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 Presentació
Des d�una organització de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional creiem
que es del tot necessari treballar tant per aturar les violacions dels drets humans que ara es
produeixen com, de forma preventiva, permanentment, amb la finalitat d�evitar que aques-
tes violacions es produeixin en el futur.

En aquest segon camp, evidentment, l�educació en Drets Humans és del tot imprescindible
per tal de garantir que, quan els infants d�avui esdevinguin adults, el respecte dels Drets
Humans sigui una realitat arreu del món. Només fomentant actituds i conductes basades
en la tolerància, el respecte i la solidaritat podrem aconseguir un món en el qual la toleràn-
cia, el respecte i la solidaritat siguin un fet generalitzat.

Aquesta carpeta ha estat feta amb l�objectiu de posar a l�abast dels mestres i professors un
material educatiu que faciliti aquesta tasca: educar en drets humans. Els tres propòsits de
la carpeta són els següents:

1) El coneixement dels drets humans recollits en la Declaració Universal dels Drets
Humans de les Nacions Unides.
2) La sensibilització dels alumnes (especialment d'ESO i batxillerat, de 12 a 18 anys),
en relació a la importància social i personal de la difusió i el respecte d�aquests drets.
3) El foment d�una postura activa en relació a la defensa dels drets humans.

De tot el conjunt de drets humans la carpeta tracta fonamentalment aquelles vulneracions
dels drets humans sobre les quals treballa de forma específica Amnistia Internacional: els
presos de consciència, la pena de mort, la tortura i els judicis justos.

El format de carpeta, en fulls A4 sense enquadernar, l�hem escollit per tal que, si voleu
fotocopiar-ne parts, o íntegrament, us sigui fàcil de fer. La separació dels temes permet, a
més, treballar-ne només aquells que en un moment donat es consideri més oportú, ja sigui
pel temps que es disposi o per l�edat o la tipologia dels alumnes amb els quals es treballi.

Desitgem que aquest material us sigui útil; amb aquesta il·lusió l�hem fet. A més, ens agra-
daria que ens féssiu arribar qualsevol tipus de crítica o suggeriment sobre el seu contingut;
ens seria de molta utilitat a l�hora de, tal com volem anar fent, anar revisant i millorant la
carpeta.

Grup d�Educació, Amnistia Internacional Catalunya
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Actualització, maig 2004

Pots consultar a la següent adreça si hi ha actualitzacions dels diferents dossiers de la carpeta:
www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf
(especialment et pot ser útil si treballes el dossier de la pena de mort, ja que hi trobaràs dades recents sobre
els països abolicionistes i retencionistes)

Dossier 1. Els presos de consciència

Contingut: introducció al tema dels presos de consciència, activitats i casos concrets.
Lectura complementària: "Rata Robinata, pèls de tomata". Estrella Ramon. Ala Delta, Edicions
Baula. Explica desenfadadament i amb humor el funcionament i les preocupacions d'Amnistia
Internacional en relació als presos de consciència.
Informació general sobre els presos de consciència:
www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/info-ai/pc

Dossier 2. La mort com a càstig

Contingut: introducció al tema de la pena de mort, activitats i documentació.
Lectura complementària: "Quinze anys: edat per a morir". Jocelyne Sauvard. Brúixola/Amnistia
Internacional. Als Estats Units, dos adolescents esperen el dia de ser executats. Una infantesa
cruel i desgraciada no ha estat una circumstància atenuant per al tribunal; però el color de la seva
pell sí que és un agravant. Dos testimonis colpidors que ens apropen a la realitat de la pena de mort.
Informació general sobre la pena de mort:
es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte

Dossier 3. La tortura

Contingut: introducció al tema de la tortura, activitats, història i documentació.
Lectura complementària: "La Tortura; testimonis contra el silenci". Bertrand Solet. Brúixola/Am-
nistia Internacional.
El problema de la tortura presentat de forma colpidora però alhora no morbosa.
Textos sobre la tortura:
www.amnistiacatalunya.org/edu/2/tortura

Dossier 4. Judicis justos

Contingut: introducció al tema dels judicis justos, definicions, dos casos, documentació.
Lectura complementària : El llop calumniat. Lief Fearn. Conte breu. El trobareu a:
www.ai-cat.org/educadors/2/jj
Textos sobre judicis justos:
www.amnistiacatalunya.org/edu/2/jj

El joc dels drets humans

Descripció: joc amb la mecànica del "Joc de la oca", que té com a objectiu afavorir una reflexió
sobre la diferència que hi ha entre el fet de ser lliure i tenir drets, i no ser-ho i veure�s privat de
l�exercici d�aquests drets.
Recomanació prèvia: per jugar-hi cal conèixer una mica la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans i la tasca d�Amnistia Internacional. Per tant, prèviament és necessari fer una petita introduc-
ció d'aquests dos temes.

 Continguts i suggeriments
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 Informació complemantària
Si esteu interessats en el tema dels refugiats us recomanem el material didàctic de l'ACNUR:

www.eacnur.org
(C/Cedaceros 9, 3º Dcha. 28014 Madrid)
Informació general sobre els refugiats:

De cara a organitzar una activitat pràctica i participativa relacionada amb aquests materials, us
recomanem la carpeta "4 propostes didàctiques". Són propostes adreçades tant a la resolució
d'un cas real i actual com a la implicació i sensibilització dels participants.
Més informació i descàrrega dels PDF corresponents:
www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/cat

Us recomanem també que consulteu la proposta "Grup d'Alumnes pels Drets Humans", un
projecte d'educació alternativa per a estudiants de 12 a 18 anys. El seu objectiu és la creació d'un
espai de difusió i iniciació en l'activisme dels drets humans, adreçat a tot l'alumnat d'un centre.
www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/gadehu

Si us interessen textos literaris per tal de recolzar qualsevol d'aquestes activitats, en podreu
trobar una selecció relacionats amb aquests temes a:
www.amnistiacatalunya.org/edu/2/

A l'adreça:
www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/
Trobareu els documents més importants de les Nacións Unides en català, així com d'altres
documents històrics sobre drets humans.

Publicacións que també us poden ser útils:
�Educar en y para los Derechos Humanos (unitat didàctica amb diferents dinàmiques i activi-
tats per treballar els drets humans; Los libros de la Catarata).
�Informes Anuals d�Amnistia Internacional; hi trobareu molta informació per contextualitzar qual-
sevol de les activitats proposades.
�A l'adreça:
www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/material.html
trobareu una relació actualitzada de materials, propis d'Amnistia i d'altres organitzacions, sobre
recursos i educació en drets humans
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El llibre Educación en derechos Humanos (Amnistia Internacional i Los Libros de la
Catarata, 1995) és una adaptació resumida d'aquesta carpeta.

El Grup d�Educació en Drets Humans de la Secció Holandesa d�Amnistia Internacional
és l�autor del dossier La mort com a càstig i del Joc dels Drets Humans (tant del text com
d'algunes de les il.lustracions), així com de part del dossier La Tortura. D�aquest material
nosaltres ens em limitat a fer-ne la traducció i a actualitzar o adaptar-ne alguna part.

Les il.lustracions d�aquesta carpeta, a part de les realitzades pel Grup d�Educadors
d�Amnistia Internacional Catalunya, són de diferents autors, als quals no sempre ens ha
estat possible identificar; esperem que ens disculpin aquest anonimat involuntari.

Volem també fer esment aquí de totes les persones que, des que es va formar el Grup
d�Educadors d�Amnistia Internacional Catalunya l'any 1983, en algun moment n�han estat
membres o hi han col.laborat. Sense la seva participació aquesta carpeta mai no s�hauria
pogut realitzar ni anar revisant al llarg dels anys.

A tots i totes, el nostre agraïment.

 Crèdits i agraïments


