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FORMACIÓ   DEFENSORES DE DRETS HUMANS: 

EXPERIÈNCIES DES DE LA PRIMERA LÍNIA 

Barcelona, 28 i 29 de setembre de 2018 

 

 

El 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el “Programa Barcelona Ciutat de Drets”. En 

les línies d’actuació previstes hi ha la creació d’una “Xarxa de persones i entitats defensores de drets 

humans”. Per a fer efectiva aquesta xarxa com a espai de reflexió i de vigilància dels drets humans 

a la ciutat, cal ampliar la formació a aquelles persones i entitats considerades defensores de drets 

humans. Per aquest motiu es crea una Escola de Defensores de Drets Humans.  

La mateixa ciutadania de Barcelona és defensora dels drets humans. Ho ha mostrat en 

contextos diversos de mobilitzacions socials i desobediència civil: l’intent de desallotjament de 

plaça Catalunya el 15-M; les mobilitzacions pacífiques per aturar els desnonaments; o les 

brigades d’observació de drets humans en les mobilitzacions de l’octubre de 2017.  

L’Escola de Defensores de Drets Humans volem contribuir a enfortir aquesta xarxa de defensores. 

L’activitat inicial per complir aquest objectiu és una formació per a persones i entitats 
defensores de drets humans que es durà a terme durant el cap de setmana del 28 i el 29 de 

setembre de 2018. S’inclou dins d’un cicle d’activitats realitzades dins l’espai de l’antiga presó 

Model per tal d’oferir un espai de reflexió i d’activitats al voltant dels drets humans.  

FORMACIÓ - DEFENSORES DE DRETS HUMANS: 

EXPERIÈNCIES DES DE LA PRIMERA LINIA 
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Justificació 
 

Darrerament les ciutats han esdevingut espais de llibertat, de desenvolupament i 

d’acollida, però també espais de contradiccions, de riscos i de violacions de drets humans. 

En aquest context les persones i entitats defensores de drets humans són clau per a 

lluitar contra la pobresa, les violències i les discriminacions. Gràcies al seu esforç els drets 

civils i polítics, i els drets econòmics, socials i culturals són gaudits.  

La seva feina no està exempta de riscos i d’obstacles, sovint els seus drets són violats i les 

repercussions tenen un impacte en les defensores i les seves famílies durant mesos o anys. 

Per exemple, les amenaces de mort poden obligar les defensores i els seus familiars més 

propers a canviar completament la seva vida, o fins i tot a abandonar el país per a demanar 

asil en un altre. 

Per aquests motius és important la formació que plantegem des de l’Escola de Defensores 

de Drets Humans. Volem donar resposta als reptes amb els quals es troben les persones 

defensores de drets humans en el seu dia a dia:  s’hi analitzaran els mecanismes de 

protecció per a garantir la vida i la integritat física d’aquestes persones, per tal que puguin 

desenvolupar les seves tasques de manera segura i lliure, i preparar-les per a la promoció 

d’una vertadera cultura de drets humans a la ciutat. 

 

Objectius 
 

1.- Donar a conèixer i apropar a persones que treballen en l’àmbit dels drets humans, el concepte 

de persona defensora de drets humans i la seva tasca en l’àmbit internacional i local, i el seu 

sistema de protecció;  

2.- Valorar la figura de persona defensora de drets humans com a actor clau en l’àmbit dels drets 

humans, i reconèixer tota la tasca que fan en defensa, promoció i protecció dels drets civils, 

polítics, econòmics, socials i culturals de la ciutadania;  

3.- Visibilitzar la defensa dels drets humans a la ciutat com una tasca quotidiana i concreta que 

apel·la la ciutadania en general i administracions locals, i no pas en un sentit abstracte o simbòlic; 

4.- Donar eines i mecanismes a les persones i entitats  defensores de drets humans per a protegir 

la seva integritat física i poder fer la seva tasca en llibertat. 
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Agenda 

 
FORMACIÓ  DEFENSORES DE DRETS HUMANS: EXPERIÈNCIES DES DE LA PRIMERA 

LÍNIA 

Dates: 28-29 setembre 2018 

Divendres 28 setembre 

15.30 – 16.00  Arribada i acreditacions participants  

16.00 - 16.15 Paraules de benvinguda  

16.20 -17.30 Conferència inaugural 

 
“Qui són les persones defensores de drets humans i el sistema de protecció de 

les Nacions Unides” 

 

Ponent: Amnistia Internacional 

 
Cap transformació no es produeix sense una mobilització social. I cap 

mobilització social no es produeix sense una societat civil enfortida. I per 

damunt d’aquesta societat civil enfortida destaquen les persones 

defensores de drets humans que individualment o amb d’altres, s’esforça en 

promoure o protegir aquests drets.  

 

En aquesta conferència tindrem l’ocasió de veure com les Nacions Unides 

entén el concepte de persona defensora de drets humans i quines mesures 

de protecció adopta perquè aquestes persones puguin desenvolupar la 

seva feina sense obstacles ni inseguretats.  

 

17.30- 17.45 Pausa cafè 

17.45 - 18.45 Xerrada 

 
“Les violacions de drets humans a les persones defensores de drets humans al 

món. Com afecten les lleis d’un país a què les persones defensores de drets 

humans puguin fer la seva tasca en llibertat: La llei mordassa ” 

 
Ponent: Ana Sánchez Mera  

 
En el món actual la tasca de les persones defensores de drets humans no 

està exempta de reptes i es veuen sotmesos a la criminalització, 

estigmatització o restricció de  la seva labor. Són cada vegada més 

l'objectiu d'atacs, fustigació, intimidació, vigilància, censura, detenció 

arbitrària, desaparició forçada i fins i tot assassinats, violant els seus drets.   

 

Amb aquesta xerrada s’intenta posar en context quines són les violacions 

de drets humans que pateixen aquestes persones defensores i veure com 

les regulacions que adopten els estats  contribueixen a aquesta persecució. 

Es farà especial menció a la normativa i la situació de l’estat espanyol.  

  

18.45 -19.00 Preguntes i tancament del primer dia de formació  
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Dissabte 29 setembre 

10.00 - 11.30 Formació 1 

 
“Les polítiques públiques per protegir persones defensores de drets humans” 

 

Formadors/es:  Protection International, Daniel Barrera, investigador 

 
La protecció dels drets humans i les persones defensores de drets humans  

hauria de sorgir de la política pública vigent, i que les autoritats haurien de 

crear marcs per protegir el dret a defensar els drets humans. No obstant 

això, aquest tipus de mesures poden acabar en paper mullat si el programa 

de protecció, els recursos necessaris per implementar-lo i els criteris usats per 

avaluar la seva efectivitat no estan clarament establerts, i si no es creen 

espais per a la participació de la societat civil.  
 

Per això aquesta formació anirà destinada a treballar com  els estats poden 

dissenyar i implementar aquestes polítiques per garantir adequadament el 

dret a defensar els drets humans. 

 

 

11.30-12.00 Pausa cafè 

12.00-13.30 Formació 2 

 
"Enfortint les capacitats i les eines per a promoure la incidència" 

 

Formadors/es:  Civil Rights Defenders, Goran Miletic, director d’Europa  

La relació entre les persones defensores de drets humans i els actors 
governamentals és clau per a consolidar una societat democràtica i basada 

en la dignitat humana i la no discriminació. Cal incidir que aquests treballin en 

el respecte, la garantia i la protecció drets humans.  

Aquesta formació pretén que les persones defensores de drets humans tinguin 

aquest capacitat per incidir en els poders públics per tal d’unificar capacitats 

i esforços, canviar polítiques i treballar per un món més just. 

13.30-15.00 Dinar 

15.00- 17.00 Formació 3 

 
“Com ens protegim les persones defensores de drets humans? Eines de suport 

i protecció” 
 

Formadors/es:  Front Line Defenders, María San Martín coordinadora de 

visibilitat de defensores i defensors de drets humans 

 
Perquè les veus de les persones defensores de drets humans siguin escoltades, 
cal garantir la seva seguretat i el lliure desenvolupament de la seva tasca, així 

com  disposar d’eines de protecció i xarxes de cures mútues.  

 

Aquesta formació té per objectiu donar eines a les persones defensores de 

drets humans per crear-se un ambient segur  i desenvolupat les estratègies i 

tàctiques que millor s'adapten al seu entorn particular. 

17.00 – 17.30 Conclusions i final de la formació  
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Docència 

Es proposen quatre de les organitzacions amb més excel·lència en el treball sobre aquest 

tema, per la seva expertesa i llarga experiència:  

 Amnistia Internacional: organització  de suport als drets humans independent i 
democràtica, que treballa a gairebé tots els països del món per defensar que totes les 
persones puguin gaudir dels drets humans. En especial, la seva tasca visibilitza i dona 
suport públic a les defensores de drets humans. www.es.amnesty.org/ 

 

 Protection International (Bèlgica): organització internacional que ofereix estratègies 

de protecció i eines de gestió de la seguretat les persones defensores de drets humans 

en risc. Protection International sempre treballa en associació amb defensors i socis 

locals. Des de 2004 ha treballat en més de trenta països d'arreu del món. 

www.protectioninternational.org/ 

 

 Front Line Defenders (Irlanda): organització fundada a Dublín l'any 2001 amb 

l'objectiu de protegir les persones defensores de drets humans en risc.  Aporta ajut 

ràpid mitjançant de tasques d’incidència, capacitació i cursos i acollida a persones 

defensores en risc per a la seva recuperació i descans. www.frontlinedefenders.org 

 

 Civil Rights Defenders (Suècia): és una organització internacional de drets humans 

amb seu a Estocolm, Suècia. Treballen amb els polítics, el sector privat i la societat civil 

per impulsar el progrés i treballar junts cap a un món en què es respectin plenament 

els drets civils i polítics de les persones.   crd.org/ 

 

Ana Sánchez és coordinadora de Campanyes Internacionals del Comitè Nacional Palestí del 

BDS, especialista en drets humans,  protecció de defensores de drets humans i enfortiment de 

moviments de transformació social noviolenta.   

 

  

http://www.es.amnesty.org/
file:///C:/Users/am20327/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WL6XKB0B/www.protectioninternational.org/
file:///C:/Users/am20327/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WL6XKB0B/www.frontlinedefenders.org
file:///C:/Users/am20327/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WL6XKB0B/crd.org
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Participants i criteris de selecció 
 

Criteris de selecció  

Es contempla la participació d’un total de 20 persones. La formació es planteja per a persones o entitats 

que tinguin un coneixement previ de drets humans o que en el seu dia a dia treballin per a la seva 

defensa.  Es preveu que les persones  participants provinguin d’organitzacions de la societat civil, de 

l’acadèmia, o siguin persones reconegudes com a defensores de drets humans a la ciutat.  Així doncs, es 

convida funcionaris de l’administració local, treballadors i treballadores d’entitats, i d’altres actors de la 

societat civil a assistir a la formació. 

 

Perfil dels candidats i les candidates 

- Ser integrant d’alguna organització de la societat civil, institut de recerca o universitat que 

tingui entre els seus eixos la defensa i protecció de persones defensores de drets humans.  

- Ser una persona que la seva feina es relacioni  amb la defensa dels drets humans i la lluita 

contra les discriminacions. 

 

DADES BÀSIQUES 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES  
Les candidatures seran rebudes com a màxim el 21 de setembre de 2018 al correu electrònic:  

comunicacio.crdh@bcn.cat , tot adjuntant-hi una carta d’exposició de motius on es ressalti el 

seu interès a participar en la formació i la seva experiència en la temàtica.   

Per a qualsevol consulta o qüestió els candidats/es poden adreçar-se al correu electrònic 

mencionat o al número de telèfon: (00 34) 93 402 75 81.  

DADES 

TÍTOL  Defensores de drets humans: experiències des de la primera linia 

ON La Model, Carrer d'Entença, 155, 08029 Barcelona 

DATES Del 28 al 29 setembre de 2018 (divendres i dissabte) 

FINALITZACIÓ INSCRIPCIÓ 21 setembre de 2018 

FRANJA HORÀRIA 
 

Divendres 28 setembre (de 15.30 a 18.45 h) a dissabte 29 setembre 
(de 10 a 17.30 h) 

PREU Gratuït 

LLENGUA Castellà, anglès  

CONTACTE Escola de Defensores de Drets Humans  
comunicacio.crdh@bcn.cat  Tel: (00 34) 93 402 75 81. 
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