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Docència
Aquest curs consta de tallers teòric-pràctics per part 
de tres organitzacions especialitzades en el tema, des-
tacades per la seva excel·lència, per la seva expertesa i ex-
periència:

·  Protection International (Bèlgica): ofereix estratègies de 
protecció i eines de gestió de la seguretat les persones de-
fensores de drets humans en risc.

 www.protectioninternational.org
·  Front Line Defenders (Irlanda): protegeix persones de-

fensores de drets humans en risc, portant ajut ràpid mitjan-
çant de tasques d’incidència, capacitació i cursos i acollida 
a persones defensores en risc.

 www.frontlinedefenders.org
·  Civil Rights Defenders (Suècia): treballen amb polítics, 

sector privat i societat civil per impulsar el progrés i treba-
llar junts cap a un món en què es respectin plenament els 
drets civils i polítics de les persones.

 www.crd.org

El curs comptarà a més amb una introducció al tema per 
Amnistia Internacional, coneguda organització interna-
cional de drets humans [www.es.amnesty.org], i d’Ana 
Sánchez, especialista en protecció de defensores de drets 
humans i enfortiment de moviments de transformació social 
noviolenta.

ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat



tats defensores de drets humans són clau per a lluitar contra 
la pobresa, les violències i les discriminacions. La ciutadania 
de Barcelona també és defensora dels drets humans. Ho ha 
mostrat en contextos diversos de mobilitzacions socials i 
desobediència civil: l’intent de desallotjament de plaça Cata-
lunya 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. Per aquests moti-
us 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 hu-
mans en el seu dia a dia.
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10.00–11.30
Formació_1

Les polítiques públiques per protegirç 
persones defensores de drets humans
Formadors/es: Daniel Barrera, 
investigador de Protection international 

12.00–13.30
Formació_2

Enfortint les capacitats i les eines 
per a promoure la incidència
Formadors/es: Goran Miletic, 
director d’Europa de civil rights DefenDers 
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Formació_3

Com ens protegim les persones defensores 
de drets humans? 
Eines de suport i protecció
Formadors/es: María San Martín 
coordinadora de visibilitat de defensores 
i defensors de drets humans 
front line DefenDers

DEFENSORES DE DRETS HUMANS 
EXPERIÈNCIES DES DE LA PRIMERA LÍNIA

Els propers 28 i 29 de setembre de 2018 es durà a terme el curs 
Defensores de drets humans: experiències des de la primera línia 
a La Model de Barcelona, organitzat per l’Ajuntament de Bar-
celona en el marc de l’Escola de Defensores de Drets Humans. 

L’objectiu és donar a conèixer què és una persona defensora 
de drets humans, la seva tasca en l’àmbit internacional i lo-
cal, i el seu sistema de protecció, en especial a persones que 
són ja actives en entitats. Alhora es vol donar eines a defen-
sores de drets humans per a protegir la seva integritat física i 
poder fer la seva tasca en llibertat.

Darrerament les ciutats han esdevingut espais de desenvo-
lupament i d’acollida, però també espais de riscos i de viola-
cions de drets humans. En aquest context les persones i enti-
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[Dani Vilaró]
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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 


