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Introducció

El 10 de desembre del 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va

proclamar la Declaració universal de drets humans (DUDH). En el seu preàm-

bul, l'òrgan més representatiu de la comunitat internacional en el seu conjunt

afirmava que la llibertat, la justícia i la pau al món tenen per base el reconei-

xement de la dignitat�intrínseca�i dels drets iguals�i�inalienables de tots els

membres de la família humana.

El mateix text impulsava un mandat moral per a totes les institucions públi-

ques i privades. Els drets humans recollits en la DUDH havien de servir com a

ideal comú de tots els pobles i nacions que s'havien d'esforçar:

"[...] a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en ella,
promoguin, mitjançant l'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats,
i assegurin, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconei-
xement i la seva aplicació universals i efectius."

Els Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya

(UOC), en col·laboració amb l'Institut de Drets Humans de Barcelona, han

volgut fer present aquell mandat amb la creació de l'assignatura�de�Drets

humans i la redacció del material didàctic que ara es presenta.

Els drets humans ja formaven part, fragmentàriament, de la docència d'altres

assignatures, Dret internacional públic i Dret constitucional. Però nombrosos as-

pectes de relleu en el seu ensenyament superaven en molts aspectes els parà-

metres de referència de les dues disciplines. No obstant això, la seva incorpo-

ració en aquestes assignatures ha complert amb escreix una altra finalitat: sus-

citar entre els seus estudiants la curiositat intel·lectual.

En diferents cursos, els Estudis de Dret i Ciències Polítiques han rebut mostres

del seu interès per adquirir coneixements més profunds en qüestions relatives

a la promoció i protecció dels drets humans que no es podien satisfer per mitjà

d'aquelles assignatures pel seu caràcter generalista.

Aquest material té altres peculiaritats que convé anticipar. L'assignatura de

Drets humans formava part del programa de Dret i del programa de Ciències

Polítiques. Sempre va ser la voluntat dels seus impulsors, per tant, dotar-la d'un

contingut�i�metodologia�multidisciplinària i, per això, se'n va encarregar

l'autoria a experts d'una o altra disciplina, en funció de la temàtica.

Fora d'això, com que el sistema actual d'ensenyament universitari permet tam-

bé que estudiants d'altres disciplines diferents del dret i de les ciències políti-

ques incorporin al seu itinerari curricular assignatures d'altres plans d'estudi,

donada la gran sensibilitat existent cap a la matèria, es va creure oportú fer
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accessibles els seus continguts a qualsevol universitari. Tots els autors han fet

un esforç afegit per a aconseguir l'equilibri just entre l'accessibilitat dels seus

continguts i la propietat acadèmica imprescindible.

La sistemàtica seguida respecte del contingut és la següent. El material està

dividit en quatre parts, cada una amb tres mòduls en el seu interior.

1) La primera, sota el títol Introducció� als� drets�humans, té per objectiu

presentar una visió històrica de l'evolució de la protecció dels drets humans

des d'una perspectiva filosòfica, política i jurídica; aclarir certes nocions prè-

vies essencials per a poder aprofundir en la matèria i descriure el procés

d'internacionalització dels drets operat des de mitjan segle XX.

2) La segona, Sistemes�de�protecció�jurídica�dels�drets�humans, té un ca-

ràcter eminentment jurídic. Descriu i analitza el sistema jurídic espanyol de

garantia dels drets humans, el sistema universal de protecció dels drets hu-

mans, impulsat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU), i el model

més avançat de protecció internacional regional dels drets humans que gira

entorn del Tribunal Europeu de Drets Humans.

3) La tercera, Mecanismes�d'acció�social�i�política�per�a�promoure�i�protegir

els�drets�humans, retorna a un pla multidisciplinari per a abordar qüestions

com ara:

a) La relació entre els sistemes polítics democràtics i els drets humans.

b) El paper dels mitjans de comunicació en la seva promoció.

c) Els mecanismes i límits que tenen els estats per a promoure els drets humans

per mitjà de la seva política exterior.

4) La part quarta i final, recull tres polèmics temes d'actualitat que poden ser

identificats com a Nous�reptes�per�als�drets�humans�el�segle�XXI:

a) El desafiament de la seva extensió a col·lectius llargament discriminats per

raons tradicionals, religioses o culturals.

b) L'assoliment d'una globalització que no perjudiqui la justícia social.

c) Les amenaces que el desenvolupament de la biotecnologia posa a la con-

cepció mateixa de l'ésser humà com a tal.
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Objectius

L'assignatura està enfocada substantivament i metodològicament a aconseguir

els objectius següents:

1. Construir una visió panoràmica del tema dels drets humans des d'una pers-

pectiva jurídica, política i social.

2. Entendre que els drets humans en sentit jurídic són una creació social i

que, per tant, el seu contingut i abast evoluciona amb el temps.

3. Comprendre com i per què les diferències existents de tipus ideològic, cul-

tural, etc. determinen la fragmentació de les formes públiques d'abordar

la protecció dels drets humans.

4. Conèixer el conjunt de mecanismes existents d'acció jurídica, política i

social per a la promoció i protecció dels drets humans.

5. Descobrir les limitacions que tenen la pluralitat d'instruments nacionals i

internacionals de protecció jurídica dels drets humans existents.

6. Reflexionar críticament sobre alguns dels problemes més actuals a què

s'enfronta l'evolució dels drets humans.

7. Desenvolupar habilitats que permetin construir el coneixement de manera

descriptiva, analítica i prescriptiva (sistematització de continguts, anàlisi

comparativa, anàlisi valorativa, solució de casos, etc.).
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Història i evolució de la protecció dels drets humans
Jordi Bonet Pérez

1. Orígens i antecedents

2. Les revolucions Americana i Francesa

3. La lluita pels drets humans durant el segle XIX

4. L'evolució dels drets humans durant el segle XX

5. Qüestions actuals relacionades amb l'efectivitat dels drets humans

Mòdul didàctic 2
Els fonaments teòrics dels drets humans
David Martínez Zorrilla

1. Història enfront de fonaments

2. Pressupòsits conceptuals de les teories de fonamentació dels drets hu-

mans

3. El fonament dels drets humans a John Rawls

4. El fonament dels drets humans a Carlos Nino

5. Consideracions finals

Mòdul didàctic 3
El procés d'internacionalització dels drets humans
Jaume Saura i Estapà

1. Antecedents

2. Els drets humans a la Carta de les Nacions Unides

3. La Declaració universal de drets humans

4. Desenvolupament normatiu de la Declaració universal

5. Universalitat dels drets humans i relativisme cultural

6. Annex

Mòdul didàctic 4
Els drets humans i les seves garanties: nocions bàsiques
Marco Aparicio Wilhelmi i Gerardo Pisarello Prados

1. De què es parla quan es parla de drets?

2. La titularitat dels drets

3. Drets humans i drets fonamentals: raons per a una distinció

4. Els drets fonamentals i les seves garanties

Mòdul didàctic 5
La garantia dels drets en l'ordenament jurídic espanyol
Laura Díez Bueso

1. Consideracions generals

2. Les garanties no jurisdiccionals

3. Les garanties jurisdiccionals
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4. Suspensió dels drets

Mòdul didàctic 6
El sistema de les Nacions Unides de protecció dels drets humans
Jaume Saura i Estapà

1. Els òrgans competents

2. Els mecanismes convencionals

3. Els mecanismes no convencionals

Mòdul didàctic 7
El sistema europeu de protecció dels drets humans
David Bondia Garcia

1. La protecció dels drets humans en el marc del Consell d'Europa

2. La importància del Conveni europeu de drets humans per a l'esdevenir

dels drets humans

3. Els drets garantits en el Conveni europeu de drets humans i en els pro-

tocols addicionals

4. El mecanisme de garantia establert en el Conveni europeu de drets hu-

mans després de les successives reformmes

5. La competència i els requisits d'admissibilitat de les demandes davant

del Tribunal Europeu de Drets Humans

6. La interpretació del Conveni europeu de drets humans pel Tribunal Eu-

ropeu de Drets Humans

7. Naturalesa, efectes i execució de les sentències del Tribunal Europeu de

Drets Humans

Mòdul didàctic 8
Democràcia, drets humans i societat civil
David Bondia Garcia

1. La democràcia com a sistema d'organització política i social

2. Els drets humans en el context de la societat democràtica

3. Els drets i les llibertats reconeguts a tota persona en un règim democrà-

tic

4. Els drets humans i la societat civil

Mòdul didàctic 9
Mitjans de comunicació social i drets humans
Jordi Bonet Pérez

1. La funció social de la informació i la responsabilitat social dels mitjans

de comunicació social

2. La informació sobre drets humans

3. El respecte dels drets humans de les persones en el procés comunicatiu

4. La incidència de les tecnologies de la informació i de la comunicació en

la funció social de la informació

Mòdul didàctic 10
L'acció exterior dels estats en matèria de drets humans
Laura Feliu i Martínez
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1. Política exterior i ètica: el debat

2. La inclusió de la promoció dels drets humans entre els objectius de la

política exterior

3. El control de la política exterior

4. Els models de promoció i els seus instruments

5. Els impulsors de la promoció dels drets humans

6. La pràctica internacional i les seves problemàtiques

Mòdul didàctic 11
Els drets humans aplicats a nous col·lectius: dones i homosexuals
Rosa Borge Bravo

1. Dones

2. Homosexuals

Mòdul didàctic 12
Globalització i drets socials
Víctor M. Sánchez Sánchez

1. La tensió entre globalització i drets socials

2. Instruments universals per a la promoció i garantia dels drets socials

3. Instruments regionals per a promoure i garantir els drets socials

4. L'acció unilateral dels estats: condicionalitat social

5. L'acció privada: empreses multinacionals i organitzacions no governa-

mentals

6. Reflexions finals: cap a un govern global dels drets socials
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