Material de suport
SESSIÓ 2

AMNISTIA
INTERNACIONAL
Preguntes de reflexió

Sabíeu que...?

1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que
els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun
canvi dels que proposaven?

Amnistia Internacional és una de les ONG amb més socis del
món que treballa per la defensa dels drets humans arreu. El
1977 va ser guardonada amb el Premi Nobel de la Pau. Amnistia
Internacional des del primer moment es va constituir com una
organització de persones que treballen per a altres persones.

3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com
creus que ho han viscut? (han patit represàlies, s’han
trobat acompanyades...)

Defineixen així el seu objectiu: “Volem canviar la vida de
moltes persones! Volem que totes les persones gaudeixin dels
drets recollits a la Declaració Universal de Drets Humans; que
siguin una realitat per a més persones arreu del món.”

4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se
en aquest cas?

Com treballen?

Mireu aquesta acció d’un grup
d’Amnistia Internacional:

1. Amnistia investiga violacions dels drets humans a tot el
món: empresonaments de persones per manifestar-se
contra el govern del seu país, seguiment dels països que
encara apliquen la pena de mort, l’impacte d’un conflicte
armat en la població civil, tortures, etc.
2. Després fan públics els resultats de les seves
investigacions i fan recomanacions als qui poden posar fi als
abusos i reparar les víctimes.
3. I finalment, mobilitzen l’opinió pública per pressionar
governs i altres responsables de prevenir o aturar les
violacions dels drets humans (ciberaccions, xarxa d’accions
urgents, etc)

Per a saber-ne més
Amnistia Internacional:
https://www.amnesty.org/
Amnistia Internacional Catalunya:
http://www.amnistiacatalunya.org/

youtube.com/watch?v=qBAIGZdNN8A
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Com pressionen a governs i altres responsables
amb l’ajut de la ciutadania?
Amnistia Internacional mobilitza a persones per ajudar altres
persones que es troben en situació de risc: víctimes de
tortures, maltractaments, amenaces, condemnes injustes,
persones desaparegudes.... Ho fan a través de l’enviament de
cartes, faxos, correu electrònic, ciberaccions, de la creació de
grups locals d’activistes, etc.
Quan Amnistia Internacional té notícia que una o més
persones es troben en situació extrema de risc, activa una
xarxa d’accions urgents integrada per desenes de milers
de persones a tot el món, que uneixen la seva capacitat de
pressió enviant cartes, faxos, missatges de correu, tuits, el

CAMPANYES

més ràpidament possible al país que es tracti. També hi ha les
ciberaccions en favor de persones en situació de risc que es
signen directament a través de la seva pàgina web.
Està demostrat que aquestes cartes, faxos o e-mails
funcionen i tenen el seu efecte. En un percentatge elevat de
casos la situació de les víctimes millora. Al llarg dels anys de
treball AI ha aconseguit alliberar persones, lluitar per abolir la
pena de mort (139 països), protegir a defensors i defensores
dels drets humans, que pobles indígenes tinguin dret a les
seves terres, obtenir justícia per les víctimes...

Mireu aquest vídeo sobre Accions Urgents
i comenteu-lo amb els vostres companys i companyes:

Persones defensores de drets humans
Milers de persones a tot el món treballen per promoure
i defensar els drets humans dels altres i, amb freqüència,
posen en risc la seva vida.
Desaparicions forçades
Moltes famílies arreu esperen tenir notícies sobre què va
passar a éssers estimats que es van emportar agents estatals,
persones que actuaven amb el seu suport o consentiment.
Llibertat d’expressió
Censura, assetjament, multes, amenaces, presó, mort...
Aquesta és la resposta que obtenen moltes persones que
busquen expressar les seves idees o creences en llibertat.
Dones
Les dones pateixen violència pel simple fet de ser-ho. És la
violació de drets humans més universal, oculta i encerclada
d’impunitat.
Pena de mort
La pena de mort és el càstig més extrem, inhumà, cruel i
degradant. És una violació del dret a la vida, és irreversible i
comporta el risc d’executar persones innocents.
Refugi, asil i immigració
Amnistia Internacional advoca per la protecció i promoció
dels drets humans de les persones refugiades, sol·licitants
d’asil, migrants i desplaçades internes.

youtube.com/watch?v=iiN7CNJO1gI

“Nunca podrás imaginar lo que
para mí significa tu firma. Es la
prueba de que piensas en mí, en mi
caso, y así es como consigo tener
cada día más ánimo y mantener la
esperanza. Gracias desde el fondo
de mi corazón”
Víctima de tortura
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