OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA
TAULA D’ENTITATS

Entitat
Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

Qui som
Som una associació sense ànim de lucre constituïda el 15.09.1986 exclusivament per
advocats i advocades, que hem incorporat als criteris orientadors de l’exercici de la
nostra professió la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com
col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni de
Roma del 1950 i altres tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem
Drets Humans.

Àmbit
Drets humans en general, donant tractament prioritari dels drets de les persones més
febles des del punt de vista socioeconòmic i els drets col•lectius de les nacions
oprimides.

Objectius
•

Vetllar per a que siguin respectats els drets de la persona, tant individuals com
col·lectius, i complides les normes i disposicions estatals i internacionals existents
per a la garantia i protecció d’aquests drets.

•

Promoure l’estudi, coneixença i difusió dels Drets Humans.

•

Col·laborar amb totes aquelles institucions, associacions, i organismes, d’àmbit
nacional o internacional, públiques o privades, que tinguin per objecte la defensa i
promoció dels drets de la persona.
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Serveis
L’ACDDH no compta amb cap servei directe d’atenció personal a la ciutadania ni es fa
càrrec de la defensa individual de les persones davant dels tribunals, sinó que empara
els següents canals: mitjans de comunicació social, promoció de campanyes, actes
públics, elaboració de propostes i suggeriments de modificacions de la legislació vigent
adreçades als poders públics i a l’opinió, i l’adopció de totes aquelles mesures pertinents
en defensa de l’efectivitat dels drets humans, inclosa la utilització de l’acció penal
popular.
Com a entitat contractada per prestar el servei d’assessorament jurídic en oficines de
drets civils o per a la no discriminació d’alguns Ajuntaments, singularment el de
Barcelona, sí que, en determinats casos, assessora directament a la ciutadania en
matèria de vulneracions de drets i discriminació.

Coordinacions
Comissió de Defensa de l’ICAB, membre de l’Associació Europea d’Advocats
Demòcrates (AED), altres entitats de defensa dels drets humans, institucions públiques
d’àmbit local.

Contacte
www.acddh.cat
acddh@acddh.cat

Lloc accessible
L’ACDDH no compta amb cap local obert al públic

