La Carta Àrab dels Drets Humans va ser adoptada pel Consell de la Lliga 
d’Estats Àrabs el 15 de setembre de 1994.121 El text encara no ha estat ratificat 
i, per consegüent, no és operatiu. El 22 de maig del 2004, la Lliga d’Estats 
Àrabs va adoptar una versió revisada de la Carta Àrab dels Drets Humans, que 
va entrar en vigor el 15 de març de 2008.

L’Organització de la Conferència Islàmica va adoptar la Declaració dels Drets 
Humans a l’Islam el 5 d’agost de 1990 al Caire.

121  Els 22 estats membres de la Lliga d’Estats Àrabs són els següents: Jordània, la Unió dels Emirats Àrabs, 
Bahrain, tunísia, Algèria, Djibouti, Aràbia Saudita, Sudan, República Àrab Siriana, Somàlia, iraq, Oman, Palestina, 
Qatar, Comores, Líbia, Kuwait, el Líban, Egipte, el Marroc, Mauritània i el iemen.
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El paper de la societat civil i del sector privat en 
l’àmbit dels drets humans

105. Quin paper juguen les organitzacions no governamentals 
en la promoció dels drets humans?

El paper de les organitzacions no governamentals (ONG) en la promoció 
dels drets humans, a escala internacional, regional i nacional, és àmpliament 
reconegut i acceptat per la comunitat internacional. Les ONG fan una 
aportació important a la realització del programa de les Nacions Unides en 
matèria de drets humans. Constitueixen una font insubstituïble d’informació, 
contribueixen a definir i elaborar noves normes internacionals, s’esforcen 
a obtenir la reparació adequada per a les víctimes de violacions dels drets 
humans i juguen un paper important en l’educació –sobretot en l’educació no 
formal– en matèria de drets humans.

Hi ha nombroses ONG, internacionals i nacionals, que són molt actives en 
l’àmbit dels drets humans. L’ECOSOC està autoritzat a consultar les ONG que 
s’interessen per aquests àmbits d’acció i, el 31 de maig de 2009, 3.172 ONG 
havien rebut aquest estatut consultiu per part d’aquesta organització.122 El 
31 de maig del 2009, 310 ONG internacionals i 19 fundacions duien a terme 
contactes oficials amb la UNESCO, mentre que unes 200 ONG es beneficiaven 
d’un estatut consultiu prop de l’OIT.

La Conferència Mundial de Drets Humans (1993) reconeix el paper destacat de 
les organitzacions no governamentals en la promoció de tots els drets humans i 
en l’acció humanitària a escala nacional, regional i internacional. Es felicita per 
l’aportació que fan a l’esforç de sensibilització del públic pel que fa a aquestes 
qüestions, la realització de programes d’educació, de formació i de recerca en 
aquest àmbit, així com l’establiment de normes. A més, ha subratllat que les 
activitats de les ONG no haurien d’anar en contra dels objectius perseguits 
per les Nacions Unides i que les ONG haurien de ser lliures de dur a terme les 
seves activitats a favor dels drets humans sense cap interferència, sempre que 
el seu treball  respecti les legislacions nacionals i la Declaració Universal dels 
Drets Humans.123 La Cimera Mundial de 2005 va subratllar la importància de 
la contribució de les ONG en la promoció i l’establiment de programes sobre 
els drets humans i el desenvolupament (Document final de la Cimera Mundial 
de 2005, resolució de l’Assemblea General 60/1, de 24 d’octubre de 2005).

L’Alt Comissariat per als Drets Humans va reconèixer la naturalesa cabdal de 
les contribucions aportades per les ONG a la promoció i protecció dels drets 

122  Per a més informació [versió en anglès]: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/.

123  Vegeu la Declaració i el Programa d’acció de Viena (paràgraf 38 de la declaració).
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humans. Va insistir en el fet que els defensors dels drets humans són «socis 
fonamentals en l’establiment dels principis dels drets humans universals». 
El 2004 va designar un agent d’enllaç amb les ONG per tal de facilitar-los la 
col·laboració amb l’Alt Comissariat. El 2008, va publicar un manual per als 
actors de la societat civil amb l’objectiu de promoure la cooperació entre les 
Nacions Unides, les ONG i la societat civil.

106. Quin paper fan les institucions nacionals de defensa dels 
drets humans a l’hora de promocionar-los?

La creació d’institucions nacionals de defensa dels drets humans és objecte 
d’una prioritat creixent, atesa la importància de la seva contribució en 
l’establiment efectiu de les normes internacionals dels drets humans. El 
significat del seu paper i el seu caràcter constructiu en la promoció i la protecció 
dels drets humans van ser reafirmades a la declaració i el programa d’acció de 
Viena, adoptats per la Conferència Mundial de Drets Humans el 1993.

Un observatori internacional, que va tenir lloc a París l’octubre del 1991, 
va tirar endavant una sèrie de recomanacions, comunament anomenades 
Principis de París, sobre el paper, la composició, l’estatut i les funcions de les 
institucions nacionals de defensa dels drets humans. Aquests Principis de 
París, aprovats posteriorment per l’Assemblea General de les Nacions Unides 
(annex a la resolució 48/134 de 20 de desembre de 1993), han esdevingut 
el text de referència per a l’establiment i el funcionament de les institucions 
nacionals de defensa dels drets humans.

En virtut d’aquests principis, la missió d’una institució nacional d’aquesta mena, 
tant si es desprèn  de la Constitució com d’un text legislatiu, ha de ser tan ample 
com sigui possible i incloure les responsabilitats següents: sotmetre als governs, 
parlaments i qualsevol altra autoritat competent, sobre una base consultiva, 
opinions, recomanacions, proposicions i informes; afavorir i assegurar la 
coherència de la legislació, els reglaments i costums nacionals amb la legislació 
internacional en matèria de drets humans; participar a l’establiment d’informes 
presentats per l’Estat als òrgans de les Nacions Unides; difondre la informació 
relativa als drets humans, i contribuir a l’educació dels drets humans, entre 
d’altres. Una institució com aquesta igualment pot estar autoritzada a rebre i 
examinar denúncies i reivindicacions que afecten a situacions individuals. Cal 
concedir una atenció molt particular al pluralisme i a la independència d’aquestes 
institucions nacionals, ja que aquestes dues qüestions estan inextricablement 
relacionades amb les tries que fan els seus membres, la durada de la seva missió 
i el seu sistema de funcionament, en especial amb els poders que se’ls atorguen 
adequats per fer les investigacions, així com amb la seva infraestructura i els 
recursos que es posen a la seva disposició.

La majoria de les institucions nacionals existents en aquesta esfera es poden 
classificar en dues grans categories: «les comissions de drets humans» i «els 
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mediadors». En una altra categoria, menys habitual, però no per això menys 
important, hi consten les institucions nacionals «especialitzades» que tenen 
com a funció protegir els drets d’un grup especialment vulnerable, com les 
minories ètniques i lingüístiques, les poblacions autòctones, els infants, els 
refugiats i les dones.

Les Nacions Unides, i en especial l’Alt Comissariat per als Drets Humans, 
exerceixen un paper de catalitzador, i aporten als estats la seva ajuda en la 
creació d’institucions nacionals dedicades als drets humans i donen el seu 
suport a l’activitat d’aquestes institucions.

El 1993, es va crear un òrgan internacional, el Comitè Internacional de Co-
ordinació per a les Institucions Nacionals de Promoció i Protecció dels Drets 
Humans. El seu objectiu és assessorar a l’hora de crear i reforçar institucions 
nacionals que es dediquin als drets humans, de conformitat amb els Principis 
de París, i reforçar la coordinació i la cooperació entre elles, així com amb l’Alt 
Comissariat i la resta d’òrgans i agències de les Nacions Unides. El 1998, el Co-
mitè Internacional de Coordinació va elaborar les seves regles de procediment 
i va ampliar la possibilitat d’adhesió a 16 membres. El sotscomitè d’acreditació 
del comitè s’encarrega d’acreditar les institucions nacionals de drets humans i 
de fer recomanacions sobre la seva conformitat amb els Principis de París. El 
desembre del 2008, hi havia 64 institucions nacionals de drets humans acre-
ditades al si del Comitè Internacional de Coordinació.

La 9a Conferència Internacional de les Institucions Nacionals de Drets Humans 
es va celebrar a Nairobi del 21 al 24 d’octubre de 2008, hi van participar més 
de 120 representants de les institucions nacionals de drets humans.

107. Les empreses tenen obligacions pel que fa als drets 
humans?

Tradicionalment la legislació internacional dels drets humans es preocupa per 
la responsabilitat dels estats pel que fa a la protecció i la promoció dels drets 
humans. La globalització i la cerca d’avantatges competitius internacionals 
reforcen el paper i el poder d’algunes empreses multinacionals amb relació 
als estats. Tanmateix, el poder de les empreses multinacionals no s’hauria 
d’exercir en detriment de l’exercici dels drets humans.

Aquestes són preocupacions que s’han tingut en compte als fòrums 
internacionals. La Declaració de Rio i la Declaració de Copenhaguen124 han 
subratllat les responsabilitats de les empreses transnacionals (TNC) pel que fa 
al desenvolupament i la protecció del medi ambient. A més, és evident que les 
TNC tenen un paper destacat en la promoció i la protecció dels drets humans. 

124  Declaració de principis, Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, Rio 
de Janeiro, 3-14 de juny de 1992; Declaració i Programa d’acció de Copenhaguen sobre el desenvolupament social, 
març del 1995.
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El Pacte Mundial proposat a iniciativa del secretari general de les Nacions 
Unides el gener de 1999 no és un «règim reglamentari o un codi de conducta, 
sinó un fòrum» (Kofi Annan, al Fòrum Econòmic de Davos –comunicat de 
premsa SG/SM/7692) destinat a promoure les bones pràctiques basades en 
principis universals.

El Pacte comprèn nou principis, extrets dels instruments internacionals i, en 
especial, de la Declaració Universal dels Drets Humans, principis i drets fo-
namentals del treball de l’OIT i els Principis de Rio sobre el medi ambient i el 
desenvolupament.125 Aquests principis encoratgen els països a donar suport 
i respectar la protecció dels drets humans internacionals al si de la seva àrea 
d’influència; assegurar-se que les seves pròpies empreses no cometen infrac-
cions als drets humans; permetre la llibertat d’associació i el reconeixement 
efectiu del dret a la negociació dels convenis; eliminar totes les formes de tre-
ball forçat i obligatori; garantir l’abolició efectiva del treball infantil; eliminar 
tota discriminació pel que fa al treball i l’exercici d’una professió; adoptar una 
actitud prudent davant dels problemes ambientals; prendre iniciatives desti-
nades a promoure que la gent sigui més responsable amb el medi ambient i que 
encoratgin el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb 
el medi ambient. Això representa un pas important cap a la cooperació volun-
tària entre el sector privat i les Nacions Unides, pel que fa al suport aportat 
per les empreses en l’exercici dels drets humans. D’altra banda, les empreses 
i associacions d’empreses industrials (com les que pertanyen a la indústria 
del vestit) adopten cada vegada més codis de conducta voluntaris o s’associen 
amb ONG i altres grups per establir codis de conducta i principis de vigilàn-
cia dels drets humans, els drets dels treballadors i les inquietuds relacionades 
amb el medi ambient. El pacte mundial ha establert un marc de governança 
per tal de promoure els principis del pacte, que va ser renovat l’agost del 2005. 
Aquest marc preveu diverses entitats: la cimera dels líders del pacte mundial, 
les xarxes locals, el fòrum anual de xarxes locals, el consell, l’oficina del pacte 
mundial, un equip interagències i el grup de donants.

El 2005, l’Alt Comissariat per als Drets Humans va presentar a la Comissió 
dels Drets Humans un informe sobre la responsabilitat en matèria de drets 
humans de les societats multinacionals i la resta d’empreses (E/CN.4/2005/91, 
15 de febrer de 2005). La comissió (substituïda pel Consell dels Drets Humans 
el 2006) va demanar al secretari general, el 15 de febrer de 2005, que nomenés 
un representant especial encarregat de la qüestió dels drets humans i les 
societats multinacionals i altres empreses per a un període inicial de dos 
anys. El representant especial s’encarregava, sobretot, d’identificar i clarificar 
les formes de responsabilitat comuna i l’obligació de retre comptes de les 
societats multinacionals i de les altres empreses, pel que fa als drets humans; 
de desenvolupar el paper de l’Estat en la regularització i examinar el paper 

125  Declaració de principis, Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, Rio 
de Janeiro, 3-14 de juny de 1992.
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de les societats multinacionals i de les altres empreses pel que fa als drets 
humans; cercar i clarificar l’impacte sobre les societats transnacionals i les 
altres empreses de conceptes com ara la «complicitat» i la «zona d’influència»; 
crear eines i una metodologia capaces d’avaluar els impactes de les activitats 
de les societats multinacionals i de les altres empreses en matèria de drets 
humans. El 2008 el Consell dels Drets Humans va renovar el mandat del 
representant especial per a un període de tres anys.
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L’educació dels drets humans

108. Quin paper té l’educació dels drets humans en la promoció 
i la protecció dels drets humans?

L’exercici efectiu dels drets humans comporta, abans que res, i a cadascuna 
de les persones, una presa de consciència dels propis drets i dels drets dels 
altres. Conèixer les normes i els mecanismes que asseguren la protecció dels 
drets humans posa a cada persona en la mesura de poder exigir el respecte i la 
protecció d’aquests drets, tant per a ell mateix com per als altres.

La importància de l’educació pel que fa a la promoció del respecte pels drets 
humans i la consolidació de la pau ha estat afirmat a l’article 26 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, que proclama: «L’educació ha d’apuntar al ple 
desenvolupament de la personalitat humana i a reforçar el respecte dels drets 
humans i les llibertats fonamentals.» Basat en aquesta disposició, així com 
sobre les disposicions d’altres instruments internacionals relatius als drets 
humans i l’educació en aquest àmbit, el pla d’acció del Decenni de les Nacions 
Unides per a l’Educació dels Drets Humans (1995-2004) dóna la definició 
següent: «S’entén per ensenyament dels drets humans aquelles activitats de 
formació i informació que apunten a fer néixer una cultura universal dels drets 
humans inculcant els coneixements, les qualitats i les actituds.»126

D’altra banda, l’educació dels drets humans s’ha de fer de conformitat amb el 
principi d’indivisibilitat, interdependència, interrelació i igual importància de 
tots els drets humans –civils, culturals, econòmics, polítics i socials.

A més, el programa mundial sobre l’educació dels drets humans (del 2005 
fins ara) i l’Any Internacional de l’Aprenentatge dels Drets Humans (2009) 
subratllen la importància de l’educació dels drets humans per promoure’ls i 
protegir-los (vegeu la pregunta 109).

109. Quines mesures pren l’Organització de les nacions unides 
per garantir una educació dels drets humans?

L’Assemblea General de les Nacions Unides, conscient de la necessitat de 
millorar el coneixement del públic en l’àmbit dels drets humans, va proclamar, 
el 10 de desembre de 1988, una campanya mundial d’informació sobre els 
drets humans (resolució 43/128). L’objectiu d’aquesta campanya era posar en 
funcionament programes d’ensenyament, educació i informació concebuts 
segons una perspectiva mundial i pragmàtica. Els mitjans emprats han 
estat, principalment, la producció i la difusió de textos impresos sobre els 

126  Doc. A/51/506/Add. 1, 12 de desembre de 1996, paràgraf 2.
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drets humans, adaptats a les necessitats regionals i nacionals; l’organització 
de tallers i seminaris; l’assignació de beques, i l’establiment d’institucions 
nacionals de defensa dels drets humans. També es posava l’accent en el paper 
que podien  tenir els mitjans de comunicació en l’esforç de sensibilització del 
públic pel que fa a qüestions relacionades amb els drets humans.

La Declaració i el Programa d’acció de Viena (1993), vist el pla d’acció mundial 
per a l’educació en l’àmbit dels drets humans i la democràcia,127 conviden 
els estats a eliminar l’analfabetisme i a inscriure els drets humans, el dret 
humanitari, la democràcia i la preeminència del dret en tots els programes 
d’ensenyament, institucionalitzats o no, així com a prendre totes les mesures 
útils per assegurar la difusió al més àmplia possible de la informació entre 
gran públic. Els estats són cridats a parar una atenció especial a la situació 
de les dones i dels infants, així com a les persones que pertanyen a minories, 
poblacions autòctones, migrants i persones grans. L’ensenyament dels drets 
humans forma part integrant de les operacions de les Nacions Unides per 
construir la pau, per exemple a El Salvador i a Cambodja.

Per la seva resolució 49/184, adoptada el 21 de desembre de 1994, l’Assemblea 
General va proclamar el Decenni de les Nacions Unides per a l’Educació dels 
Drets Humans (1995-2004), període de 10 anys que va començar l’1 de gener 
de 1995.

Els objectius per a aquest decenni, com apareixen enumerats al pla d’acció 
adoptat per l’Assemblea General (paràgraf 10), són els següents:

a) Avaluar les necessitats i elaborar estratègies eficaces amb vista a fer 
progressar l’ensenyament dels drets humans a tots els graus escolars, en 
l’ensenyament professional i en totes les formes d’aprenentatge, ja siguin 
institucionals o no.

b) Crear i reforçar programes i capacitats d’ensenyament dels drets humans a 
escala internacional, regional, nacional i local.

c) Elaborar, de manera coordinada, una documentació pedagògica dedicada 
als drets humans;

d) Reforçar el paper dels mitjans de comunicació i les seves capacitats pel que 
fa a la seva aportació a l’ensenyament dels drets humans.

e) Difondre la Declaració Universal dels Drets Humans arreu del món en 
el nombre més gran possible de llengües, així com en formes adaptades als 
diversos nivells d’instrucció o accessibles als discapacitats.

127  Adoptats pel Congrés internacional sobre Educació dels Drets Humans, organitzat a Mont-real (Canadà) del 
8 a l’11 de març de 1993, per la UNESCO i el Centre de Drets Humans de les Nacions Unides, amb col·laboració 
amb la Comissió Canadenca per a la UNESCO.
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L’Assemblea General ha cridat tots els estats «a participar a l’aplicació del 
pla d’acció i a doblar els esforços per eliminar l’analfabetisme i per orientar 
l’educació cap al ple desenvolupament de la personalitat i reforçar el respecte 
dels drets humans i les llibertats fonamentals». Ha demanat a les institucions 
pedagògiques governamentals i no governamentals que intensifiquin els seus 
esforços per elaborar i aplicar programes d’educació en l’àmbit dels drets 
humans, especialment preparant i duent a terme plans nacionals.

L’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans s’ha encarregat 
de coordinar l’establiment del pla d’acció amb l’ajuda de la Comissió dels Drets 
Humans, en cooperació amb els estats membres, els òrgans que vetllen per 
l’aplicació dels tractats en matèria de drets humans i les organitzacions no 
governamentals competents.

Les agències especialitzades i els programes de les Nacions Unides, en especial 
de la UNESCO, han estat convidats a col·laborar estretament entre ells i amb 
l’Alt Comissariat i a contribuir, en la seva esfera de competència respectiva, a 
establir un pla d’acció.

L’Assemblea General ha demanat a les organitzacions no governamentals, a 
escala internacional, regional i nacional, sobretot les que fan activitats sobre 
les dones, el treball, el desenvolupament i el medi ambient, així com les 
instàncies encarregades de la justícia social, els defensors dels drets humans, 
el professorat, les organitzacions religioses i els mitjans de comunicació, que 
incrementin la seva participació en l’educació, institucionalitzada o no, en 
l’àmbit dels drets humans.

El cinquantenari de la Declaració Universal dels Drets Humans (10 de de-
sembre de 1998) ha estat un dels punts forts del Decenni. En aquesta ocasió, 
l’alt comissari per als drets humans i el director general de la UNESCO van 
convidar, en una carta conjunta, els estats a doblar els esforços per assolir 
els objectius del Decenni. El 2000, l’Alt Comissariat per als Drets Humans va 
procedir, juntament amb la UNESCO, a fer una avaluació general a mig camí 
del Decenni. Aquest estudi va aportar un panorama dels progressos acom-
plerts i va permetre posar en evidència els obstacles i les dificultats desco-
bertes en establir el pla d’acció del Decenni. En el seu informe d’avaluació a 
mig camí del Decenni, l’alt comissari per als drets humans va subratllar la im-
portància del Decenni i va insistir que era l’únic mecanisme de mobilització 
global de les estratègies d’educació dels drets humans i va precinitzar la ne-
cessitat de donar estabilitat als seus avenços més enllà d’aquests deu anys.128

El 10 de desembre de 2004, l’Assemblea General va adoptar el Programa 
Mundial d’Educació en l’àmbit dels drets humans amb l’objectiu de millorar la 

128  informe de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans sobre l’avaluació general a mig camí 
dels progressos acomplerts en la consecució dels objectius del Decenni de les Nacions Unides per a l’Educació 
dels Drets Humans (1995-2004), A/55/360, 7 de setembre de 2000. (http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridocda.
nsf/(Symbol)/A.55.360.Fr?Opendocument.)
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posada en funcionament dels programes d’educació dels drets humans en tots 
els sectors. El programa va començar el 2005 i encara estava en funcionament el 
31 de maig de 2009. Basant-se en les realitzacions del Decenni per a l’Educació 
(1995-2004), el programa mundial té com a objectiu promoure una concepció 
comuna dels principis fonamentals i els mètodes d’educació dels drets humans. 
Es desplega en una sèrie d’etapes de les quals la primera, del 2005 al 2009, es 
va basar en els sistemes d’ensenyament primari i secundari. El pla d’acció de la 
primera fase proposa una estratègia concreta i idees pràctiques per assegurar 
l’educació en l’àmbit dels drets humans a escala nacional.

Durant la cimera mundial del 2005, els estats membres de les Nacions Unides 
van expressar el seu suport a favor de la promoció de l’educació i l’aprenentatge 
dels drets humans a tots els nivells, incloent-hi a través del programa mundial. 
Els estats membres també han encoratjat els estats a desenvolupar iniciatives 
en l’àmbit de l’educació dels drets humans (Document final de la Cimera 
mundial de 2005, resolució 60/1, paràgraf 131, de 24 d’octubre de 2005).

El desembre de 2007, l’Assemblea General va proclamar l’Any Internacional 
de l’Aprenentatge dels Drets Humans (resolució 62/171 de 18 de desembre de 
2007), que va debutar el 10 de desembre de 2008. Aquest Any Internacional 
té com a objectiu reforçar el saber i el coneixement de tots els drets humans i 
l’alt comissari per als drets humans, en cooperació amb els estats membres, la 
societat civil i totes les agències de les Nacions Unides, han de desbloquejar els 
fons i posar en funcionament programes per tal de promoure l’aprenentatge 
dels drets humans a tots els nivells de la societat.

110. Quines iniciatives ha pres la uneSCO per a l’educació dels 
drets humans?

La UNESCO té una experiència llarga i sòlida pel que fa a l’educació dels drets 
humans (EDH), ja que aquesta organització s’hi dedica des dels seus inicis, 
el 1945. L’EDH apareix esmentada a la Convenció del 1960 sobre la Lluita 
contra la Discriminació en l’Àmbit de l’Ensenyament (article 5) i va ser objecte 
de la a la Recomanació sobre l’Educació per a la Comprensió, la Cooperació i 
la Pau internacionals i l’Educació relativa als Drets Humans i les Llibertats 
Fonamentals (1978). Aquesta Recomanació defineix els principis directors 
de les polítiques nacionals en matèria d’educació, examina els aspectes ètics, 
cívics, culturals, entre d’altres, de l’ensenyament i de la formació, i presenta 
unes propostes concretes amb vista a una acció per promoure l’EDH.

La resta d’instruments importants que han permès completar el marc normatiu 
de l’EDH han estat el Pla d’acció mundial per a l’educació en l’àmbit dels drets 
humans i la democràcia, adoptat pel Congrés Internacional sobre l’Educació 
dels Drets Humans, i la declaració (1994) i el marc d’acció integrat pel que fa 
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a l’educació per la pau, els drets humans i la democràcia (1995).129 Els estats 
membres aporten a la UNESCO informes periòdics sobre el funcionament 
d’aquests instruments.

Del 1995 al 2004, les activitats de la UNESCO en l’àmbit de l’ensenyament 
dels drets humans s’han desenvolupat en el marc del Decenni de les Nacions 
Unides per a l’Educació dels Drets Humans (1995-2004) i el Pla d’acció que 
s’hi refereix. L’Organització en va ser l’actor principal en aquest aspecte. La 
UNESCO, en col·laboració estreta amb l’Alt Comissariat, ha estat l’organització 
encarregada de la coordinació de les activitats referides al Decenni, per tal 
d’assolir els objectius fixats en el Pla d’acció (vegeu la pregunta 109). La 
UNESCO ha convocat, en cooperació amb l’Alt Comissariat, cinc conferències 
regionals sobre l’educació dels drets humans,130 que tenen com a objectiu donar 
volada a les activitats encaminades a l’educació dels drets humans en cada 
regió gràcies a la promoció d’estratègies adoptades en cada regió en aquest 
sentit.

L’estratègia de la UNESCO en matèria de drets humans, adoptada el 2003, 
subratlla que l’EDH és una prioritat per a totes les accions de la UNESCO en 
l’àmbit dels drets humans.131

De conformitat amb les conclusions del Decenni de les Nacions Unides 
per a l’Educació dels Drets Humans, l’estratègia de la UNESCO pel que fa 
a l’EDH s’insereix en el marc del programa mundial de les Nacions Unides 
sobre l’EDH i té un paper molt actiu en la posada en marxa de la coordinació 
internacional (juntament amb l’UNICEF, el PNUD i l’HCDH, responsable del 
programa global).

La UNESCO afavoreix un acostament holístic de l’educació en l’àmbit dels drets 
humans. Segons la UNESCO, l’EDH forma part integrant del dret a l’educació 
i el «seu reconeixement com a dret humà en si s’amplia».132 En aquest context, 
els drets humans s’apliquen a tots els nivells del sistema educatiu i s’ensenyen 
per transmissió del saber i de l’experiència. Aquesta visió fa referència no 
tan sols al contingut dels cursos, sinó també als processos educatius, els 
mètodes pedagògics i l’entorn en què té lloc aquesta ensenyança, incloent-
hi la gestió dels centres escolars. De fet, i d’acord amb aquest acostament 
holístic, l’ensenyament dels drets humans hauria de servir de base per a la 
democratització dels sistemes educatius en el context de les reformes nacionals 

129  La declaració adoptada a la 44a sessió de la Conferència internacional per a l’Educació, Ginebra (Suïssa), 
1994, i el marc d’acció integrat han estat adoptats a la 28a sessió de la Conferència General de la UNESCO, París, 
França, 1995.

130  Europa (turku, Finlàndia, 1997), Àfrica (Dakar, Senegal, 1998), Àsia i regió del Pacífic (Pune, Índia, 1999), 
Estats àrabs (Rabat, Marroc, 1999), Amèrica llatina i el Carib (Ciutat de Mèxic, Mèxic, 2001).

131  Vegeu l’estratègia de la UNESCO en matèria de drets humans del 2003 [versió en castellà]: unesdoc.unesco.
org/images/0014/001457/145734s.pdf.

132  Per a més informació sobre el tema [versió en castellà]: http://www.unesco.org/es/secondary-education/.
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de l’educació, amb l’objectiu de la integració de l’ensenyament de la pràctica 
dels drets humans a l’interior d’aquests sistemes.

La UNESCO posa en funcionament uns projectes pilot nacionals i subregionals 
en un nombre determinat de regions amb la intenció d’integrar l’educació 
dels drets humans en els sistemes educatius. Aquests projectes fan referència 
principalment a la revisió dels programes i manuals escolars, la formació 
de monitors, pedagogs i personal administratiu dins el sistema educatiu, i 
la producció de material pedagògic destinada a formar tant l’alumnat com 
el professorat. En l’àmbit de l’educació no institucionalitzada, s’han provat 
metodologies innovadores per a l’educació dels drets humans en el marc d’una 
sèrie de projectes de mobilització social que integren els drets humans en el 
desenvolupament local. La UNESCO també ha produït diversos documents, 
manuals i publicacions sobre els drets humans, així com l’ensenyament dels 
drets.

D’altra banda, la UNESCO impulsa l’ensenyament dels drets humans 
mitjançant conferències internacionals i regionals, i l’organització de fòrums 
i tallers nacionals. Duu a terme i anima diverses xarxes dedicades a l’educació 
dels drets humans, com ara ASPnet (Associated Schools Project Network), la 
xarxa de les càtedres UNESCO, la xarxa dels instituts de recerca i formació 
(Network of Research and Training Institutes), una xarxa electrònica sobre 
l’educació dels drets humans a l’Amèrica llatina, i el servidor de la UNESCO 
dedicat al programa d’educació cívica i d’educació dels drets humans a l’Europa 
del Sud-est (UNESCO Education Server Program for Civic and Human Rights 
Education in South East Europe). Sota els auspicis de la UNESCO, es va crear 
un Centre internacional per a la promoció de l’educació dels drets humans a 
Buenos Aires (Argentina). El premi UNESCO/Bilbao per a la promoció d’una 
cultura dels drets humans té com a objectiu recompensar els esforços de les 
institucions, les organitzacions o les personalitats que han fet la seva aportació 
en aquest sentit. Aquest premi prové del premi UNESCO de l’educació dels drets 
humans, que havia estat creat el 1978 i que s’havia atorgat en 15 ocasions.
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Els reptes actuals

111. Quins són els reptes que planteja la globalització en la 
realització dels drets humans?

Si bé la globalització crea una riquesa i un benestar sense precedents, tan-
mateix ve acompanyada d’una pobresa, una desigualtat i una exclusió crei-
xents per a nombrosos països, grups i individus. Tal com va declarar Kofi 
Annan, antic secretari general de les Nacions Unides, «cal que la recerca del 
desenvolupament, la integració a l’economia mundial i la gestió del canvi 
estiguin subordinats als drets humans i no a la inversa».133 La globalització 
comporta l’ampliació de la noció tradicional de drets humans en molts as-
pectes diversos.

En primer lloc, el desenvolupament i la pobresa es consideren cada vegada més 
des d’una perspectiva internacional dels drets humans. Per això, les qüestions 
com ara l’ajuda i el deute extern, i l’impacte d’ordre econòmic internacional 
sobre les polítiques socials nacionals ara són l’objectiu de debats que es basen 
en els drets humans. Aquest acostament als drets humans comporta una sèrie 
d’obligacions i una responsabilitat per part dels estats donants.

En segon lloc, el tema de la legislació dels drets humans s’ha ampliat amb 
relació a les nocions tradicionals sobre la responsabilitat exclusiva dels governs 
per incloure obligacions i responsabilitats dels actors fora de l’Estat (com ara 
les institucions financeres i les empreses internacionals) quan es tracta de 
promoure i protegir els drets humans.

Per consegüent, és indispensable entendre bé el paper de les diverses institu-
cions internacionals al respecte. Les tres institucions principals que cal tenir 
en compte pel que fa a això són: el Banc Mundial, l’organització intergoverna-
mental que és la font mundial més gran d’ajuda al desenvolupament; el Fons 
Monetari Internacional (FMI), que exerceix una vigilància sobre les polítiques 
de taxes de canvi dels seus membres gràcies a una avaluació de les polítiques 
econòmica i financera de cada país i subordina els préstecs demanats pels paï-
sos a unes modalitats polítiques precises; i l’Organització Mundial del Comerç 
(OMC), que és una organització intergovernamental encarregada de vetllar 
per les regles del comerç entre les nacions.

La crisi econòmica i financera actual afecta la vida de tots els éssers humans. 
Ha engendrat un augment de la pobresa i un retard en la promoció del desenvo-
lupament, en especial en el marc del compliment dels Objectius del Mil·lenni 
per al Desenvolupament (vegeu la pregunta 113). El sistema de les Nacions 
Unides en general i el Consell dels Drets Humans en especial (vegeu la pre-

133  UN Doc. A/54/1 (1999), paràgraf 275.



147
M

At
ER

iA
LS

, 7
  —

 D
r

et
s 

h
u

m
an

s:
 p

r
eg

u
n

te
s 

i r
es

p
o

st
es

gunta 112) reconeixen que l’impacte i la gravetat d’aquesta crisi mundial 
posen traves al gaudi dels drets humans.

Tot i això, aquesta situació plena de reptes és l’ocasió per a la comunitat 
internacional d’abordar les debilitats del sistema actual i de revisar la seva 
estructura i els seus valors. Els drets humans necessiten ser protegits i, a les 
regions més afectades, s’ha de concedir una atenció especial a poder gaudir 
dels drets econòmics, socials i culturals.

112. Com és tractada la qüestió de la globalització a l’interior 
de l’Organització de les nacions unides?

Durant els darrers anys, l’Assemblea General, la Comissió dels Drets Hu-
mans i la Sotscomissió dels Drets Humans han llançat crides cada vegada 
més urgents perquè s’estudiï la importància adquirida pels drets humans 
en el context de la globalització. El 1999, la Comissió dels Drets Humans 
(substituïda el 2006 pel Consell dels Drets Humans) va reconèixer que la 
globalització no és tan sols un procés econòmic, sinó que també compor-
ta aspectes socials, polítics, ambientals, culturals i jurídics, que afecten els 
drets humans i poden variar d’un país a un altre. Per això, la Sotscomissió 
ha designat dos informadors especials per iniciar un estudi sobre la qüestió 
de la globalització i el seu impacte pel que fa a la plena satisfacció dels drets 
humans. L’informe preliminar que ha estat sotmès a la Sotscomisisó reco-
mana fer una reconceptualització crítica de les polítiques i els instruments 
del comerç, de les inversions i del finançament internacional. La Comissió 
dels Drets Humans va crear el 2000 la figura d’un expert independent en-
carregat d’examinar els efectes del deute extern i les obligacions financeres 
internacionals connectades als estats sobre el ple exercici de tots els drets 
humans, en especial dels drets econòmics, socials i culturals. La missió de 
l’expert va ser renovada el 2008, a través del Consell dels Drets Humans, per 
a una durada de tres anys.

El juliol del 2002 la Sotscomissió dels Drets Humans va celebrar un fòrum, 
com a preestrena de la sessió, sobre els drets econòmics, socials i culturals. 
Aquest fòrum, anomenat Fòrum Social, tenia com a objectiu debatre les qües-
tions més importants  respecte del desenvolupament al món actual, i en es-
pecial els problemes que afecten la globalització i el seu impacte sobre les po-
blacions, la pobresa, el desenvolupament, la cooperació i l’exercici dels drets 
individuals. Després d’això, s’han organitzat quatre fòrums socials. El Fòrum 
Social del 2008 va tenir lloc el setembre del 2008 (resolució 6/13 del Consell 
dels Drets Humans).

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (CESCR) va discutir les 
incidències de la globalització pel que fa als drets econòmics, socials i culturals 
l’11 de maig de 1998, en ocasió d’una jornada de debat general titulada «La 
globalització i les seves incidències en l’exercici dels drets econòmics, socials 
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i culturals». La seva conclusió va ser que la globalització produeix unes 
transformacions fonamentals al si de totes les societats i que, si bé no és 
incompatible amb els drets econòmics, socials i culturals, tanmateix ha de 
tenir en compte les normes sobre els drets humans, de manera que no se’n 
menystingui la importància.

El 17 de desembre de 1998, l’Assemblea General va convocar la Cimera del 
Mil·lenni de les Nacions Unides i va demanar al secretari general que redactés 
un informe sobre la globalització i les seves incidències sobre l’exercici de 
tots els drets.134 Aquest informe, sotmès a la 55a sessió (agost del 2000) de 
l’Assemblea General, constitueix un estudi complet sobre els efectes de la 
globalització. Conclou que els beneficis de la globalització no estan repartits 
equitativament, però  que presenta avantatges per a la promoció i la protecció 
dels drets humans per raó del creixement econòmic, l’augment de la riquesa, 
la interdependència cada vegada més gran dels pobles i les cultures, i per les 
noves perspectives de desenvolupament que obre. A més, l’informe constata 
que si bé els objectius i els programes ja han estat formulats, pel que fa a 
solució del problema, l’estratègia per assolir-la reposa sobre la sensibilització 
respecte del fet que els principis i les normes dels drets humans han de ser 
considerats com el marc de treball indispensable de la globalització.

El Consell dels Drets Humans ha reconegut la gravetat de la crisi econòmica 
i financera mundial i els seus eventuals perills pel que fa al gaudi dels drets 
humans. Del 20 al 23 de febrer de 2009, el Consell va celebrar una sessió 
extraordinària sobre el tema i va publicar una resolució (S-10/1, el 23 de 
febrer de 2009) sobre l’impacte de la crisi econòmica i financera mundial 
en la realització universal i la satisfacció efectiva dels drets humans.135 En 
aquesta resolució, el Consell dels Drets Humans expressa una inquietud 
profunda respecte als impactes negatius de la crisi sobre les iniciatives de 
desenvolupament dels drets humans. Els membres demanen als titulars 
dels procediments especials que avaluïn i denunciïn qualsevol impacte que 
aquesta crisi pugui tenir sobre els drets humans, en especial sobre els drets 
econòmics, socials i culturals. També es demana als òrgans convencionals 
de les Nacions Unides que s’avaluï l’impacte de la crisi i es presentin les 
recomanacions adequades. L’Assemblea General de les Nacions Unides va 
decidir organitzar una conferència d’alt nivell, el juny del 2009, sobre la crisi 
econòmica i financera mundial i els seu impacte sobre el desenvolupament. 
Altres agències de les Nacions Unides també han pres consciència de la 
situació i han organitzat reunions i seminaris al respecte. També han 
presentat informes: per exemple, l’OMS va aportar un informe sobre la crisi 
financera i la salut mundial.

134  Assemblea General, resolució A/RES/53/202, 1998.

135  Consell dels Drets Humans, resolució A/HCR/S-10/L.1, 23 de febrer de 2009.
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113. Quins són els objectius principals de la Declaració del 
Mil·lenni feta per les nacions unides?

Per concloure la Cimera del Mil·lenni, organitzada per les Nacions Unides del 
6 al 8 de setembre del 2000, l’Assemblea General136 va adoptar la Declaració 
del Mil·lenni de les Nacions Unides, aprovada per la més àmplia reunió de 
caps d’Estat i de Govern d’arreu del món, que s’hagi vist mai. La Declaració 
reafirma el paper de les Nacions Unides en la defensa de la pau i dels drets 
humans i reconeix que la reglamentació de la globalització forma part integrant 
del procés. Constata que el repte principal que cal assenyalar avui és fer per 
manera que la globalització es converteixi en una força positiva per al conjunt 
de la humanitat. Per això, la declaració enumera els valors bàsics essencials 
per a la globalització. Aquests valors són la llibertat, la igualtat, la solidaritat, 
la tolerància, el respecte de la natura i la repartició de les responsabilitats. Per 
traduir aquests valors fonamentals en actes, la declaració defineix els principals 
objectius que cal assolir: pau i seguretat; desenvolupament i eradicació de la 
pobresa; protecció del medi ambient comú; drets humans, democràcia i bona 
governança; protecció dels més vulnerables; satisfacció de les necessitats 
especials de l’Àfrica, i reforç de l’Organització de les Nacions Unides. Aquest 
text decideix integrar aquestes qüestions a tots els aspectes de la tasca que 
duen a terme les Nacions Unides. L’establiment d’aquests objectius en el marc 
dels drets humans garantirà que tinguin un efecte sobre els membres més 
vulnerables de la societat. A més, això proporcionarà una ocasió important 
per a la integració significativa dels drets humans en les activitats generals de 
la humanitat.

Els caps d’Estat i de Govern han fet la promesa de complir el que s’ha 
convingut anomenar els Objectius del Mil·lenni per al Desenvolupament. 
Aquests objectius constitueixen els objectius mundials que cal assolir amb 
vista a reduir la pobresa i millorar les condicions de vida de les poblacions. 
Comporten fites que cal assolir el 2015, com ara la reducció a la meitat de 
l’extrema misèria i la fam, la universalització de l’ensenyament primari i la 
creació d’una col·laboració mundial per al desenvolupament, així com les fites 
referides a l’ajuda, el comerç i la disminució del deute extern.

Com es veu a l’informe del 2008 sobre els objectius del mil·lenni per al 
desenvolupament, s’han dut a terme molts progressos, en especial pel que fa 
a la inscripció a l’escola primària, la igualtat entre els sexes a l’escola primària, 
l’accés a l’aigua potable, la lluita contra el paludisme, la sida i la tuberculosi.137

136  Assemblea General, resolució A/RES/55/2 o A/55/L.2, 2000.

137  informe dels Objectius del Mil·lenni per al Desenvolupament del 2008 accessible a [versió en castellà]: http://
mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_es.pdf.
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114. Què vol dir «dret al desenvolupament»?

El dret al desenvolupament va ser reconegut per primera vegada per la 
Comissió dels Drets Humans el 1977 i va ser objecte d’una definició posterior 
el 1986, el dia en què l’Assemblea General va adoptar la Declaració sobre el Dret 
al Desenvolupament.138 Aquesta  Declaració afirma que es tracta d’un «dret 
inalienable de l’home en virtut del qual tota persona humana i tots els pobles 
poden participar i contribuir a un desenvolupament econòmic, social, cultural 
i polític en què tots els drets humans i totes les llibertats fonamentals puguin 
estar plenament realitzades [...]». Aquest dret inclou igualment l’exercici 
de la plena sobirania sobre tots els recursos naturals, l’autodeterminació, 
la participació popular al desenvolupament i la igualtat d’oportunitats. La 
declaració dóna a l’Estat la responsabilitat principal en aquest àmbit, però 
forma també una responsabilitat col·lectiva de tots els estats en la creació 
de condicions internacionals favorables a la realització del dret esmentat i 
a la promoció d’un nou ordre internacional, basat en la interdependència i 
l’interès mutu.

Igualment deixa entendre que el dret al desenvolupament exigeix que se 
subministri una ajuda als països en via de desenvolupament i s’anul·li la 
càrrega insostenible del deute extern, que és un obstacle per a l’establiment 
dels drets econòmics, socials i culturals. Aquesta qüestió continua provocant 
debat.

La Conferència Mundial de Drets Humans, que va tenir lloc a Viena el 1993, 
va reafirmar la naturalesa universal i inalienable del dret al desenvolupament 
i va reconèixer que hi ha una relació d’interdependència i de reforç mutu 
entre la democràcia, el desenvolupament i el respecte dels drets humans 
i les llibertats fonamentals. La Declaració de Rio sobre el medi ambient i 
el desenvolupament (1992) va situar «els éssers humans al centre de les 
preocupacions entorn del desenvolupament sostenible» i va relacionar els 
problemes mediambientals amb el procés de desenvolupament. Les cimeres 
mundials per al desenvolupament social (Copenhaguen, 1995; Johannesburg, 
2002) també van subratllar i establir la importància d’aquestes relacions 
(vegeu a la segona part, l’article 28).

115. Quines són les activitats principals de l’Onu pel que 
fa al dret al desenvolupament i al desenvolupament 
sostenible?

El 1998, la Comissió dels Drets Humans, per mandat de la decisió 269 de 
l’ECOSOC, va establir un doble mecanisme per explorar al més profundament 
possible la manera d’aplicar el dret al desenvolupament. Per això, es va 
constituir un grup de treball permanent sobre el dret al desenvolupament, 

138  Assemblea General, resolució del 4 de desembre de 1986, A/RES/41/128.
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el 2004, i també es va establir una tasca d’alt nivell per fer efectiu el dret al 
desenvolupament. La Comissió va nomenar un expert independent sobre 
el dret al desenvolupament la missió del qual va acabar el 2005. L’expert 
independent sobre els drets humans i la solidaritat internacional (nomenat 
el 2005 i renovat pel Consell dels Drets Humans el 2008, per a tres anys) 
s’encarrega de la qüestió del desenvolupament. L’Alt Comissariat per als Drets 
Humans també és l’encarregat de promoure el dret al desenvolupament i 
ampliar el suport aportat en aquest marc pels òrgans competents de l’ONU.

El secretari general, en el seu programa de reforma de les Nacions Unides,139 
recorda que els drets humans són el tema central i unificador de les 
activitats de les Nacions Unides en tots els àmbits, en especial pel que fa 
al desenvolupament i l’acció humanitària. L’Alt Comissariat per als Drets 
Humans, de conformitat amb aquest programa, és l’encarregat d’integrar els 
drets humans en l’elaboració de programes de desenvolupament i ha endagat 
nombroses  iniciatives a aquest efecte.

També els caps d’Estat han fixat els objectius del mil·lenni per al desenvo-
lupament. Els reptes que planteja el finançament del desenvolupament van 
ser examinats durant la Conferència Internacional sobre el Finançament del 
Desenvolupament, que va tenir lloc a Monterrey (Mèxic) el 2002. Els caps 
d’Estat i de Govern es van posar d’acord, en aquesta ocasió, per «mobilitzar i 
utilitzar més eficaçment els recursos financers i reunir les condicions econò-
miques nacionals i internacionals necessàries per assolir els objectius de de-
senvolupament de la comunitat internacional, en especial els que s’anuncien 
a la Declaració del Mil·lenni». Així mateix es van posar d’acord per reforçar les 
Nacions Unides, com a organització principal capaç de reconstruir el sistema 
financer internacional, en col·laboració amb el Banc Mundial, l’FMI i l’OMC.

A la Cimera Mundial sobre el desenvolupament sostenible que va tenir lloc a 
Johannesburg el 2002, els governs van acceptar de reafirmar un ampli ventall 
de compromisos concrets i d’objectius d’acció per tal d’assolir un establiment 
més eficaç dels objectius en matèria de desenvolupament sostenible. Durant 
aquesta cimera, es va donar una importància especial a les opinions expressa-
des pels representants de la societat civil i del sector privat, atès el pes que te-
nen en el llançament d’iniciatives col·lectives i en la consecució dels resultats.

La Declaració de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible i el 
Pla d’acció que se’n va desprendre han estat en un segon temps aprovats per 
l’Assemblea General (desembre de 2002). El desenvolupament sostenible és, 
doncs, reconegut com un element essencial del marc ampliat en el qual s’inscriuen 
les activitats de les Nacions Unides, en especial les que tendeixen a assolir els 
objectius de desenvolupament aprovats per la comunitat internacional, com ara 
els que s’estableixen a la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides.

139  informe del secretari general, «Renovar l’Organització de les Nacions Unides: un programa de reforma», 
A/51/950, 1997.
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La conferència internacional de seguiment sobre el finançament del desenvo-
lupament que va tenir lloc a Doha, el novembre-desembre de 2008, va revisar 
l’establiment del Consens de Monterrey. Els estats membres hi van adoptar 
per consens la Declaració de Doha sobre finançament del desenvolupament 
(A/CONF.212/L.1/Rev.1). La Declaració reafirma el Consens de Monterrey 
sobre el finançament del desenvolupament i l’aplicació d’una aproximació del 
desenvolupament enfocada cap a l’individu.

116. Com defensa el dret al desenvolupament l’alt Comissariat 
per als Drets humans?

L’Alt Comissariat aporta el seu suport alhora a les pràctiques de desenvolu-
pament basades en el respecte dels drets individuals i als esforços esmerçats 
per estudiar el dret al desenvolupament, així com als mitjans emprats per fer 
efectiu aquest dret.

L’Alt Comissariat, com a mecanisme central i unificador en l’Organització de 
les Nacions Unides, treballa d’acord amb el Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD) per tal de donar a aquest darrer els mitjans 
per intervenir en l’àmbit dels drets humans, sobre el terreny en nombrosos 
països. Ha dut a terme una tasca pionera establint les línies directrius que 
permeten la integració dels drets humans en les estratègies de reducció de la 
pobresa i es dedica a promoure els drets econòmics, socials i culturals en el 
context del desenvolupament.

L’Alt Comissariat aporta la seva ajuda als titulars de la missió dels procedi-
ments especials del Consell dels Drets Humans i els dóna assistència en les 
tasques del secretariat prèvies a les sessions anuals del grup de treball del 
Consell sobre el Dret al Desenvolupament. A més, col·labora amb l’Organit-
zació de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i ha dut 
a terme una guia dels drets humans pel que fa a la sida, en col·laboració amb 
UNAIDS. El 2008, l’HCDH va publicar un esborrany sobre els drets al desen-
volupament: Revendiquer les Objectifs du Millénaire pour le développement: une 
approche fondée des droits de l’homme.140

117. Quina és la resposta que exigeix el dret internacional 
sobre els drets humans enfront del terrorisme?

La necessitat d’una cooperació internacional per lluitar contra el terrorisme 
ja s’havia fet sentir abans dels atemptats de l’11 de setembre del 2001. 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Convenció sobre la 
Prevenció i la Repressió de les Infraccions contra les Persones que Gaudeixen 

140  Revendiquer les Objectifs du Millénaire pour le développement: une approche fondée des droits de l’homme, 
2008, disponible en aquesta adreça [en anglès]: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_
en.pdf.
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d’una Protecció Internacional, Incloent-hi els Agents Diplomàtics (1973), la 
Convenció Internacional sobre la Repressió dels Atemptats Terroristes amb 
Bomba (1997) i la Convenció Internacional per a la Repressió del Finançament 
del Terrorisme (1999).

D’altra banda, s’han elaborat diversos instruments de lluita contra el terroris-
me a escala nacional. La Convenció per a la Prevenció i la Repressió dels Actes 
de Terrorisme que prenen forma de crims contra les persones o actes d’extor-
sió relacionats d’abast internacional i la Convenció Interamericana contra el 
Terrorisme van ser adoptades respectivament el 1971 i 2002 per l’Organit-
zació dels Estats Americans (OEA), i la Convenció Europea per a la Repressió 
del Terrorisme va ser adoptada pel Consell d’Europa el 1977. La Lliga d’Estats 
Àrabs va adoptar la Convenció Àrab per a l’Eradicació del Terrorisme (1998), 
l’Organització de la Conferència Islàmica va adoptar la Convenció per Comba-
tre el Terrorisme Internacional (1999), i la Unió Africana (antiga Organització 
de la Unitat Africana) va adoptar la Convenció per a la Prevenció i la Lluita 
contra el Terrorisme (1999). El 2005, les Nacions Unides van adoptar la Con-
venció Internacional per a la Repressió dels Actes de Terrorisme Nuclear.

La característica comuna de tots aquests instruments rau en l’absència d’una 
definició general i completa de terrorisme. Es limiten a declarar il·legals alguns 
actes criminals la inserció dels quals en el concepte de terrorisme no va com-
portar cap objecció en el moment de la seva adopció. Les disposicions d’aquests 
instruments només creen obligacions per als estats part; per això, els actors in-
dependents dels estats, incloent-hi els grups armats, no hi estan vinculats. Ara 
bé, qualsevol Estat pot portar davant la justícia qualsevol individu, al marge de 
qualsevol afiliació organitzativa, que s’hagi considerat culpable d’actes terroris-
tes, en la mesura en què aquests actes constitueixen crims de guerra i crims 
contra la humanitat, d’acord amb el principi de competència universal.

El lligam directe entre el terrorisme i les violacions dels drets humans ha estat 
reconegut per la Conferència Mundial de Drets Humans (Viena, 1993). La 
Declaració de Viena i el seu programa d’acció afirmen que «els actes, mètodes 
i pràctiques de terrorisme siguin de la forma que siguin i en totes les seves 
manifestacions i lligams, en determinats països, amb el tràfic d’estupefaents, 
apunten a l’abolició dels drets humans, les llibertats fonamentals i la demo-
cràcia, amenacen la integritat territorial i la seguretat dels estats i desestabi-
litzen els governs legítimament constituïts». Aquests documents conclouen 
que «la comunitat internacional ha de prendre mesures que s’imposen per re-
forçar la cooperació amb vista a evitar i combatre el terrorisme».

L’Assemblea General ha expressat repetidament, en nombroses resolucions 
(48/122, 49/185, 50/186, 52/133, 54/164), la seva condemna sense equívocs 
dels actes de terrorisme.

Els atemptats terroristes de l’11 de setembre de 2001 van posar a primera fila 
de les preocupacions de la comunitat internacional la qüestió de la prevenció i 
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l’eradicació del terrorisme. El Consell de Seguretat va adoptar per unanimitat 
les resolucions 1368 (2001) i 1373 (2001) que condemnen el terrorisme. 
Aquesta darrera resolució ha creat un comitè contra el terrorisme, format 
per tots els membres del Consell de Seguretat, per vetllar per l’aplicació 
de les disposicions d’aquesta resolució. El 2001 l’Assemblea General va 
convocar una sessió especial i va adoptar, per consens, la resolució 56/1. 
En totes les resolucions adoptades des d’aleshores, pel Consell de Seguretat 
i per l’Assemblea General, se subratlla que cal un compromís internacional 
compartit per trobar una actitud eficaç, sostenible i multilateral de cara al 
problema del terrorisme. A més, l’Assemblea General va subratllar la presa 
de consciència, en el si de la comunitat internacional, dels efectes nocius del 
terrorisme sobre l’exercici ple dels drets humans i l’establiment de l’Estat de 
dret i les llibertats democràtiques.

L’octubre del 2001, el secretari general de les Nacions Unides va posar en fun-
cionament el grup de treball sobre les polítiques de l’ONU de cara al terroris-
me. Aquest grup de reflexió té com a missió identificar les implicacions a llarg 
termini i les vastes dimensions polítiques del terrorisme per a les Nacions 
Unides i formular recomanacions sobre les mesures que ha de prendre l’ONU 
per tractar la qüestió. En el seu informe presentat el 2002 a l’Assemblea Gene-
ral (document A/57/273-S/2002/875), el grup de treball va subratllar que el 
terrorisme fa trontollar i amenaça els principis i els objectius fonamentals de 
la Carta de les Nacions Unides. També va insistir en la necessitat d’intensificar 
els esforços per combatre les violacions dels drets humans perquè els terroris-
tes sovint les exploten per tal d’obtenir suport per als seus actes, Així mateix, 
va subratllar que el terrorisme és una agressió contra els drets fonamentals. 
Ara bé, també hi  insisteix que la lluita contra el terrorisme ha de ser respectu-
osa amb les obligacions internacionals en matèria de drets humans. En la re-
solució 57/219, l’Assemblea General, evocant les disposicions de l’article 4 del 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, en virtut dels quals alguns drets 
no són susceptibles de derogació en cap circumstància, va afirmar que els es-
tats han de fer per manera que tota mesura presa per combatre el terrorisme 
estigui conforme a les seves obligacions en dret internacional, en especial les 
normes internacionals relatives als drets humans i als drets dels refugiats i el 
dret internacional humanitari. Com va fer remarcar el secretari general de les 
Nacions Unides no hi pot haver cap bescanvi entre una acció eficaç contra el 
terrorisme i la protecció dels drets humans. Un nombre determinat d’orga-
nitzacions internacionals han pressionat fortament els estats perquè vetllin 
per tal que les mesures que hagin de prendre, i que puguin restringir els drets 
humans, trobin un equilibri just entre els problemes de seguretat nacional le-
gítims i les llibertats fonamentals, i s’inscriguin en la lògica dels seus compro-
misos envers el dret internacional.141 L’Organització de les Nacions Unides, les 

141  Declaració comuna de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans, del secretari general 
del Consell d’Europa i del director de l’Oficina per a les institucions Democràtiques i els Drets Humans (ODiDH), 
29 de novembre de 2001.
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organitzacions regionals intergovernamentals i un gran nombre d’organitza-
cions i institucions que treballen en l’àmbit dels drets humans mantenen una 
vigilància creixent pel que fa a les qüestions relacionades amb la lluita contra 
el terrorisme. La Comissió dels Drets Humans, així com la Sotscomissió sobre 
la Prevenció de la Discriminació i la Protecció de les Minories han adoptat di-
verses resolucions sobre els drets humans i el terrorisme. El 7 de juny de 1999 
es va crear la figura  d’un informador especial de la sotscomissió encarregat 
de dur a terme un estudi aprofundit sobre la qüestió del terrorisme i els drets 
humans,  (E/CN.4/Sub.2/1999/27).

L’abril de 2005, la Comissió dels Drets Humans va crear el lloc d’informador 
especial per a la promoció i la protecció dels drets humans i les llibertats 
fonamentals en la lluita antiterrorista (resolució 2005/80). El 2007 el Consell 
dels Drets Humans va renovar la missió de l’informador per a tres anys més.

L’estratègia antiterrorista mundial de les Nacions Unides va ser adoptada per 
les Nacions Unides el 2006, i és la plataforma actual que coordina els esforços 
de les Nacions Unides respecte a aquesta qüestió. L’estratègia subratlla la 
necessitat de defensar els drets humans i promoure la preeminència del dret 
en la lluita antiterrorista.



Segona part
Declaració Universal dels Drets Humans: 
significat dels diversos articles

Els primers 21 articles de la Declaració Universal parlen, en la 
seva majoria d’allò que s’ha convingut d’anomenar drets civils 
i polítics, i fan referència a la llibertat de l’individu i a la seva 
seguretat personal.
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article 1

tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en 
drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se 
fraternalment els uns amb els altres.

això vol dir que tots els individus són iguals?

Dir que tots els éssers humans neixen «lliures», és dir que tots tenen el mateix 
dret a la llibertat, però sabem que el curs de la seva existència està afectat per 
unes limitacions d’ordre econòmic i social, així com també civil i polític. La 
llibertat no és i no pot ser absoluta, ja que la llibertat de cadascú acaba allà on 
comença la dels altres. Llibertat no vol dir anarquia.

Tots els éssers humans són iguals, però «igual» no vol dir «idèntic» o «similar»: 
les capacitats físiques i mentals de cadascú, els talents, les característiques 
pròpies varien fins a l’infinit. De fet, cada individu és diferent de tota la resta, i 
de vegades les diferències individuals són més marcades a l’interior d’un mateix 
grup social i cultural que no pas entre individus membres de grups socials o 
culturals diferents. No hi ha res que justifiqui una classificació jerarquitzada 
dels grups humans en funció de les seves capacitats intel·lectuals o del seu 
potencial genètic. La discriminació, la distinció basades en la raça així com 
en la creença –antisocial– que hi ha una desigualtat innata entre els diferents 
grups socials o ètnics estan totalment desproveïdes de fonament científic. No 
permetre a una persona, sigui quina sigui la seva pertinença, la possibilitat 
d’assolir el seu ple desenvolupament és cometre una injustícia greu i negar la 
seva igualtat en drets i en dignitat.

Aquest article recorda també que cadascú ha de fer prova respecte dels altres 
d’un «esperit de fraternitat», és a dir tractar-los com a membres de la família 
humana, iguals en drets i en dignitat.

És per la pràctica de la tolerància que els éssers humans poden viure junts, en 
pau els uns amb els altres, en aquest «esperit de fraternitat». Per promoure 
aquest principi, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar 
l’any 1995 l’Any de les Nacions Unides per a la Tolerància. Va notar que «la 
tolerància –el fet de reconèixer l’altre i apreciar-lo amb el seu valor just, i 
l’aptitud de viure junts i escoltar els altres– constitueix el fonament mateix de 
tota societat civil, així com de la pau».142 La UNESCO, per iniciativa de la qual 
es va proclamar l’Any per a la Tolerància,  va ser convidada a assumir-ne el 
paper d’organització coordinadora. Un instrument normatiu de la UNESCO, 
la Declaració de principis sobre la tolerància (1995), té per objecte promoure 
encara millor aquest principi.

142  Resolució 48/126 de l’Assemblea General, a data de 20 de desembre de 1993.
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La Cimera Mundial del 2005 va posar de relleu el compromís dels estats 
membres de les Nacions Unides en la promoció de la tolerància, el respecte, 
el diàleg i la cooperació entre les diverses cultures, civilitzacions i pobles 
(Document final de la Cimera Mundial, resolució de l’Assemblea General, 60/1, 
de 24 d’octubre de 2005, paràgraf 145).

article 2

tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta 
Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, 
opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, 
fortuna, naixement o altra condició.

a més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o 
internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, 
tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si 
no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

article 7

tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a 
igual protecció per la llei. tots tenen dret a igual protecció contra 
qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra 
qualsevol incitació a una tal discriminació.

Aquests dos articles defineixen els principis directors de la Declaració i dels 
instruments subsegüents dels drets humans que governen la lluita contra la 
discriminació –conjuntament, expressen un principi crucial de la protecció 
dels drets humans. L’article 2 prescriu la no-discriminació en l’aplicació de les 
disposicions de la Declaració, mentre que l’article 7 apunta a l’aplicació de la llei 
en general, és a dir, essencialment les legislacions nacionals. L’article 7 obliga 
tots els estats a vetllar perquè els seus sistemes jurídics no facin cap distinció 
basada en qualsevol dels criteris anunciats a l’article 2. El dret de cadascun a 
la mateixa protecció de la llei és oposable, en particular, als responsables de 
l’aplicació de les lleis, com ara els membres de l’aparell judicial o de la policia, i 
suposa l’existència d’un sistema en què tots tenen la possibilitat de defensar-
se amb justícia. A més, els estats tenen el deure de protegir totes les minories 
contra qualsevol forma de discriminació. L’article implica també que és fins 
i tot il·legal «provocar» una discriminació així, és a dir encoratjar els altres a 
practicar-la.

En la seva interpretació de l’article corresponent al Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics, el Comitè dels Drets Humans (vegeu a la primera part, 
de la pregunta 14 a la 17) va subratllar que gaudir dels drets i les llibertats 
en condicions d’igualtat no implica un tracte idèntic en tots els casos: per 
exemple, els joves delinqüents han de ser separats dels adults. El Comitè 
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també va subratllar que als estats part se’ls demana que prenguin mesures 
discriminatòries positives per atenuar o suprimir les condicions que fan 
aparèixer o contribueixen a perpetuar la discriminació prohibida pel Pacte 
(observació general núm. 18).

La Convenció Internacional sobre l’Eliminació de Totes les Formes de 
Discriminació Racial (vegeu a la primera part, de la pregunta 31 a la 33) defineix 
la discriminació racial com «tota distinció, exclusió, restricció o preferència 
basada en la raça, el color, l’ascendència o l’origen nacional o ètnic, que té com 
a efecte destruir o comprometre el reconeixement, la satisfacció o l’exercici, 
en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals en els 
àmbits polític, econòmic, social i cultural o en qualsevol altre àmbit de la vida 
pública» (article primer).

El racisme i la discriminació racial tenen el seu origen essencialment en les 
nocions de superioritat o d’inferioritat de determinats grups ètnics o racials, 
a les quals es recorre per justificar la submissió, o fins i tot l’eliminació dels 
éssers «inferiors». Qualsevol teoria d’aquesta mena és, segons la Declaració 
de la UNESCO sobre la raça i els prejudicis racials, adoptada el 1978, «sense 
fonament científic i contrària als principis morals i ètics de la humanitat» 
(article 2, paràgraf 1).

Com persisteixen les pràctiques provinents del racisme i la 
discriminació racial?

El racisme i la discriminació basats en l’origen racial o ètnic continuen essent 
una de les desgràcies més rellevants dels nostres temps, i es manifesten de 
moltes maneres. Durant la primera meitat del segle xx, es van  poder constatar 
els efectes de les teories racistes antisemites que van trobar la seva expressió 
més extrema en el programa nazi per eliminar els jueus i en altres crims contra 
la humanitat duts a terme per règims totalitaris.

Cap al final del mateix segle xx, la humanitat va ser testimoni de la «purificació 
ètnica» a l’antiga Iugoslàvia i de la massacre sistemàtica de tutsis a Rwanda. 
Això no són més que un parell d’exemples de les atrocitats que s’han comès 
recentment en el context dels conflictes ètnics o racials als quals tots els 
continents han pagat el seu tribut.

En el curs dels segles passats, molts països poderosos, argumentant una pre-
tesa superioritat racial, van aplicar, en el marc de la seva expansió colonial 
i imperial, polítiques pernicioses de discriminació pel que fa als pobles sot-
mesos. Aquests sentiments tornen a sortir a la llum avui, en forma de noves 
formes de racisme i de xenofòbia als estats europeus. Milions de treballadors 
migrants, refugiats, persones desplaçades i altres estrangers, així com perso-
nes que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, 
establertes a Europa o en altres continents, pateixen l’experiència de la dis-
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criminació, de la violència i l’explotació. Grups polítics d’extrema dreta, que 
ressorgeixen, es converteixen en els estendards d’un racisme militant i d’un 
nacionalisme exacerbat.

En els països de les antigues colònies, hi han arrelat nombroses pràctiques 
discriminatòries heretades del passat, les quals contribueixen a perpetuar els 
mals costums i les estructures polítiques, econòmiques i socials dominants. 
Fins i tot antigues víctimes de pràctiques racials permeten que les doctrines 
racistes esborrin els esforços desplegats en temps passats per guanyar la 
llibertat.

Sud-àfrica representa un exemple excepcional de desmantellament d’un siste-
ma legal de discriminació racial i de traspàs de poder polític sense vessament 
de sang. El règim de l’apartheid, una forma especial de racisme i de discrimi-
nació racial en què la separació de races s’havia institucionalitzat, va governar 
Sud-àfrica durant gairebé cinquanta anys. El primer pas cap a una societat 
democràtica es va produir el febrer de 1990, quan el president De Klerk va 
anunciar la legalització dels partits polítics prohibits fins aleshores; un anunci 
que va donar pas a l’alliberament de Nelson Mandela poc temps després, el 
qual havia passat 27 anys a la presó,  i a l’abolició de la legislació que imposava 
l’apartheid. El 1991, un fòrum que representava 18 organitzacions polítiques 
–en especial el govern sud-africà del moment– va ser l’encarregat de dissenyar 
els plans de la futura Sud-àfrica sense apartheid. L’any següent, a resultes d’un 
referèndum en què només hi participaven els blancs, es va proclamar l’abolició 
de l’apartheid i l’obertura a la participació política en el procés democràtic de 
tots els sud-africans. L’abril del 1994, es van celebrar unes eleccions per sufra-
gi universal i multipartidistes, que van donar lloc a l’establiment, durant cinc 
anys, d’un govern temporal d’unitat nacional presidit per Nelson Mandela, 
que va abandonar les seves funcions el 1998. Cal assenyalar que les organitza-
cions internacionals, i més especialment les de l’Organització de les Nacions 
Unides, van jugar un paper destacat en l’abolició de l’apartheid.

El 2001 va ser proclamat Any Internacional de la Mobilització contra el Ra-
cisme, la Discriminació Racial, la Xenofòbia i altres Formes Connexes d’In-
tolerància. La Declaració de Durban i el programa d’acció van ser adoptats al 
llarg de la Conferència Mundial contra el Racisme, la Discriminació Racial, la 
Xenofòbia i les Formes Connexes d’Intolerància (Durban, del 31 d’agost al 7 
de setembre de 2001) per tal de guiar la lluita contra la discriminació i pro-
moure la tolerància. La conferència d’examen de Durban de l’abril del 2009 
apel·la a l’aplicació de la Declaració de Durban i del programa d’acció (vegeu la 
pregunta 35).
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article 3

tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.

És feina de l’estat garantir aquests drets?

Per bé que pertanyi als estats fer respectar els drets humans, aquests drets 
també són violats per alguns governs, a molts indrets del món. Si ens atenim 
a les dades dels darrers anys, hi ha proves abundants de defuncions durant les 
detencions així com desaparicions inexplicades.

Avui dia, l’Organització de les Nacions Unides publica uns informes que 
referencien les  desaparicions forçades o involuntàries així com execucions 
arbitràries i extrajudicials que es produeixen en molts països del món. L’adopció 
de la Convenció Internacional per a la Protecció de Totes les Persones contra les 
Desaparicions Forçades el 2006 i la creació d’un comitè de control previst per 
la Convenció contribuiran al sistema de protecció de les desaparicions forçades 
(vegeu a la primera part, la pregunta 30). Res no sembla indicar que el nombre 
total de víctimes d’aquestes pràctiques estigui en regressió. Continuen sent, 
juntament amb la tortura, les violacions més greus dels drets humans i no han 
de cessar de ser el punt de mira de la comunitat internacional.

En casos determinats, la violació del dret a la vida va fins al genocidi: és amb 
aquest terme que es designa el fet de matar o infringir patiments físics o mentals 
amb la intenció de destruir, en la totalitat o en part, un grup nacional, ètnic, 
racial o religiós. Els actes de genocidi constitueixen un crim internacional, en 
virtut de la Convenció per a la Prevenció i la Repressió del Crim de Genocidi 
(vegeu a la primera part, la pregunta 25).

Si tenim en compte el dret a la vida, què hem de pensar de les 
legislacions que preveuen la pena de mort?

Nombroses legislacions nacionals preveuen la pena de mort, que es veu com un 
càstig merescut per als criminals, útil per dissuadir els que estarien temptats 
d’imitar-los. Ara bé, res no prova realment que la pena de mort tingui un 
efecte dissuasiu. És més, l’error judicial en aquest àmbit és irreparable i es 
poden citar moltíssims casos d’innocents que han estat executats, de vegades 
fins i tot després de processos duts a terme amb el màxim rigor.

Les preses de posició de l’opinió pública a favor o en contra de la pena de mort 
varien segons les circumstàncies. Els errors judicials o els excessos dels rè-
gims repressius que es tradueixen per la mort injusta d’innocents susciten de 
vegades una clara oposició a aquesta pena; al contrari, un sol crim terrible o 
l’aparició de «noves» formes de crims com ara segrestos d’avions, actes terro-
ristes o els raptes, poden fer girar la balança. L’opinió que tenim de la pena de 
mort té relació amb l’emoció, com a mínim tant com amb la raó. Els mateixos 
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estats adopten lleis en funció de les necessitats del moment. Quan es decreta 
un «estat d’emergència» o un «estat de setge» en un país, sovint el text que el 
proclama preveu la institució de la pena de mort, que podrà ser pronunciada 
pels tribunals militars, o fins i tot per ordre del govern. La Comissió dels Drets 
Humans ha preparat un estudi dels riscos que representen aquest tipus de 
legislacions per als drets humans.

La pena de mort s’utilitza i sovint ha estat practicada per règims repressius 
per ofegar tota oposició per mantenir un sistema basat en la injustícia social i 
sobre una política racista.

hi ha instruments internacionals encaminats a abolir la pena 
de mort?

L’existència d’instruments, tant internacionals com regionals, que apunten 
a l’abolició de la pena de mort prova que aquesta qüestió s’inscriu en el marc 
de reflexió internacional sobre els drets humans. Aquests instruments són 
els següents: el segon protocol facultatiu relatiu al Pacte Internacional sobre 
els Drets Civils i Polítics (1989) (vegeu la nota 12 per a la llista d’estats 
part); el protocol de la Convenció Americana dels Drets Humans per abolir 
la pena de mort, adoptat per l’Organització dels Estats Americans (1990);143 
i el protocol núm. 6 de la Convenció Europea de Drets Humans, adoptada 
pel Consell d’Europa el 1983 i que havia entrat en vigor el 1985.144 Aquests 
instruments es poden aplicar a tots els estats que els van ratificar.

article 4

ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l’esclavitud i el tràfic 
d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Què és l’esclavitud avui dia?

Ja no és l’època en què els éssers humans es podien trobar brutalment 
capturats, encadenats i venuts al mercat. Aquesta mena de tràfic ha estat abolit 
des de fa molt de temps i la pràctica de l’esclavitud avui dia està prohibida per 
llei a la totalitat de països del món, fins i tot si en subsisteixen vestigis que de 
vegades tornen a aparèixer. Ara bé, a moltíssims països del món hi ha milions 
de persones que viuen en un estat de servitud que tradueix en essència la 
mateixa mena d’explotació de l’home per l’home. Avui dia, l’esclavitud 

143  Aquest Protocol entra en vigor pel que fa als Estats que el ratifiquen o que s’hi adhereixen a partir del dipòsit 
de l’instrument pertinent de ratificació o d’adhesió (article 4). A 31 de maig de 2009, havia estat ratificat per 11 
estats. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als 
drets humans, www.unesco.org/human_rights/.)

144  El 31 de maig de 2009, 46 estats formaven part del protocol núm. 6 de la Convenció Europea de Drets Humans 
sobre l’Abolició de la Pena de Mort. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/.)
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continua essent una negació despietada dels drets humans i de la dignitat 
humana. Profundament arrelades en les estructures econòmiques i socials, 
en la pobresa, la discriminació, la ignorància, la tradició i l’avarícia, aquestes 
pràctiques continuen essent molt difícils d’eliminar.

Anàlogues a l’esclavitud però amb un altre nom, aquestes pràctiques són insidio-
ses i afecten els elements més febles i desarrelats de la societat. Es tracta, segons 
la Convenció Suplementària sobre l’Abolició de l’Esclavitud, del Tràfic d’Esclaus 
i les Institucions i Pràctiques Anàlogues a l’Esclavitud (1956),145 de servitud per 
deutes, asserviment, explotació infantil i formes de casament servil. La servitud 
per deutes és la condició en què es troba un deutor que, havent-se compromès 
a oferir serveis personals com a garantia d’un deute, no l’ha pogut reemborsar. 
Pren diverses formes, que emmascaren sovint la naturalesa de la relació d’explo-
tació subjacent. Es manté en nombroses regions del món i essencialment entre 
treballadors agrícoles i treballadors migrants; sovint està institucionalitzada, de 
manera que acaba proporcionant una mà d’obra servil i sense defensa. Sota la 
seva forma més extrema, pot desembocar, en cas que no s’acabi reemborsant el 
deute, a una servitud permanent, que l’infant hereta dels seus pares. Algunes 
temptatives de revolta de pagesos contra aquestes pràctiques han estat repri-
mides de manera molt violenta. La causa profunda d’aquest estat de coses és la 
necessitat d’una reforma agrària, però en alguns països en què s’han votat lleis 
sobre les reformes agràries que haurien pogut afavorir l’abolició d’aquestes for-
mes de servitud, els governs no s’esforcen gens a aplicar-les.

L’explotació del treball dels infants és un problema mundial. Les condicions 
en què se’ls fa treballar són sovint perilloses i el salari irrisori o nul. Milions 
d’infants estan majoritàriament privats de qualsevol instrucció i sotmesos a 
condicions perjudicials per a la seva salut i el seu benestar. 

Segons el seu informe mundial del 2009 sobre el treball infantil, l’OIT con-
sidera que les pitjors formes de treball infantil afecten 218 milions d’infants 
arreu del món. 126 milions d’aquests infants treballen en condicions perillo-
ses i més de vuit milions són sotmesos a les formes d’explotació més terribles 
com ara l’esclavitud, el tràfic, la servitud per deutes, el reclutament forçat 
durant els conflictes armats, la pornografia i altres activitats il·lícites. Aques-
tes últimes situacions són l’objecte de la Convenció núm. 182 (1999) de l’OIT, 
que apel·la a una acció immediata en l’àmbit de la lluita contra aquestes for-
mes de treball infantil, juntament amb l’adopció de mesures que apuntin a 
eliminar-la i prevenir-la a més llarg termini. Una convenció anterior de l’OIT, 
núm. 38 (1973), inclou un marc general relatiu a l’edat mínima dels candidats 
a ser contractats. Una clàusula que requereix l’abolició efectiva del treball 
infantil, en la declaració de l’OIT relativa als principis i drets fonamentals del 

145  La Convenció Suplementària Relativa a l’Abolició de l’Esclavitud, del tràfic d’Esclaus i les institucions i Pràctiques 
Anàlogues a l’Esclavitud va entrar en vigor el 30 d’abril de 1957. El 31 de maig de 2009, havia estat ratificada per 
123 estats. (Per a la llista d’aquests Estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius 
als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o www.unhchr.ch.)
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treball i els instruments pertinents (vegeu a la primera part, la pregunta 82), 
il·lustra la gravetat del problema i l’existència d’un consens pel que fa a això. 
Trobem altres mesures referides a diversos aspectes de l’explotació del treball 
infantil a tots dos protocols addicionals a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant (vegeu a la primera part, les preguntes 44 i 45).

Les dones també consten entre les víctimes principals de les pràctiques 
anàlogues a l’esclavitud. Una d’aquestes pràctiques és el casament per conveni, 
pràctica en què les dones no tenen dret de rebutjar el matrimoni, se les dóna 
en matrimoni a canvi d’una suma en metàl·lic o en espècies, o poden ser 
traspassades pel marit i la família a una altra persona pel seu valor de mercat, 
o fins i tot formar part de l’herència rebuda per un tercer, quan el marit mor. 
Una altra pràctica anàloga de l’esclavitud, però que afecta especialment les 
dones i els infants és el tràfic de persones. Forma part de la Convenció per a la 
Supressió del Tràfic de Persones i l’Explotació de la Prostitució d’Altri (1949) 
que, a hores d’ara, només ha estat ratificada per 81 països.146

Quins mitjans es poden establir per suprimir l’esclavitud sota 
totes les seves formes?

L’esclavitud i les pràctiques anàlogues constitueixen un problema encara més 
complex, del qual molts neguen la realitat. L’Organització de les Nacions Unides 
disposa per això d’informacions lliurades al grup de treball sobre l’abolició de 
l’esclavitud (nomenat per la Sotscomissió dels Drets Humans) i d’indicacions 
recollides en el marc de la Convenció per a la Supressió del Tràfic de Persones i 
l’Explotació de la Prostitució d’Altri. El 2007, el Consell dels Drets Humans va 
substituir el grup de treball sobre l’abolició de l’esclavitud per un informador 
especial sobre les formes contemporànies d’esclavitud, incloent-hi les seves 
causes i conseqüències.

El grup de treball va ser establert per la Sotscomissió de Promoció i Protecció dels 
Drets Humans, òrgan subsidiari de la Comissió dels Drets Humans, a la qual dóna 
informació. Més de 110 estats han ratificat la Convenció suplementària sobre 
l’Abolició de l’Esclavitud, però l’eficàcia d’aquest document depèn en definitiva de la 
seva aplicació a escala nacional, una aplicació que, al seu torn, es veuria fortament 
impulsada per la creació d’un nou mecanisme capaç de vetllar per tal que les 
nacions compleixin les seves obligacions en matèria d’abolició de l’esclavitud i de 
les pràctiques anàlogues. No hi pot haver  progressos visibles de cara a l’abolició 
d’aquestes pràctiques si no es compleixen determinades condicions: voluntat 
política, àmplia educació pública, reformes socials i desenvolupament econòmic.

146  La Convenció per a la Supressió del tràfic de Persones i l’Explotació de la Prostitució d’Altri va entrar en 
vigor el 1951. Havia estat ratificada per 18 estats el 31 de maig de 2009. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 
de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o 
www.unhchr.ch.)
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article 5

ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, 
inhumans o degradants.

Què és la tortura?

Segons els termes de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments o 
Penes Cruels, Inhumans o Degradants, adoptada per consens el 10 de desembre 
de 1984 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (vegeu a la primera 
part, les preguntes 26 i 27), el terme «tortura» designa «qualsevol acte pel qual 
un dolor o patiments aguts, físics o mentals, són infringits intencionadament 
a una persona, especialment amb la finalitat d’obtenir d’aquesta o d’una 
tercera persona informacions o opinions, de sancionar-la per un acte que ha 
comès o ha comès un tercer, o se sospita que podria haver comès, intimidar-la 
o fer pressió sobre ella, o per qualsevol altre motiu basat en alguna forma de 
discriminació, sigui quina sigui, quan un dolor com aquest, o uns patiments 
són infligits per un agent de la funció pública o qualsevol altra persona que 
actuï a títol oficial o per instigació d’aquest o amb el seu consentiment exprés 
o tàcit. Aquest terme no s’estén al dolor o als patiments resultants només de 
sancions legítimes, inherents a aquestes sancions o ocasionades per aquestes» 
(article primer). En la Declaració i el Programa d’Acció de Viena (1993), se 
subratlla que «una de les violacions més atroces de la dignitat humana és 
l’acte de tortura, que té com a conseqüència llevar-li la dignitat a la víctima i 
atemptar contra la seva capacitat de viure i continuar les seves activitats amb 
normalitat» (II, paràgraf 55).

Què s’entén per «tractament cruel, inhumà o degradant»?

L’accepció més àmplia d’aquests termes consta a l’article 6 del Conjunt de 
principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a una forma o 
altra de detenció o empresonament (vegeu a la primera part, la pregunta 59). 
Apunta a «garantir una protecció al més ampla possible contra tots els 
maltractaments, ja tinguin un caràcter físic o mental, incloent-hi el fet de 
sotmetre una persona detinguda o empresonada a condicions que la priven 
temporalment o permanentment de l’ús d’algun d’aquests sentits, com ara la 
vista o l’oïda, o de la consciència del lloc en què es troba i del pas del temps».

On es practica la tortura, per què es practica i qui són els 
torturadors?

La pràctica de la tortura no té fronteres geogràfiques i no és el fet d’una 
sola ideologia política o d’un sol sistema econòmic. Les organitzacions no 
governamentals assenyalen, amb proves reals, milers de casos de tortura a 
totes les regions del món.
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La tortura, avui, no es refereix al no respecte ocasional de les garanties legals 
en alguns casos aïllats; tradueix, al contrari, la voluntat deliberada de les 
autoritats governamentals, al més alt nivell, d’eliminar els obstacles jurídics 
que s’oposarien als seus abusos de poder. Alguns governs (i alguns moviments 
insurrectes) han recorregut a la tortura per obtenir informacions o opinions 
forçades i per terroritzar el conjunt de la població. Quan una persona es manté 
incomunicada, és a dir, sense tenir accés a un advocat, a la seva família, als 
parents o a grups que pertanyen a la societat civil, és en aquest moment que 
es produeixen els actes de tortura.

La tortura es pot justificar?

No. Ni moralment ni jurídicament. La major part de les legislacions nacionals, 
així com el dret internacional, prohibeixen expressament el recurs a la 
tortura. Tots els estats membres de l’Organització de les les Nacions Unides 
estan lligats per l’article 5 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que 
prohibeix la tortura. Alguns sostenen que el recurs a la tortura està justificat 
en circumstàncies excepcionals. Potser l’Estat no ha d’esforçar-se, a través 
de tots els mitjans per obtenir informacions d’un terrorista que ha posat  en 
perill vides innocents? Argumenten. A banda que principis morals i jurídics 
indiscutibles proscriguin categòricament el recurs a la tortura, els arguments 
a favor de la tortura no tenen fonament per diverses raons: en primer lloc, la 
tortura pot provocar confessions falses i informacions errònies; en segon lloc, 
la tortura és un atemptat contra el principi del càstig just; en tercer lloc, el 
recurs a la tortura en un cas aïllat crea un precedent que hom pot  invocar per 
practicar-lo a escala molt més àmplia, amb el beneplàcit de l’Estat.

Què podem fer per posar fi a la pràctica de la tortura?

El reconeixement de tots els drets dels quals són beneficiaris els detinguts, per 
llei és, òbviament, la manera d’evitar la tortura. Un aparell judicial independent 
i la possibilitat per al detingut de consultar l’advocat i el metge de la seva elecció 
són indispensables. A escala internacional, la publicitat donada als casos de 
tortura i les intervencions de governs i organitzacions intergovernamentals i 
no governamentals a favor d’individus que corren el risc de ser torturats poden 
contribuir a garantir que la legislació nacional ofereixi la protecció volguda a una 
persona determinada. Els codis deontològics i de conducta han estat elaborats 
per guiar i protegir els responsables de l’aplicació de les lleis, els advocats i els 
metges, que són les persones que estan més sovint en contacte amb les víctimes 
de la tortura i que, si en tenen el coratge, la poden denunciar.
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article 6

tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva 
personalitat jurídica.

article 7

aquest article ha estat analitzat més amunt juntament amb l’article 2.

article 8

tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals 
nacionals competents que l’empari contra actes que violin els seus 
drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Amb l’article 6, abordem una sèrie d’articles que se centren en els drets més 
expressament «jurídics». L’expressió «personalitat jurídica» comporta que els 
estats haurien de reconèixer a tothom el dret, per exemple, de concloure acords 
o contractes i pertocaria als tribunals fer respectar o establir un procediment 
davant les jurisdiccions competents per fer valer els seus drets.

Les paraules «cadascú» i «tota persona» són importants. Indiquen que l’Estat 
no ha de fer cap diferència ni distinció des del moment que es tracta de fer 
respectar els drets inherents de la «personalitat jurídica», tant si es tracta de 
ciutadans propis, com d’estrangers o d’apàtrides.

De quins recursos disposen les persones  a les quals se’ls 
viola els drets previstos per la Constitució o la llei?

L’objecte de l’article 8 és donar la possibilitat d’establir una jurisdicció nacional 
a tota persona que considera que els seus drets, previstos per la Constitució i 
per la llei, han estat violats. Aquest article no s’aplica als drets anunciats a la 
Declaració Universal, sinó tan sols als que són garantits per la Constitució o 
per les lleis de l’Estat mateix.

En altres termes, no s’hauria de donar mai el cas que una persona es quedi 
sense poder recórrer si se’n violen els drets. A més, l’expressió «tota persona», 
específicament utilitzada en l’article comporta que el dret a recórrer (per 
exemple, el dret a obrir diligències), no es pot limitar a uns grups determinats 
de persones. Per «competències», entenem les jurisdiccions que han estat 
designades per tractar uns afers determinats (així, una persona que afirma 
que els seus drets sindicals han estat violats no pot gaudir d’una jurisdicció 
especialitzada en el dret de la família).
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article 9

ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.

aquestes pràctiques es poden justificar?

Aquest article i els dos següents se centren en les garanties fonamentals que 
hauria d’oferir qualsevol sistema jurídic: el dret de no ser arrestat arbitràriament, 
el dret a un procés just desenvolupat sense termini induït i el dret a la presumpció 
d’innocència. El sentit de l’article 9 és evident, a excepció, potser, del terme 
«arbitràriament». Es proposen dues interpretacions possibles: segons la primera, 
una persona no pot ser arrestada, detinguda o desterrada si no és en virtut de 
procediments legals; segons la segona, ningú no hauria de ser arrestat, detingut 
o desterrat per caprici o atzar, quan sembla que no ha comès cap delicte.

La primera d’aquestes interpretacions no acaba de ser correcta perquè la llei 
atorga sovint poders d’arrest bastant extensos i els procediments legals en si 
mateixos sovint poden ser arbitraris o donar lloc a abusos. La protecció oferta 
d’aquesta manera no seria prou, doncs, per apartar aquestes amenaces que 
atempten contra la dignitat humana. La segona interpretació és doncs, l’única 
que és vàlida, i és tant més així pel fet que els arrestos arbitraris, fins i tot si es 
duen a terme segons uns procediments regulars, poden ser seguits sovint de 
maltractaments o tortures (vegeu a la primera part, de la pregunta 26 a la 29).

article 10

tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser 
escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i 
imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per 
a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

L’article 10 anuncia el dret fonamental a un procés just. S’aplica no tan sols 
als assumptes penals, sinó també als litigis civils (diligències obertes per una 
persona envers una altra). L’objecte de l’article és garantir a tota persona a qui 
es demana que comparegui davant la justícia que la seva causa sigui estudiada 
de manera justa per un tribunal independent i imparcial.

Encara que de vegades es fa valer que les nocions d’«equitat», «independència» 
i «imparcialitat» varien  d’un país a un altre, aquí es tracta d’una exigència 
essencial: cadascú ha de tenir la possibilitat de presentar la seva defensa en 
condicions equitatives. Hom espera de tots els estats que tinguin en compte 
els Principis fonamentals relatius a la independència de la magistratura.147

147  Els principis fonamentals van ser adoptats pel 7è Congrés de les Nacions Unides sobre la prevenció del crim 
i el tracte dels delinqüents (Milà, itàlia, 26 d’agost al 6 de setembre de 1985).
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article 11

1. tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi 
la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons 
la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les 
garanties necessàries per a la seva defensa.

2. ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el 
moment que varen ésser comesos no eren delictius segons el dret 
nacional o internacional. tampoc no s’imposarà cap pena superior a 
l’aplicable en el moment de cometre el delicte.

L’article 11 anuncia quatre principis fonamentals:

1) La presumpció d’innocència. És una noció senzilla però important. Vol dir 
que cap acusat no ha de ser tractat com a culpable fins que la seva culpa no 
sigui reconeguda. El dret a la llibertat provisional sota fiança, reconegut en 
alguns països, es basa en aquest principi. En altres termes, qualsevol acusat 
pot continuar essent lliure esperant el judici.

2) El dret de presentar la defensa. El terme «garanties» emprat a l’article 11 
inclou, per exemple, l’obligació per a un Estat de fer per manera que l’acusat 
sigui assistit per un defensor i que els mitjans necessaris per establir-ne la 
innocència, en especial el dret de nomenar testimonis, li siguin concedits.

3) El dret a un procés públic. La màxima segons al qual «la justícia ha de ser no tan 
sols donada, sinó també estar a la vista i presència de tothom» és implícit. Per tal 
que la població confiï en la llei, cal que aquesta sigui aplicada obertament i que 
tots puguin veure com funciona a la pràctica la màquina judicial. Si els processos 
es desenvolupen a porta tancada, res no garanteix que els drets fonamentals 
siguin respectats efectivament. Aquesta disposició de l’article 11 obliga els estats 
a mostrar que la llei ha estat aplicada correctament i amb justícia.

4) La no-retroactivitat de les lleis. Aquesta expressió tan complicada corres-
pon a una idea molt senzilla: ningú no ha de ser castigat per accions que eren 
legals en el moment en què van ser dutes a terme. Així mateix, si un acte era 
meritori d’una pena determinada en el moment en què va ser executat, cap 
modificació futura de la legislació no pot comportar l’aplicació d’una pena 
superior.

L’expressió «dret internacional», al paràgraf 2 d’aquest article, s’aplica, per 
exemple als processos de Nuremberg i de Tòquio en el curs dels quals van ser 
jutjats els grans criminals de guerra al final de la Segona Guerra Mundial. Els 
autors dels crims de guerra i els crims contra la humanitat van ser jutjats pels 
tribunals internacionals en virtut d’unes regles aplicables mundialment (dret 
internacional) i no en aplicació de les lleis nacionals.
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article 12

ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida 
privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, 
ni d’atacs al seu honor i reputació. tothom té dret a la protecció de 
la llei contra tals intromissions o atacs.

Tal com els costums i les cultures, les lleis no són immutables. Les interpre-
tacions dels textos i les limitacions imposades pels governs o per les lleis i 
tradicions de caràcter més local donen un abast també variable a les nocions 
de «vida privada», «família», «domicili», «honor» i «reputació». Per tant, és en 
les legislacions nacionals que cal buscar les disposicions que concreten aquest 
dret. Amb el desenvolupament de les tecnologies electròniques modernes sor-
geixen problemes molt concrets, com l’accés il·lícit a la informació confidencial 
continguda a les bases de dades o la pràctica que consisteix a vigilar les con-
verses telefòniques privades per mitjà de connexions clandestines. Es fa més 
difícil identificar els abusos i aportar-ne proves.

Amb tot, per protegir les llibertats fonamentals, un nombre determinat de països 
s’han dotat de legislacions elaborades i les organitzacions no governamentals i 
els mitjans es concentren a lluitar contra la violació d’aquestes llibertats.

article 13

1. tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva 
residència dins les fronteres de cada estat.

2. tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a 
retornar-hi.

L’article 12 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics especifica aquest 
dret i afegeix que no pot ser objecte de restriccions, només si aquestes res-
triccions estan «previstes per la llei, són necessàries per protegir la seguretat 
nacional, l’ordre públic, la salut o la moralitat pública, o els drets i les llibertats 
dels altres, i compatibles amb els altres drets reconeguts en aquest pacte». En 
virtut de l’article 4, es poden plantejar derogacions «en cas que un perill pú-
blic excepcional amenaci l’existència de la nació i sigui proclamat per un acte 
oficial» (vegeu a la primera part, la pregunta 13). Aquestes derogacions han de 
tenir un caràcter provisional i basar-se en la necessitat legítima de protegir la 
seguretat dels altres. Així, una catàstrofe natural, una epidèmia, una guerra, 
comportaran necessàriament determinades restriccions d’aquest dret. Altres 
restriccions es poden justificar, per exemple, per impedir que una persona in-
culpada en virtut de la legislació nacional abandoni el seu país. Així mateix, un 
detingut ha de purgar la seva pena abans de ser autoritzat a abandonar el país. 
Ara bé, cap d’aquestes derogacions no implica, sota cap forma, sigui quina si-
gui, cap restricció arbitrària o permanent del dret en qüestió.
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De quina manera la llibertat de moviments pot ser objecte de 
limitacions?

Els governs disposen de nombrosos mitjans per limitar la llibertat de 
moviments, tant entre països com a l’interior d’un mateix país. Alguns, per 
raons polítiques, limiten la llibertat que tenen els seus  ciutadans, així com els 
estrangers, de desplaçar-se a l’interior del país. La detenció arbitrària (vegeu 
l’article 9) continua essent practicada, hi continua havent camps de treball en 
els quals són tancats ciutadans per causa de la seva oposició o de la dissidència 
política. Els governs que han recorregut a aquestes pràctiques es protegeixen, 
per justificar-se, darrere motius legítims falsos.

En temps de lluites internes i/o conflicte armat, assistim a vastos desplaçaments 
de poblacions a l’interior de les fronteres nacionals, i a èxodes massius. Tant 
en un cas com en l’altre  es tracta de moviments més o menys forçats, en els 
quals les poblacions no tenen cap garantia que es respecti el seu dret de tornar 
a casa seva, i constitueixen, doncs, una negació del principi de la llibertat de 
moviments. Per desgràcia, hi ha massa exemples de situacions d’aquesta mena, 
les quals constitueixen en primer lloc violacions greus dels drets humans 
essencials i de les llibertats fonamentals.

article 14

1. en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres 
països i a beneficiar-se’n.

2. aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució 
veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats 
als objectius i principis de les nacions unides.

Què s’entén per asil?

El dret de cercar asil és el dret, per a aquelles persones que han abandonat el 
país per por de les persecucions, de trobar refugi i protecció en un altre lloc 
(vegeu a la primera part, la pregunta 54).

La Convenció de l’Estatut dels Refugiats adoptada el 1951 per l’ONU preveu 
una protecció contra la persecució, sense que, malgrat això, es defineixi el 
terme «persecució» ni  es caracteritzi els «perseguidors». L’Alt Comissariat de 
les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) sosté l’opinió segons la qual la 
Convenció s’aplica a tota persona que té el temor fonamentat de ser objecte 
d’actes de persecució, sigui quina sigui la persona que es lliura a aquests actes. 
Si bé aquesta opinió és compartida per una majoria dels estats, d’altres no 
reconeixen la noció de «temor de persecució», quan els actes de persecució són 
atribuïts a actors no governamentals. Però la realitat demostra que la persecució 
té origens diversos , diferents dels estats, i fins i tot poden originar-la grups 
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armats no reconeguts oficialment. Els costums tradicionals, els clans, les sectes 
o les famílies poden ser l’origen de persecucions. Així és com la protecció de la 
Convenció es pot estendre a les dones sotmeses a situacions de vulnerabilitat per 
haver transgredit els costums i les regles socials d’una societat, i a les quals l’Estat 
omet concedir-los protecció. Per a aquestes dones, buscar refugi en una altra 
banda és l’única manera d’escapar de la persecució. Als països industrialitzats, el 
dret d’asil és una qüestió primordial. Les disposicions legals sobre el dret d’asil 
giren al voltant del control de la immigració clandestina, així com de l’èxode de 
poblacions que fugen de regions devastades per la guerra i del fenomen creixent 
del tràfic i el contraban d’éssers humans. Tot això ha portat a refermar els 
controls i ha enterbolit la distinció entre refugiats i migrants econòmics.

Si bé l’Estat exerceix el dret de concedir asil a discreció seva, un dret que és 
una de les seves prerrogatives, s’ha de dir que la major part dels estats s’han 
compromès a protegir el dret dels sol·licitadors d’asil i, per aquest fet, se’ls 
planteja el repte consistent a assegurar el respecte dels principis fonamentals 
dels drets humans en l’exercici de la seva prerrogativa.

article 15

1. tota persona té dret a una nacionalitat.

2. ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del 
dret de canviar de nacionalitat.

Per què cal tenir una nacionalitat?

Si el món només tingués un sol Estat i si tots els individus tinguessin els 
mateixos drets en virtut d’una legislació universal, no caldria tenir una 
nacionalitat. Però com que això no és així, la nacionalitat continua essent un 
dels atributs necessaris per al benestar material i espiritual dels individus. 
La nacionalitat confereix una identitat. En el pla material, aquesta identitat 
està relacionada amb una implantació geogràfica que implica el dret a la 
protecció de les lleis en vigor sobre el territori que és competència de l’Estat. 
L’Estat també té responsabilitats respecte a la protecció dels seus ciutadans 
en el territori dels altres estats. Pel que fa a la identitat, la nacionalitat dóna 
a l’individu el sentiment de pertànyer a una comunitat i que això li confereix 
valor. L’article 24 del Pacte Internacional relatiu als Drets Civils i Polítics 
preveu explícitament el dret per a cada infant d’obtenir una nacionalitat, 
mentre que l’article 8 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant exigeix que 
l’Estat «respecti el dret de l’infant de preservar la seva identitat, incloent-hi la 
nacionalitat [...] sense ingerència il·legal».
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Quina protecció hi ha per a les persones desproveïdes de la 
seva nacionalitat?

La qüestió de la nacionalitat i les seves implicacions és molt sovint l’objecte 
de controvèrsies i conflictes polítics. Darrerament, l’etnonacionalisme ha 
estat, més d’una vegada, a l’origen de conflictes violents. L’aparició de nous 
estats, de vegades, ha anat acompanyada de  la persecució i l’expulsió de les 
poblacions, i la multiplicació dels casos d’apatrídia. Les minories, que formen 
avui una proporció important de la població refugiada, es veuen especialment 
afectades per aquesta situació.

La Convenció sobre la Reducció dels Casos d’Apàtrides (1961)148 es proposa 
obligar els estats a assegurar una nacionalitat a qualsevol persona que hagi 
nascut al territori, la qual en cas contrari seria apàtrida, i a evitar que un Estat 
retiri la nacionalitat d’una persona en els casos en què això la convertiria en 
apàtrida. Una persona no pot, en cap cas, estar privada de la seva nacionalitat 
per motius racials, ètnics, religiosos o polítics.

article 16

1. els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense 
cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-
se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al 
casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.

2. només es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment 
dels futurs esposos.

3. La família és l’element natural i fonamental de la societat i té 
dret a la protecció de la societat i de l’estat.

Les actituds pel que fa al casament són diferents, i el dret de la família sovint 
s’ha basat en uns models religiosos, culturals i socials determinats. La noció 
de «lliure i ple consentiment» suscita problemes particulars en determinades 
cultures i s’han definit més específicament regles aplicables a aquest efecte a 
la Convenció de les Nacions Unides sobre el Consentiment per al Matrimoni, 
l’Edat Mínima per Contraure Matrimoni i Registre dels Matrimonis (1962)149 
i a la Recomanació sobre el mateix tema adoptada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides el 1965.

148  La Convenció sobre la Reducció dels Casos d’Apatrídia va entrar en vigor el 1975. El 31 de maig de 2009, 
havia estat ratificada per 36 estats. (Per a la llista d’aquests Estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments 
internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o www.unhchr.ch.)

149  La Convenció sobre el Consentiment per al Matrimoni, l’Edat Mínima per Contraure Matrimoni i Registre dels 
Matrimonis va entrar en vigor el 1964. El 31 de maig de 2009, havia estat ratificada per 54 estats. (Per a la llista 
d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.
unesco.org/human_rights/ o www.unhchr.ch.)
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La noció de família pot incloure realitats molt diverses, des de la «família 
nuclear» de tipus occidental, o fins i tot la família monoparental, fins a la 
família extensa que és la més corrent en altres parts del món. La família és un 
element fonamental de tota societat i els estats tenen l’obligació de protegir-
la, tal com s’anuncia a l’article 10 del Pacte internacional sobre els drets 
econòmics, socials i culturals i a l’article 23 del Pacte internacional sobre els 
drets civils i polítics.

article 17

1. tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectiva.

2. ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.

La declaració francesa dels drets humans i del ciutadà de 1789 posava la pro-
pietat en el mateix pla que la llibertat, la seguretat i la resistència a l’opressió. 
Després de més de dos segles d’història econòmica i social, la noció de propie-
tat en les relacions amb els drets humans ha evolucionat i continua essent una 
qüestió complexa i controvertida. A causa del clima de confrontació ideològica 
que regnava a l’època de l’adopció dels pactes internacionals, el dret a la propi-
etat és l’únic dret esmentat a la Declaració Universal dels Drets Humans, que 
no ha estat reprès als pactes. Tanmateix, qualsevol discriminació en l’exercici 
del dret a la propietat, com en la protecció de la propietat intel·lectual, té rela-
ció, evidentment, amb el dret internacional sobre els drets humans.

article 18

tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i 
de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de 
creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic 
o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de 
l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.

La llibertat de pensament, de consciència i de religió són llibertats que no 
poden ser suspeses, ni tan sols en els períodes d’estat d’emergència . La mateixa 
protecció serveix per als creients i per als no creients. Ningú no pot ser objecte 
de discriminació per raó de la seva religió i de la seva convicció, ni ser forçat a 
adherir-ne cap altra. Amb aquesta llibertat de practicar la pròpia consciència 
o religió (ja sigui sol o en comunitat) hi estan relacionats un ampli ventall  
d’activitats i costums (cerimònies específiques, prescripcions alimentàries, 
vestimentes distintives diverses, llibertat de crear escoles religioses o seminaris 
i distribuir publicacions o textos religiosos, dret de disposar de llocs de culte 
específics).

Aquesta llibertat pot ser amenaçada pels estats, les actituds dels quals pel que 
fa a la religió són considerablement diferents: alguns arriben fins a incitar els 
seus ciutadans a adherir-se a una religió oficial, mentre que, a l’altre extrem 
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de la balança, tota creença religiosa és objecte de descoratjament. La llibertat 
de pensament de l’individu ha d’estar sempre protegida com un dret de la 
persona, siguin quines siguin les creences de la majoria dominant i les actituds 
oficials. Malgrat les percepcions antagonistes d’aquesta llibertat, la comunitat 
internacional ha expressat les inquietuds que li provoquen la intolerància i la 
discriminació en l’àmbit religiós tot adoptant la Declaració sobre l’Eliminació 
de Totes les Formes d’Intolerància i Discriminació Basades en la Consciència 
o la Religió (resolució 36/55 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, del 
25 de novembre de 1981).

Amb la finalitat de promoure l’aplicació d’aquesta Declaració, la Comissió dels 
Drets Humans va nomenar, el 1986, un informador especial sobre la llibertat 
de consciència o religió (el mandat inicial duia el nom de l’informador especial 
sobre la intolerància religiosa; va ser modificat per la Comissió l’any 2000). 
A l’informe que va presentar el 2002, l’informador especial va expressar 
inquietuds serioses causades per les manifestacions continuades i cada vegada 
més greus d’intolerància religiosa i de discriminació en nombroses regions 
del món. Va subratllar que l’extremisme religiós i la instrumentalització de 
la religió amenacen l’exercici dels drets humans en general, i el dret a la pau 
en particular. El 2007, el Consell dels Drets Humans (tenint en compte la 
Comissió dels Drets Humans) va renovar la missió de l’informador per a tres 
anys més.

La Comissió dels Drets Humans va reconèixer en l’objecció de consciència 
respecte del servei militar una forma d’exercici legítim del dret a la llibertat de 
pensament, de consciència i religió (Resolució 1993/84) i va llançar una crida 
als estats en què el servei militar era obligatori perquè preveiessin a la intenció 
dels objectors de consciència d’altres formes de servei públic.

article 19

tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret 
inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de 
cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol 
mitjà i sense límit de fronteres.

La protecció i l’exercici d’aquests drets són components essencials d’una 
societat democràtica (vegeu l’article 21). La llibertat «de cercar i ampliar les 
informacions i les idees per algun mitjà d’expressió, sigui quin sigui» comporta 
que els mitjans de comunicació es mantinguin lliures i independents, de 
manera que es pugui criticar el govern i estimular el debat sobre la política.

El mòbil subjacent de la repressió que s’exerceix sobre la llibertat d’opinió i 
d’expressió és la por: por de ser incapaços d’assumir el repte que representen 
dues percepcions diverses, i és  així en major mesura perquè la llibertat d’opinió 
i d’expressió és un mitjà bàsic per obtenir tota la resta de llibertats fonamentals. 
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Si bé els governs poden aconseguir reduir les llibertats en el seu territori, no 
poden, tanmateix, ofegar per gaire temps la llibertat de pensament, d’opinió 
i d’expressió. Atribuir culpes als llibres  no els fa desaparèixer, i prohibir-ne 
la publicació no impedeix que siguin publicats i llegits arreu, o que circulin 
clandestinament sota altres formes. La tecnologia moderna és una eina molt 
important per promoure la circulació de la informació i l’accés a aquesta 
informació.
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hi ha instruments internacionals que garanteixin la llibertat 
dels mitjans de comunicació i de la informació?

El paper de l’Organització de les Nacions Unides i de les seves institucions 
especialitzades ha estat sobretot de donar suport als organismes professionals 
i les organitzacions no governamentals que es dediquen a defensar la llibertat 
d’expressió i la llibertat dels mitjans de comunicació.

El 1989, la UNESCO va adoptar una nova estratègia de la comunicació «per 
encoratjar la lliure circulació de la informació, tant en el pla internacional 
així com nacional, i la seva difusió més àmplia i més equilibrada, sense traves 
per a la llibertat d’expressió». En el marc d’aquesta estratègia, la UNESCO 
va organitzar seminaris regionals al servei dels professionals dels mitjans 
de comunicació a l’Europa central i oriental (París, 1989 i 1990); a l’Àfrica 
(Windhoek, 1991); a Àsia (Almary, 1992); a la regió d’Amèrica llatina i el 
Carib (Santiago de Xile, 1994); i als estats àrabs (Sana’a, 1996). El març del 
2008, la UNESCO va organitzar una reunió d’experts a París sobre la llibertat 
d’informació i el desenvolupament sostenible, subratllant la importància 
del lligam entre l’accés a la informació i les qüestions de desenvolupament. 
Als països en què s’està produint una transició cap a unes estructures 
democràtiques, la contribució de la UNESCO pren forma d’assessorament en 
matèria de legislacions aplicables als mitjans de comunicació.

En els països en conflicte, la UNESCO dóna suport als mitjans independents 
per tal de promoure una informació no partidista, contribuint així a crear una 
atmosfera propícia al diàleg i a la pau.

La Comissió dels Drets Humans va designar, el 1993, un informador especial 
per a la promoció i la protecció del dret a la llibertat d’expressió i d’opinió, 
encarregat de formular recomanacions concretes i pragmàtiques sobre la millor 
manera de protegir aquests drets. La missió de l’informador va ser renovada el 
2008, pel Consell dels Drets Humans, per a una durada de tres anys.

El Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Internacional de Drets 
Humans han examinat, en nombroses ocasions, la qüestió de la llibertat 
d’expressió i la llibertat de la informació, i les seves decisions han contribuït al 
desenvolupament del dret dels costums en aquest àmbit.

aquestes llibertats són absolutes?

Segons el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, l’exercici de la llibertat 
d’expressió i d’opinió «comporta uns deures especials i unes responsabilitats 
especials» i així pot «ser sotmès a determinades restriccions que tanmateix 
han d’estar expressament fixades per la llei i que són necessàries per al respecte 
dels drets o la reputació d’altri; per a la salvaguarda de la seguretat nacional, 
l’ordre públic, la salut i la moralitat públiques» (article 19). El Pacte prohibeix 
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també «qualsevol propaganda a favor de la guerra» i «qualsevol crida a l’odi 
nacional, racial, o religiós que constitueixi una incitació a la discriminació, 
l’hostilitat o la violència» (article 20). El dret a la llibertat d’expressió no és 
doncs un absolut, però a grans trets, qualsevol restricció feta a aquest dret 
ha de satisfer els criteris de legitimitat, legalitat, proporcionalitat i necessitat 
democràtica. Unes regles precises haurien de protegir la reputació i la vida 
privada de l’individu respecte dels mitjans de comunicació.
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article 20

1. tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació 
pacífiques.

2. ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

La llibertat d’associació és l’únic mitjà que permet a les persones a expressar 
col·lectivament els seus objectius, a exercir pressions com a grup i a protegir 
els seus propis interessos o els interessos d’altri. La protecció d’aquest dret 
no requereix cap acció positiva per part dels governs, que, en canvi, el poden 
restringir. Si hi poden haver raons legítimes de fer-ho en determinades 
circumstàncies, aquestes mesures no es prenen gaire sovint amb finalitats 
repressives. Es poden observar nombroses violacions d’aquesta llibertat per 
part dels estats des de sengles parts del món.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) ha adoptat diverses convencions 
que se centren en el dret d’associació en el cas especial dels treballadors, 
convencions que han estat ratificades per un gran nombre de països.150 El dret 
a la llibertat d’associació (OIT, Convenció núm. 87) s’inspira en un dels vuit 
principis fonamentals referents als drets dels treballadors (vegeu a la primera 
part, la pregunta 82).

article 21

1. tota persona té dret a participar en el govern del seu país, 
directament o per mitjà de representants lliurement elegits.

2. tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les 
funcions públiques del seu país.

3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’estat; 
aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions 
autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi 
universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent 
que garanteixi la llibertat del vot.

Aquest article és l’expressió del principi essencial de govern democràtic, 
segons el qual «la voluntat del poble és el fonament de l’autoritat del 
govern». El mitjà de traduir-ho a la pràctica és l’organització d’«eleccions 

150  Per exemple la Convenció de l’Oit (núm. 87) sobre la llibertat sindical i la protecció del dret sindical (adoptada 
el 1948 i que va entrar en vigor el 1950) havia estat ratificada, el 31 de maig de 2009 per 149 Estats, mentre que a 
la mateixa data només 44 estats formaven part de la Convenció de l’Oit (núm. 151) relativa a la protecció del dret 
d’organització i els procediments de determinació de les condicions de treball en la funció pública (adoptada el 
1978 i que va entrar en vigor el 1981). La Convenció de l’Oit (núm. 98) relativa a l’aplicació del dret d’organització 
i de negociació col·lectiva (adoptada el 1949 i que va entrar en vigor el 1951) era la que comptava amb un nombre 
més elevat d’estats part (159) a 31 de maig de 2009. (Per a la llista d’aquests estats, fins a 31 de maig de 2009, 
vegeu: instruments internacionals relatius als drets humans, www.unesco.org/human_rights/ o www.unhchr.ch.)
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honestes», és a dir eleccions realment lliures, per sufragi universal igualitari. 
Aquestes eleccions són una condició necessària, però no suficient del 
procés de democratització. Són igualment indispensables la protecció dels 
drets humans i el principi de l’Estat de dret. El pla d’acció de Mont-real, 
que subratlla que els valors democràtics són necessaris per a l’exercici dels 
drets humans, va ser el primer document adoptat a escala internacional 
per establir que l’educació de la democràcia forma part de l’educació dels 
drets humans. En la Declaració i el Programa d’acció de Viena (1993), la 
Conferència Mundial sobre els Drets Humans, expressant un assentiment 
general, va reafirmar que el respecte pels drets humans i les llibertats 
fonamentals, així com la democràcia, d’una banda, i el desenvolupament, 
de l’altra, «són interdependents i es reforcen mútuament» (article 8). Va 
demanar a la comunitat internacional de «dedicar-se a reforçar i promoure 
la democràcia», atès que  el millor mitjà per protegir i promoure els drets 
humans i les llibertats fonamentals, així com el principi de legalitat, és 
l’aplicació dels principis democràtics.
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Per mitjà de la seva resolució sobre la democràcia representativa (1991), 
l’Organització dels Estats Americans (OEA) es va comprometre, en cas 
d’interrupció del procés democràtic en algun dels estats membres, a organitzar 
una reunió política d’alt nivell en un termini de 10 dies. Aquesta resolució 
mostra bé que, per a l’OEA també, hi ha un lligam intrínsec entre el respecte 
dels drets humans i la democràcia.

article 22

tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat 
social i a obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació 
internacional, segons l’organització i els recursos de cada país, la 
satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per 
a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Aquest article, així com els articles 23 al 27, està consagrat als drets econòmics, 
socials i culturals, que apunten a satisfer les necessitats materials i no materials 
de l’home, per tal d’assegurar el ple desenvolupament de la seva personalitat. 
La protecció d’aquests drets requereix una acció positiva per part de l’Estat i 
de la comunitat internacional: només així es podrien convertir en una realitat 
per a tothom. El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(vegeu a la primera part, de la pregunta 18 a la 23) preveu el dret de cadascú a 
la seguretat social (article 9).

Una cinquena part de la població mundial pateix pobresa i fam. La malaltia, 
l’analfabetisme i la inseguretat social no deixen de guanyar terreny. Es tracta 
d’una negació massiva dels drets socials, econòmics i culturals bàsics que 
hauria de suscitar, en la comunitat internacional la mateixa indignació que la 
negació dels drets civils i polítics.

A més, la democràcia, l’estabilitat i la pau només poden estar sòlidament 
establertes si se’ls reconeix la plena interdependència dels drets econòmics, 
socials, culturals, polítics i civils, així com la seva correlació estreta. El 
creixement econòmic, per molt essencial que sigui, no pot ser prou, per si 
sol, per assegurar el benestar general dels pobles. Inevitablement, no tots els 
elements de la població es beneficien dels avantatges que se’n deriven. És a dir 
que els esforços nacionals i la cooperació internacional que apunten a promoure 
el progrés econòmic i social també s’han d’esmerçar a crear unes condicions 
més justes, per tal de garantir que es pugui gaudir dels drets econòmics, socials 
i culturals al màxim i de manera justa. En l’esforç de concreció d’aquests drets, 
cada país ha de tenir en compte els seus propis recursos i prioritats i no 
estalviar  cap esforç per assolir les normes establertes.

El dret a la seguretat social implica també que una societat té l’obligació de 
protegir els drets essencials dels seus membres més vulnerables i desfavorits, 
per tal d’evitar que es quedin a l’ombra en una misèria més profunda.
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article 23

1. tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva 
ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la 
protecció contra l’atur.

2. tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per 
igual treball.

3. tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i 
satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència 
conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres 
mitjans de protecció social.

4. tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus 
interessos i a afiliar-s’hi.

Quines són les disposicions internacionals que garanteixen les 
condicions de treball i els drets dels treballadors?

Les disposicions d’aquest article han estat establertes en el Pacte 
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (vegeu a la primera 
part, de la pregunta 18 a la 23) i la seva aplicació és seguida pel Comitè dels 
Drets Econòmics, Socials i Culturals. Com ja hem indicat, l’Organització 
Internacional del Treball (vegeu a la primera part, de la pregunta 78 a la 83) 
està encarregada específicament de protegir els treballadors. Els seus òrgans 
de supervisió publiquen cada any un informe sobre la manera com els diversos 
països apliquen les seves convencions. L’OIT atorga també una ajuda pràctica 
a la promoció i la protecció d’aquests drets.

Els treballadors migrants constitueixen una categoria de treballadors especi-
alment vulnerables, ja que no gaudeixen de tots els drets dels ciutadans (ve-
geu a la primera part, la pregunta 52).

article 24

tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una 
limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques 
pagades.

Si bé és veritat que el moviment sindical ha obtingut, progressivament, el 
reconeixement de la limitació de les hores de feina i un mínim de condicions 
de treball acceptables, tanmateix el destí de milions de treballadors al món 
continua essent treballar sense una protecció suficient dels seus drets 
fonamentals. Gràcies als esforços de l’Organització Internacional del Treball, 
la limitació del temps de treball durant la setmana avui és acceptat a escala 
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internacional. En el passat hom podia dubtar que el repòs i el lleure fossin 
realment drets; , aquest article 7 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals, tanmateix  indica clarament que es tracta de drets compresos 
en els drets humans reconeguts universalment.

article 25

1. tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a 
ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a 
alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis 
socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, 
malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de 
subsistència independent de la seva voluntat.

2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una 
assistència especials. tots els infants, nascuts d’un matrimoni o 
fora d’un matrimoni, gaudeixen d’igual protecció social.

Què entenem per «dret a un nivell de vida suficient»?

Aquesta pregunta pot tenir respostes molt diverses.  És indiscutible, però, 
que la noció del nivell de vida suficient implica com a mínim la possibilitat 
per a cadascú de satisfer un nombre determinat de necessitats bàsiques: 
alimentació, habitatge, vestit, serveis domèstics i comunitaris com ara el 
subministrament d’aigua, les instal·lacions sanitàries, serveis de salut i 
educació. Això vol dir també que tothom hauria de tenir dret a treballar per 
tal d’assegurar-se un nivell de vida suficient i que un sistema de seguretat 
social hauria d’estar previst a la intenció d’aquells que no estan en capacitat 
de fer-ho.

Els esforços s’haurien de centrar en els elements més desfavorits de la societat, 
i convindria que els objectius de desenvolupament donessin prioritat als 
més pobres, als més desfavorits i a les víctimes de privacions per causa de 
discriminacions.

El dret a un nivell de vida suficient s’estableix a l’article 11 del Pacte Interna-
cional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que reconeix especialment el 
«dret fonamental que té tota persona d’estar protegida de la fam», i estipula 
que els estats poden prendre mesures, individualment i per mitjà de la coope-
ració internacional, per satisfer aquest dret.
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article 26

1. tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més 
no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental 
serà obligatòria. L’ensenyament tècnic i professional es posarà a 
l’abast de tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà igual per 
a tots en funció dels mèrits respectius.

2. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les nacions unides per al manteniment 
de la pau.

3. el pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena 
d’educació que serà donada als seus fills.

Les prioritats en matèria d’educació són molt diverses segons els països. Tot i 
que l’escolaritat obligatòria és la norma en molts països, l’alfabetisme universal 
encara és lluny de ser una realitat arreu del món. Efectivament, una proporció 
important de la població adulta mundial no sap ni llegir ni escriure. El dret a 
l’educació queda en ridícul quan es nega l’accés legal a l’educació a uns quants, 
essencialment per causa de privacions, pobresa, exclusió i discriminació.

Les tries en l’àmbit de l’educació han de tenir en compte les necessitats 
específiques de cada societat i l’exigència mínima d’un ensenyament primari 
gratuït continua essent per a molts un objectiu per assolir. Fins i tot quan 
l’ensenyament primari i secundari són gratuïts i obligatoris, les possibilitats 
d’elecció i les oportunitats ofertes a cadascun d’ells en aquest àmbit poden 
estar influïdes pel lloc en què es troben els establiments d’ensenyament, els 
finançaments més o menys generosos de què es beneficien, la qualitat de les 
biblioteques i els materials de què estan dotades, o el nivell de formació del 
professorat. El 1998, la Comissió dels Drets Humans va designar un informador 
especial sobre el dret a l’educació encarregat de presentar uns informes sobre 
el progrés duts a terme a aquest propòsit arreu del món i unes recomanacions 
al respecte. La missió de l’informador va ser renovada el 2008 per Consell dels 
Drets Humans (vegeu a la primera part, la pregunta 23).

En la majoria dels països, l’ensenyament superior i universitari no és gratuït. 
Hi ha diverses mesures que ajuden els qui volen continuar estudiant: beques, 
organització de cursos extraescolars, formació permanent d’adults i formació 
de cursos ocupacionals.
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en què l’educació contribueix a promoure el respecte dels 
drets humans?

Més enllà dels seus objectius específics, l’educació també persegueix un altre 
objectiu que té un valor universal: el ple desenvolupament de la personalitat 
humana i el reforç del respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals. 
En el seu preàmbul, la Declaració Universal dels Drets Humans demana que 
«tots els individus i els òrgans de la societat [...] s’esforcin, a través de l’ense-
nyament i l’educació, a desenvolupar el respecte d’aquests drets i llibertats 
[...]». Segons els instruments internacionals en vigor relatius als drets hu-
mans, l’educació ha d’apuntar a crear progressivament una cultura universal 
dels drets humans, transmetent coneixements i saber fer, i modelant actituds 
que vagin en el sentit dels objectius següents:

a. Reforç del respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals.

b. Ple desenvolupament dels éssers humans i del seu sentit de la dignitat personal.

c. Promoció de la comprensió, la tolerància, la igualtat entre homes i dones, 
i de l’amistat entre tots els països, poblacions autòctones i grups racials, 
nacionals, ètnics, religiosos i lingüístics.

d. Adquisició per tots els mitjans necessaris d’una veritable participació a la 
vida d’una societat lliure.

e. Desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment 
de la pau.

Aquests objectius han de ser perseguits a tots els nivells de l’educació, formal 
o no formal: llars d’infants, centres d’ensenyança primària i secundària, 
centres d’ensenyança superior, escoles professionals, així com en  la formació 
d’agents de la funció pública i de la informació del públic. Les institucions de 
les Nacions Unides han adoptat aquest punt de vista en totes les activitats 
relacionades amb l’educació i amb la formació. A partir del 2004, les Nacions 
Unides es comprometen a promoure el Programa Mundial de l’Educació dels 
Drets Humans per tal d’encoratjar l’EDH a tots els nivells. L’Any Internacional 
de l’Aprenentatge dels Drets Humans va començar el 10 de desembre de 2008 
(vegeu a la primera part, la pregunta 109).

Més especialment, la UNESCO va desenvolupar aquestes idees en la Recomanació 
sobre l’educació per a la comprensió, la cooperació i la pau internacional, i l’educació 
relativa als drets humans i les llibertats fonamentals (1974). D’acord amb aquesta 
Recomanació, la UNESCO va elaborar, el 1979, un pla per al desenvolupament 
de l’ensenyament dels drets humans, que va entrar en vigor posteriorment sota 
diverses formes. L’Estratègia dels Drets Humans de la UNESCO, adoptada el 
2003, considera l’educació dels drets humans com una de les accions principals de 
la UNESCO en aquest àmbit (vegeu a la primera part, la pregunta 110).
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article 27

1. tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de 
la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del 
progrés científic.

2. tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i 
materials derivats de les produccions científiques, literàries o 
artístiques de què sigui autor.

Així mateix, la UNESCO ha elaborat unes normes precises que es relacionen 
amb les disposicions d’aquest article en la recomanació relativa a la participació, 
la contribució de les masses populars a la vida cultural (1976), la recomanació 
referida a la condició dels investigadors científics (1974) i diverses convencions 
relatives als drets d’autor.

Entre els drets culturals figura el dret per a cadascú d’accedir a la seva pròpia 
cultura així com al patrimoni cultural d’altri. La participació és un aspecte 
important del dret a la cultura, que comprèn elements de la cultura popular com 
ara el teatre, la música, les danses tradicionals o les festes com ara carnestoltes. 
El dret a la cultura inclou el dret de beneficiar-se dels progressos científics i 
tecnològics. En una accepció més àmplia, inclou també el dret a l’educació.

Convé assenyalar que els drets culturals encara no estan codificats de la 
mateixa manera que la resta de categories de drets humans, i que sovint els 
veiem com una categoria «subdesenvolupada» dels drets humans.

article 28

tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els 
drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser 
plenament efectius.

Les condicions elementals d’una existència conforme a la dignitat humana i un 
mínim de benestar no són a l’abast d’una gran part de la humanitat, que viu en 
condicions de misèria, pobresa, fam, malaltia i inseguretat (vegeu l’article 22). 
Per a aquestes poblacions, la justícia social no és sinó una il·lusió, ja que les 
seves condicions de vida no els permeten exercir aquests drets i llibertats.

Quin és el camí que queda per recórrer?

Malgrat decennis d’acció internacional a favor del desenvolupament, la separació 
entre rics i pobres no para de créixer, tant a escala nacional com a escala mundial. 
Això mostra que les polítiques i les institucions existents creen encara més desi-
gualtat entre la repartició dels recursos mundials. El creixement econòmic no ha de 
ser una finalitat en si mateix, sinó un mitjà establert al servei del desenvolupament 
autèntic, basat en la dimensió humana i el benestar de la persona.
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Els països en via de desenvolupament es veuen ofegats pel pes de la depen-
dència econòmica. Segons aquests països, l’únic mitjà per posar remei a les 
desigualtats és reestructurar la vida econòmica internacional i alleugerir la 
càrrega que representa per a cadascun d’ells el seu deute extern. Els països 
desenvolupats són reticents i es mostren lents a l’hora d’admetre que el seu 
propi interès a llarg termini els mana, perquè està lligat al manteniment de la 
pau i al benestar de la humanitat, modificar amb un acte de voluntat política 
l’ordre econòmic actual.

La Declaració i el Programa d’acció de Viena (1993) han reafirmat el dret al 
desenvolupament tal com va ser establert a la mateixa declaració (vegeu a 
la primera part la pregunta 115) i llança una crida a favor, « de polítiques 
de desenvolupament eficaces, a escala nacional, i, a escala internacional, de 
relacions econòmiques justes i [d’un] entorn econòmic favorable». Aquestes 
conclusions van ser confirmades i desenvolupades per la Cimera Mundial per 
al Desenvolupament Social, que va tenir lloc a Copenhaguen del 6 al 12 de 
març de 1995.

Els participants a la Cimera mundial van confirmar, una vegada més, el principi 
d’universalitat, indivisibilitat i interdependència de tots els drets humans i es 
van comprometre a crear un entorn econòmic, polític, social, cultural i jurídic 
propici per al desenvolupament social. També es van comprometre a eliminar 
la pobresa al món gràcies a accions decisives a escala nacional i a la cooperació 
internacional, i van insistir en la necessitat de promoure el respecte de la 
democràcia, l’autoritat de la llei, el pluralisme i la diversitat, la tolerància i el 
respecte mutus, la no-violència i la solidaritat.

El 1992, la Cimera de la Terra, reunida a Rio de Janeiro va adoptar l’Acció 21, 
un pla d’acció mundial a favor del desenvolupament sostenible, que integra en 
un marc únic les qüestions, ambientals, econòmiques i socials.

El desembre del 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides151 va convocar 
una cimera mundial amb vista a tornar a donar vigència, al més alt nivell polític, 
al compromís mundial, adoptat a Rio, a favor del desenvolupament sostenible, 
d’una col·laboració nord-sud i de l’establiment accelerat de l’Acció 21 (vegeu la 
resolució 55/199).

La Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible, que es va celebrar a 
Johannesburg (Sud-àfrica) del 26 d’agost al 4 de setembre de 2002, va adoptar 
la Declaració de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible i un pla 
de treball. Els participants a la Cimera van reafirmar que el desenvolupament 
sostenible és un element fonamental de la política internacional i va donar 
una nova alenada a l’acció mundial per lluitar contra la pobresa i protegir 
el medi ambient. Van donar el seu suport a un fons de solidaritat mundial 
i a l’eradicació de la pobresa. A més, van aprovar la idea d’una col·laboració 

151  Resolució 55/199, Assemblea General del 20 de desembre de 2000.
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entre els governs, els àmbits de negocis i la societat civil. La Cimera també va 
reconèixer la importància del paper que havia tingut la societat civil a favor de 
l’establiment d’aquestes decisions i la promoció d’iniciatives de col·laboració. 
La resolució que en resultà,152 sotmesa a l’Assemblea General, va reafirmar 
la necessitat de garantir l’equilibri entre els «pilars del desenvolupament 
sostenible com són el desenvolupament econòmic, el desenvolupament social 
i la protecció del medi ambient, que són interdependents i que es reforcen 
mútuament», i va reconèixer que la bona governança en cada país i a escala 
internacional és essencial per assolir aquest objectiu.

El Decenni de les Nacions Unides per a l’Educació amb vista al desenvolupament 
sostenible, iniciat el 2005, té com a objectiu integrar el desenvolupament 
sostenible en tots els aspectes de l’educació i la formació. La UNESCO, com a 
agència principal de les Nacions Unides per a aquest decenni, sosté nombroses 
iniciatives per a la promoció del saber i el desenvolupament sostenible. Des de 
la tardor del 2008, la crisi econòmica i financera va augmentar les dificultats 
del desenvolupament i va comportar conseqüències negatives sobre els drets 
humans.

article 29

1. tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en 
aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva 
personalitat.

2. en l’exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès 
només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb 
la finalitat d’assegurar el reconeixement i el respecte deguts als 
drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de 
la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat 
democràtica.

3. aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició 
als objectius i principis de les nacions unides.

És legítim aportar restriccions a la llibertat d’expressió i 
d’organització polítiques a les zones més desfavorides 
per tal de centrar els esforços en la promoció dels drets 
econòmics i socials?

Nombrosos governs, pel que fa a l’àmbit dels drets humans, fan valer que 
es veuen confrontats a conflictes prioritaris que no figuren a la Declaració 
Universal. No es pot  donar una resposta senzilla a aquesta qüestió. Sense 

152  Document A/C.2/57/L83.
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que puguem anar fins a establir lligams de causa efecte, hi ha certament una 
interdependència entre els drets civils i polítics i els drets econòmics, socials i 
culturals. La seva concreció és indispensable a tota forma de justícia social.

La Declaració Universal reconeix que els éssers humans no poden ser alliberats 
de la por i de la necessitat si no es creen condicions que permetin que cadascú 
gaudeixi dels drets econòmics, socials i culturals, i també dels drets civils i 
polítics.

La Declaració i el Programa d’acció de Viena (1993) van reafirmar que tots 
els drets humans són universals, indissociables, interdependents i estan 
íntimament relacionats, afegint el que segueix: «La comunitat internacional 
ha de tractar els drets humans de manera global, de manera justa i equilibrada, 
sobre una base d’igualtat i concedint-los la mateixa importància» (article 5). 
Aquesta afirmació posa fi a debats llargs i estèrils sobre la prioritat que recau 
en aquesta o aquella altra categoria dels drets humans. En efecte, tots els drets 
humans tenen la mateixa importància i contribueixen en la mateixa mesura a 
assegurar la dignitat i la llibertat de l’home.

Quins són els deures de l’individu?

Com que només és al si de la comunitat que l’individu pot pretendre el 
desenvolupament ple i lliure de la seva personalitat, cadascú té el deure de 
defensar i reivindicar els seus drets i llibertats tot respectant els dels altres, de 
manera que es creïn al si de la col·lectivitat les condicions que permetin a tots 
de gaudir-ne tant com sigui possible.

El segon paràgraf d’aquest article 29 anuncia una regla general referida a les 
limitacions que l’Estat pot imposar en l’exercici dels drets humans en l’interès 
de la col·lectivitat. Res no justifica que els estats apliquin restriccions induïdes 
a l’exercici dels drets anunciats a la Declaració Universal dels Drets Humans. 
En una societat democràtica, les lleis haurien de proporcionar el marc en el 
qual aquests drets i llibertats es poden exercir. A més, els tribunals tenen el 
deure i tot ciutadà té l’obligació de vetllar per tal que les limitacions aportades 
per la llei en l’exercici d’aquests drets i llibertats només serveixi per a finalitats 
vàlides, admeses i justes.

Quina és la protecció assegurada a les persones i als grups 
que treballen per a la promoció i el respecte dels drets 
humans?

S’admet, de manera general que, en determinades societats, les persones i els 
grups que es dediquen a defensar els drets humans són vulnerables. Aquest 
estat de la qüestió va portar l’Assemblea General a adoptar, el 1998, la Decla-
ració sobre el Dret de la Responsabilitat dels Individus, Grups i Òrgans de la 
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Societat per Promoure i Protegir els Drets Humans i les Llibertats Fonamen-
tals de manera universal.

En essència, la Declaració apunta a ser un esquema rector que permet protegir 
els defensors dels drets humans, els quals, en nombroses parts del món, i 
posant en perill la seva vida, es dediquen a promoure i protegir les normes 
universalment reconegudes dels drets humans (vegeu a la primera part, la 
pregunta 60).

article 30

Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que 
doni cap dret a un estat, a un grup o a una persona a emprendre 
activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de 
qualsevol dels drets i llibertats que s’hi enuncien.

En altres paraules, la Declaració no ha de ser emprada com a pretext per violar 
els drets humans en cap circumstància. Aquesta norma s’aplica no tan sols 
als estats sinó també als grups i als individus. Se’n desprèn que ningú no 
pot invocar un article de la declaració i treure’l fora de context i aplicar-lo de 
manera que constitueixi una violació d’altres articles. Aquest darrer article, 
com el conjunt de la Declaració, exigeix que cadascú exerceixi una vigilància 
constant i prou coratge per defensar els seus propis drets i els drets dels altres. 
Aquesta vigilància i aquest coratge són el preu que hem de pagar si volem que 
un dia els drets humans siguin el bé comú de tots els membres de la família 
humana, tant en teoria com a la pràctica.
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Abreviacions

ACNUR  Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats

ASEAN  Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (Association of   
   Southeast Asian Nations)

AUE  Acta Única Europea

CDH  Consell dels Drets Humans

CE  Comunitat Europea

CEDAW  Comitè per l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona   
   (Committee on the Elimination of Discriminations against   
   Women)

CEE  Comunitat Econòmica Europea

CERD  Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial

CESCR  Comitè dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de les   
   Nacions Unides

CICR  Comitè Internacional de la Creu Roja

CPI  Tribunal Penal Internacional

CPT  Comitè per la Prevenció de la Tortura

CRC  Convenció sobre els Drets de l’Infant (Convention on the   
   Rights of the Child)

CSCE  Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa

ECOSOC  Consell Econòmic i Social de l’ONU (Economic and Social   
   Council)

ECRI  Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància

EDH  Educació pels Drets Humans

EPU  Examen Periòdic Universal

ETUC  Confederació Europea de Sindicats del Comerç (European   
   Workers’ and Employer’s Organizations)
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FAO  Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i   
   l’Agricultura (Food and Agriculture Organization)

FMI  Fons Monetari Internacional

GRETA  Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers   
   Humans

HCDH  Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans  
   (OHCHR, Office of the Hight Commissioner for Human   
   Rights)

ICTR  Tribunal Penal Internacional per a Rwanda

ICTY  Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia

IEDDH  Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets    
   Humans (EIDHR, European Initiative for Democracy and   
   Human Rights)

IPEC  Programa de l’OIT per a l’Eradicació del Treball Infantil   
   (International Program for the Elimination of Child    
   Labour)

NEPAD  Nova Aliança per al Desenvolupament de l’Àfrica (New   
   Partnership for Africa’s Development)

ODIDH  Oficina per a les Institucions Democràtiques i els Drets   
   Humans (Office for Democratic Institutions and Human   
   Rights)

OEA  Organització dels Estats Americans

OIE  Organització Internacional dels Empresaris

OIT  Organització Internacional del Treball

OMC  Organització Mundial del Comerç

OMS  Organització Mundial de la Salut

ONG  Organització No Governamental

ONU  Organització de les Nacions Unides

OSCE  Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa

OUA  Organització per a la Unitat Africana

PESC  Política Exterior i de Seguretat Comuna
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PIDCP  Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (ICCPR,   
   International Covenant on Civil and Political Rights)

PIDESC  Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals  
   (ICESCR, International Covenant on Economic, Social and   
   Cultural Rights)

PNUD  Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament

TCE  Tractat de la Comunitat Europea

TNC  Empreses Transnacionals (Transnational Corporations)

TPI  Tribunal Penal Internacional

TUE  Tractat de la Unió Europea

UA  Unió Africana

UE  Unió Europea

UNAIDS  Programa de les Nacions Unides sobre la Sida

UNESCO Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la   
   Ciència i la Cultura (United Nations Educational, Scientific   
   and Cultural Organization)

UNICE  Unió de Confederacions de la Indústria i dels Empresaris   
   d’Europa (Union of Industrial and Employers’    
   Confederations of Europe)

UNICEF  Fons de les Nacions Unides per a la Infància (United    
   Nations Children’s Fund)

UNPFII  Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes de les   
   Nacions Unides (United Nations Permanent Forum    
   on Indigenous Issues)
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