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Per què drets humans i desenvolupament es necessiten ara més que mai? 
Ens pot semblar obvi parlar en l’actualitat del o els Enfocament/-s Basat/-s en Drets 
(EBD) o Enfocament/-s Basat/-s en Drets Humans (EBDH) segons la terminologia uti-
litzada per cada autor/-a, terminologia que hem respectat en aquestes línies segons 
la preferència de cada articulista. 

En els últims anys, els actors de la cooperació al desenvolupament han 
incorporat en els seus discursos el terme de drets humans, mentre els de drets humans 
han fet èmfasi amb més força que mai en la reducció de la pobresa. No obstant 
això, no hem d’oblidar que la connexió entre drets humans i desenvolupament té un 
origen molt més recent del que pensem. 

No ha estat fins a finals dels anys ‘90, que les Nacions Unides convertei-
xen els drets humans en el desenvolupament en un tema prioritari per a l’estructura 
de l’ ONU, aprovant uns anys més tard un document de referència bàsica com és 
l´”Entesa Comuna”. Fins llavors, els actors de la cooperació al desenvolupament i 
dels drets humans no havien estat capaços de veure de forma clara i precisa que 
drets humans i desenvolupament van lligats, és a dir, són interdependents i es reforcen 
mútuament. Per exemple, els drets humans es reforcen quan l’equitat de gènere o la 
reducció de la pobresa empodera a les persones per a reclamar els seus drets i al 
revés.

La vuitena publicació de la col·lecció “Sèrie Drets Humans Emergents” de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya està dedicada a l’EBDH, així com a la relació 
existent entre drets humans i desenvolupament. Aquesta publicació té l’objectiu de do-
nar suport als esforços que els diversos actors de la cooperació al desenvolupament 
i els drets humans han vingut fent en els últims anys en el procés d’incorporació de 
l’EBDH en les seves polítiques, programes i projectes. 

I és que ens trobem en un moment crucial en el qual la reducció dels fons 
per a la cooperació al desenvolupament pot minvar el procés d’incorporació de 
l’EBDH, un procés que es troba encara en una etapa incipient, parcial i superficial. 
I és una llàstima, perquè encara no hem estat capaços de descobrir les múltiples 
possibilitats que l’EBDH ha d’oferir.

Un exemple clar el tenim en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM). Els Estats han relegat a un segon pla els seus compromisos en matèria de 
drets humans, ja que recullen objectius de reducció de pobresa que estan per sota 
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de les seves obligacions contretes en virtut del dret internacional. Les organitzacions 
de la societat civil han de trobar maneres per influir en el sistema de seguiment i 
avaluació dels ODM, així com per assegurar que en l’etapa de desenvolupament 
post 2015 s’incorporen aportacions crítiques. Sense voluntat política i els suports 
necessaris que la materialitzin, apareix el risc que l’EBDH es converteixi en una nova 
moda passatgera imposada per donants en època de bonança que vesteix al desen-
volupament tradicional d’una manera més sexy i poc més. Per això, ara més que mai 
cal seguir impulsant iniciatives a favor d’un desenvolupament més sostenible, legítim, 
equitatiu, just i efectiu. 

En aquesta línia, a Espanya, l’EBDH s’ha anat incorporant de forma retòri-
ca en els documents legislatius i estratègics de la cooperació estatal i descentralit-
zada en un moment de ple creixement del sector, si bé la seva incorporació no ha 
provocat una transformació evident en els objectius i estratègies de les polítiques de 
cooperació. D’altra banda, s’ha exigit la seva aplicació als actors de la cooperació 
espanyola, sense que moltes vegades aquests tinguessin la formació, ni les eines 
necessàries. El resultat ha estat, com esmentàvem anteriorment, una incorporació en 
molts casos parcial o, fins i tot, superficial. És per això, que en el primer article escrit 
per l’equip d’ISI Argonauta s’exploren els conceptes essencials de l’EBDH amb la 
idea d’oferir una primera aproximació teòrica a l’enfocament que situï al lector. Entre 
d’altres característiques, es destaca que l’EBDH advoca per fer l’ésser humà amo 
dels drets humans i posa la persona en el centre del procés de desenvolupament. Les 
persones són vistes com agents actius capaços de participar, contribuir activament i 
gaudir del desenvolupament, deixant de ser mers beneficiaris i beneficiàries. Aquest 
canvi fonamental de caritat a dret humà mou de posició als més pobres en la nostra 
i altres societats, i els converteix de vulnerables a forts. I així, passen d’una posició 
d’impotència a una posició d’apoderament.

Una mirada a nivell internacional ens permet nodrir-nos de més i diverses 
experiències d’incorporació dels EBDH, així com de nous debats i desafiaments que 
s’han suscitat al voltant d’aquests enfocaments, tenint en compte especialment les 
visions sorgides des del Sud. Aquestes visions es recullen en el segon article de la 
publicació escrit per Paola Cyment, en el qual s’articulen crítiques als EBDH que ens 
fan reflexionar sobre quin desenvolupament? i de quins drets? estem parlant. L’article 
es refereix no a un, sinó a diversos enfocaments basats en drets que inclouen tant el 
marc normatiu internacional dels drets humans, com les reivindicacions dels pobles 
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i moviments socials, que en alguns casos han anat i van més enllà de marcs legals 
massa abstractes per aplicar a la vida quotidiana de la majoria de persones en si-
tuació de pobresa. Així mateix, la visió dels EBDH que es proposa considera que els 
drets es construeixen i realitzen en contextos locals particulars, en condicions culturals 
específiques, emanant de les aspiracions de persones i col·lectius. 

Sens dubte, al nostre país, l’aplicació de l’EBDH no ha estat, ni està 
exempta de reptes. Alguns, com la falta de voluntat política, el predomini d’un enfo-
cament caritatiu sobre necessitats, els interessos de la política exterior o les escasses 
capacitats dels actors han estat apuntats per Luis Acebal en el tercer article d’aquesta 
publicació. En aquest article, també s’explora una idea rellevant: “l’EBDH és d’útil i 
necessària aplicació (també) a Espanya, i a Europa”. És a dir, l’aplicació de l’EBDH 
no només concerneix la cooperació internacional, sinó també l’àmbit social en el 
qual especialment els drets econòmics, socials i culturals, més coneguts com DESC, 
no tenen una protecció jurídica adequada (en ser considerats “drets de segona” pel 
nostre ordenament jurídic i no estar suficientment desenvolupats en la legislació) i 
es troben especialment amenaçats davant la situació de crisi econòmica que estem 
patint. Com a complement d’aquest article, el Grup d’Estudis en Desenvolupament, 
Cooperació i Ètica de la Universitat Politècnica de València ens mostra els resultats 
d’un estudi realitzat amb deu ONG espanyoles que ens permet conèixer amb més 
detall la incorporació de l’enfocament en la pràctica al nostre país.

Ja hem apuntat que la incorporació dels EBD no pot quedar només en el 
discurs, ja que existeix un abisme amb la realitat. En molts casos els agents de la 
cooperació al desenvolupament s’han apropiat del llenguatge dels drets, sense que 
realment s’hagi produït un canvi en les seves creences i accions. Després d’explorar 
els diferents conceptes que estan en el nucli dels EBD, el cinquè article, escrit tam-
bé per l’equip del Grup d’Estudis en Desenvolupament, Cooperació i Ètica de la 
Universitat Politècnica de València, ens ajuda a entendre les diferents implicacions 
que la incorporació de l’enfocament pot suposar per a les organitzacions de des-
envolupament, no només a nivell de la planificació i gestió de programes, projec-
tes i accions, sinó també institucionals en relació amb la política de socis i aliats, 
l’organització i gestió interna o aspectes estratègics, i fins i tot a nivell individual. Per 
això s’introdueixen exemples pràctics d’organitzacions internacionals com ActionAid, 
Save The Children o Oxfam. L’article subratlla que els enfocaments de drets no poden 
limitar-se a un canvi de terminologia en la formulació dels projectes, sinó que hem 

d’estar disposats/-ades a aplicar l’agenda dels drets a nivell intern i extern de les 
nostres organitzacions. Aquesta visió suposa un abandonament d’anteriors postures 
còmodes i poc conflictives per part de les organitzacions que, des de la perspectiva 
política dels EBD, deuen, en canvi, “posicionar-se, conèixer i assumir el seu lloc en 
els processos polítics en què es veuen implicades”. 

L’EBDH també ha arribat a l’àmbit humanitari. En part, aquesta tendència 
respon a les crítiques que l’acció humanitària no promovia prou els drets humans, i 
es centrava més en necessitats.

En l’article de Paco Rei, aquest reflexiona sobre la relació de l’acció hu-
manitària amb els drets humans, en concret en la concepció de l’ajuda com a dret i 
el dret a rebre assistència, especialment davant el principi de sobirania dels Estats. 
També suggereix que s’hauria de fer més per a adaptar l’EBDH i mostra els avenços 
aconseguits en relació amb la protecció de les víctimes de conflicte i inseguretat en 
l’àmbit humanitari. Tot i compartir una preocupació comuna, els drets humans i les 
agendes humanitàries poden en alguns casos entrar en conflicte, especialment quan 
xoquen amb principis, com el de la neutralitat, considerats immutables. Per exemple, 
a nivell operatiu, entre la denúncia de violacions de drets humans i el manteniment 
d’accés a les poblacions afectades. És per això que cal un enteniment clar i realis-
ta de les limitacions i avantatges de perseguir la incorporació de l’enfocament en 
l’àmbit humanitari.

D’altra banda, cal explorar com actors considerats “no tradicionals” de la 
cooperació al desenvolupament com són les empreses impacten en els drets humans 
i com aquestes els incorporen en un context de major internacionalització i d’escassa 
regulació que permeti controlar les seves actuacions. Per això, Maria Campuzano 
analitza algunes de les iniciatives normatives existents a nivell local i internacional que 
busquen regular, amb més o menys èxit, el poder de les transnacionals, com poden 
ser les Directrius de l’OCDE per a les Empreses Transnacionals o el Pacte Mundial o 
Global Compact. No obstant això, totes elles tenen en comú el seu caràcter voluntari, 
la qual cosa posa en dubte el veritable compromís empresarial amb els drets humans. 

Finalment, davant de la importància cada vegada major de la rendició de 
comptes, no podíem acabar aquesta introducció sense esmentar que la incorporació 
de l’EBDH comporta també, de manera lògica i coherent, un canvi radical en els 
processos avaluadors. En aquest sentit, en l’últim article de la publicació, Gabrielle 
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Watson analitza l’experiència d’Oxfam Amèrica, que a través de l’aplicació de 
l’eina Getting it Right de Rights & Democracy, fomenta que siguin els propis titulars de 
drets, en aquest cas, els treballadors i treballadores immigrants mexicans de la indús-
tria tabaquera dels Estats Units, els qui protagonitzen una avaluació de l’impacte  en 
els drets humans, sent capaços d’identificar, analitzar i denunciar violacions de drets 
humans comeses en la seva comunitat. La utilització dels resultats, és a dir, l’acció 
basada en les recomanacions, contribueix a què aquests mecanismes no legals de 
rendició de comptes siguin bastant efectius per a canviar el comportament de les 
empreses.

Des de l’Institut de Drets Humans de Catalunya esperem que aquesta publi-
cació contribueixi a impulsar i consolidar l’EBDH al sector de la cooperació i els drets 
humans, conscients que ens trobem en un moment crucial de canvi i transformació per 
al sector, que ens obligarà a reinventar-nos, i de ben segur que l’EBDH ocuparà un 
lloc central en aquest procés.

Us desitgem una molt bona lectura.

L’EBDH: Una nova mirada al desenvolupament i 
als drets humans
Paloma García Varela i Carmen Borja Segade
ISI Argonauta

No tindrem desenvolupament sense seguretat, no tindrem seguretat sense desenvolupa-
ment i no tindrem ni seguretat ni desenvolupament si no es respecten els drets humans. 

Kofi Atta Annan, 1997 
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Introducció

Des de fa molt de temps la cooperació per al desenvolupament ha deixat de 
ser una acció de caritat o de filantropia duta a terme per persones de bona voluntat 
que volien ajudar a persones que es trobaven en pitjors condicions. La cooperació per 
al desenvolupament i la solidaritat internacional és una responsabilitat de tothom i una 
obligació dels Estats de “crear un ordre social just en el qual totes les persones puguin 
exercir els seus drets”.1

La Declaració del Mil·lenni de l’any 2000, reconeix que “a més de les 
responsabilitats que tots tenim respecte de les nostres societats, ens incumbeix la res-
ponsabilitat col·lectiva de respectar i de defendre els principis de la dignitat humana, 
la igualtat i l’equitat en el pla mundial”.2

Malgrat els esforços realitzats i els recursos invertits a través de la coopera-
ció per al desenvolupament, encara avui dia milions de persones viuen en situació de 
pobresa i d’extrema pobresa, milers de nens i de nenes moren cada dia sense acapa-
rar l’atenció dels mitjans de comunicació i són molt poques les persones que realment 
acumulen la riquesa. L’Informe de Desenvolupament Humà de l’any 2010 assenyalava 
que “al voltant de 1750 milions de persones en els 104 països que comprèn l’Índex 
(un terç de la població) viuen en situació de pobresa multidimensional. És a dir, com 
a mínim un terç dels indicadors reflectien greus privacions en salut, educació o nivell 
de vida”.3

La cooperació per al desenvolupament ha anat canviant els objectius, els 
enfocaments, els mètodes i les estratègies, en cerca d’aconseguir un major impacte en 
la transformació de la realitat. A més a més, s’ha convertit en un sector professional 
que basa les seves accions en models científics de comprensió del desenvolupament 
que s’han proposat al llarg del temps. En aquest sentit és un sector viu i dinàmic, 
els mètodes i les tècniques dels quals depenen del model de desenvolupament que 
s’adopti. Avui dia, hi ha una clara aposta per un model de desenvolupament basat 
en els drets humans. 

Article traduït de l’original en castellà per Esther de la Torre. 

1  Declaració Universal dels Drets Humans, article 28.

2  Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración del Milenio 2000, paràgraf 2.

3  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarollo Humano 2010: La verdadera riqueza de las naciones: 

Caminos al desarrollo humano, Nova York, 2010, p.8.

El desenvolupament amb enfocament basat en drets humans (EBDH) cerca 
transformar les relacions de poder que existeixen, corregint les desigualtats, les pràc-
tiques discriminatòries i la injusta repartició de poder, pel fet de ser els principals pro-
blemes que obstaculitzen el desenvolupament. Això implica importants canvis en as-
pectes polítics i estratègics, relacionals, d’organització interna i de les intervencions. 

L’EBDH ens proposa una nova mirada al desenvolupament, ens proposa 
que ens posem les ulleres dels valors, principis i normes dels drets humans per a mirar 
la realitat social, política, econòmica, cultural, les relacions entre les persones, la 
nostra forma d’actuar en la vida pública i en la vida privada, el món en què vivim.

 Per a entendre realment el que implica aquesta nova mirada al desenvo-
lupament, al llarg d’aquest article profunditzarem sobre els antecedents de l’EBDH, 
el seu fonament i concepte, els seus principals components, aportacions i reptes que 
a l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament suposa la incorporació d’aquest 
enfocament. 

Punt de partida

Abans d’entrar de ple en el model de desenvolupament basat en drets 
humans, aclarirem algunes idees que ens serviran de punt de partida. 

Cooperar significa treballar de forma conjunta, entre iguals, per a aconse-
guir un mateix fi. En el cas de la cooperació per al desenvolupament aquest objectiu 
comú pel qual es treballa és el “desenvolupament”. Tanmateix, aquest concepte del 
qual tant se’n parla, del qual tant escoltem en els mitjans de comunicació i a les 
tertúlies, no és tan fàcil de definir. Si cadascú dediqués cinc minuts a pensar què 
significa “desenvolupament”, tindríem un conjunt de definicions, segurament com-
plementàries, que insistirien en major o menor grau en diferents aspectes polítics, 
econòmics, socials i culturals de les nostres vides i de la nostra societat.

Aquesta situació posa de manifest la necessitat de definir i de consensuar 
el significat de desenvolupament per a poder treballar cap a un objectiu comú. Com 
a punt de partida hem de diferenciar entre el mateix concepte de desenvolupament, 
els models de desenvolupament i les estratègies de desenvolupament.  
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L’EBDH: Una nova mirada al desenvolupament i als drets humans

Segons la Real Academia Española “desarrollar” (desenvolupar) significa 
dit d’una comunitat humana: “Progressar, créixer econòmicament, social, cultural o 
política. D’aquesta manera, una de les accepcions es relaciona amb el conjunt dels 
éssers humans que avancen, milloren, fan millores en diferents àmbits com l’econòmic, 
el social, el cultural i el polític”4. 

Tanmateix, aquest concepte és molt genèric perquè no defineix cap a on 
s’avança, ni què significa millorar o fer millores. En aquest sentit es defineixen diferents 
models de desenvolupament que són els esquemes teòrics que ens marquen l’ideal cap 
el qual volem avançar, la meta del procés. Depenent del model de desenvolupament 
cap el qual volem dirigir-nos, definirem unes estratègies que permetin avançar en 
aquest camí. Les estratègies són les polítiques, són totes les accions que hem de dur a 
terme per a avançar cap a la meta proposada.

Font: ISI Argonauta

Tenint en compte aquest punt de partida, al llarg d’aquest article profunditza-
rem sobre el model de desenvolupament basat en drets humans i les seves estratègies. 

4 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (22.aed.). Madrid, 2011  www.rae.es 

Drets humans i desenvolupament: dos camins que   
convergeixen

Orígens diferents

El desenvolupament i els drets humans tenen un origen diferent i durant molt 
de temps la seva evolució ha seguit camins separats. A poc a poc, es posa de ma-
nifest la interrelació entre tots dos fins arribar a l’enfocament basat en drets humans. 

El concepte de desenvolupament ha estat i és objecte de profunds debats i 
reflexions entre diverses escoles econòmiques, sociòlegs, politòlegs, vinculades a les 
diferents opcions ideològiques. 

Inicialment l’objectiu primordial del desenvolupament era beneficiar la 
gent. A la pràctica, des dels seus inicis, el terme més associat al desenvolupament va 
ser el de “creixement econòmic”. Aquesta associació té origen en la crisi en la qual 
es va endinsar l’economia mundial l’any 1929, en què les estratègies que es van 
aplicar per a superar aquesta crítica situació van ser posar en marxa polítiques públi-
ques que se centrarien en el creixement econòmic. Durant la dècada dels 50 i dels 
60, el principal objectiu del desenvolupament era el creixement econòmic, mesurat 
per l’augment del Producte Interior Brut del país. 

A la dècada dels 70, és precisament el model de desenvolupament basat 
en el creixement econòmic que origina una nova crisi. Es comença a veure que no 
és possible un creixement sense límits, tal com s’havia argumentat des de la dècada 
dels 50. 

Com assenyala l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets 
Humans, Navanethem Pillay: “les estratègies de desenvolupament que se centren no-
més en el creixement econòmic han provocat un augment de la pobresa, la desigual-
tat, la malnutrició i la desocupació, així com de les amenaces com ara la degradació 
del medi ambient. El creixement econòmic, si va de la mà del dret al desenvolupa-
ment, contribuirà a fer realitat la visió de la Carta de les Nacions Unides d’un món 
amb més llibertat, basat en la pau, el desenvolupament i els drets humans”5. 

5   Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, No hay desarrollo real sin derechos humanos  

    (Anexo II. A/HRC/19/45), 10 de maig 2011.
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A partir de la dècada dels 70 institucions governamentals, organitzacions 
intergovernamentals i programes d’estudis universitaris comencen a debatre sobre la 
naturalesa del desenvolupament, com a mitjà i com a fi i pensen en nous models i 
estratègies durant les següents dècades. 

D’una altra banda, hi ha el camí dels drets humans. El seu origen està vin-
culat a la lluita dels pobles i dels moviments socials en el camí cap a una societat més 
justa. La defensa de la dignitat humana de la persona i de l’establiment dels límits al 
poder, han estat els “motors” d’aquestes lluites. 

Els drets humans es relacionen directament amb dos conceptes: 

 ¬ La dignitat humana com a referència per a l’acció en tant que es reconeix 
el valor suprem de la persona de forma que totes elles han de viure en con-
dicions de vida digna. 

 ¬ El dret com a conjunt de normes i d’institucions que regulen la conducta 
humana en societat. La base del dret són les relacions socials, les quals 
determinen el seu contingut i caràcter. 

En aquest sentit els drets humans són un projecte social que ens permet 
establir unes determinades normes de conducta social basades en la dignitat humana. 

Tots els éssers humans compartim unes necessitats (alimentació, aigua, vi-
venda…) i unes capacitats humanes (escollir, expressar-se, participar) independents de 
les diferències culturals. Tals necessitats i capacitats humanes rauen en les diferències 
culturals, tot i que s’expressen en els termes propis de cada cultura.

Els drets humans estan relacionats amb les necessitats de les persones però 
no s’hi confonen. Els drets humans concerneixen a béns i a capacitats humanes comu-
nes a totes les persones que, en veure’s amenaçades, necessiten ser protegides i per 
aquest motiu: 

 ¬ Es crea una norma jurídica.

 ¬ S’estableix una institució amb l’obligació de garantir la satisfacció de la 
necessitat: l’Estat. 

 ¬ Es creen mecanismes jurídics que permeten exigir jurídicament el compli-
ment d’aquestes obligacions i de sancionar-ne l’incompliment.

No neixen de la norma però s’hi han de convertir. Van més enllà de la 
perspectiva jurídica. S’han convertit en un codi ètic universal, un conjunt de valors, 
principis i normes de conducta, basats en el respecte de la dignitat humana.

A partir de la Declaració Universal dels Drets Humans s’ha assolit, a través 
de la lluita dels moviments socials, la proclamació de nombrosos tractats, conven-
cions i declaracions internacionals que recullen les aspiracions de les persones i dels 
pobles per a assolir un ordre social just en què totes les persones puguin exercir els 
seus drets. 

Molts moviments socials sorgeixen motivats per les violacions de drets hu-
mans, exigeixen la fi de la seva vulneració i reclamen instruments jurídics que prote-
geixin la ciutadania per al futur. 

Aquests orígens i camins diferents entre el desenvolupament més centrat 
en aspectes econòmics i els drets humans més centrats en la lluita per la igualtat i la 
justícia social, s’han vist reflectits a l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. 
Durant les dècades dels 80 i dels 90 les ONG de drets humans i les ONG de des-
envolupament tenien àrees de treball diferents i duien a terme accions diferents. A 
poc a poc hi ha hagut un apropament entre totes dues. 

Les ONG de drets humans realitzen accions dirigides específicament a la 
defensa i la promoció dels drets humans en diferents parts del món, per la qual cosa: 

 ¬ Denuncien violacions de drets humans. 

 ¬ Pressionen els governs perquè es compleixin els drets humans. 

 ¬ Realitzen anàlisis i informes per a difondre les situacions de drets humans. 

 ¬ Acompanyen a persones i/o grups que es troben amenaçats, donen suport 
i acompanyen en demandes jurídiques. 

 ¬ Treballen per a la construcció d’una cultura de drets humans. 

 ¬ Promouen el desenvolupament jurídic de nous instruments.

Les ONG de desenvolupament (ONGD) realitzen treballs dirigits a trans-
formar les condicions de vida de les persones per a aconseguir millorar-ne la qualitat 
de vida. Per a això realitzen: 
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 ¬ Projectes de desenvolupament en tercers països amb poblacions desfavo-
rides. 

 ¬ Projectes d’educació per al desenvolupament dirigits a promoure canvis 
d’actituds en la ciutadania dels països del Nord. 

D’una altra banda, les ONGD de desenvolupament han evolucionat i han 
dut a terme accions a través de diferents enfocaments i orientacions.

D’aquesta forma, el camí del desenvolupament i dels drets humans durant 
diverses dècades va per separat i influeix en les formes de fer de la cooperació per 
al desenvolupament. Tanmateix, com veurem, a poc a poc aquests camins es van 
trobant. 

Cap a la convergència

A partir de finals dels anys 80, amb la proclamació de la Declaració del 
Dret al Desenvolupament (1986) els drets humans i el desenvolupament inicien un nou 
camí cap a la convergència. 

Font: ISI Argonauta

La Declaració del Dret al Desenvolupament suposa una fita de gran relle-
vància en l’avanç cap a noves concepcions d’entendre el desenvolupament atès que, 
per primer cop, s’estableix un vincle directe entre el desenvolupament econòmic i el 
progrés dels drets humans, cosa que va suposar un gran canvi. 

Com tots els drets humans, el dret al desenvolupament pertany a totes les 
persones i a tots els pobles, en tots els racons del món, sense cap mena de discrimi-
nació i amb la seva participació. 

L’art. 1. de la Declaració del Dret al Desenvolupament assenyala que “El 
dret al desenvolupament és un dret humà inalienable en virtut del qual tot ésser humà 
i tots els pobles estan facultats per a participar en un desenvolupament econòmic, 
social, cultural i polític en què puguin realitzar-se plenament tots els drets humans i 
les llibertats fonamentals, per contribuir en aquest desenvolupament i per gaudir-ne”6. 

El model de desenvolupament proposat a la Declaració es caracteritza per: 

 ¬ Situar les persones al centre del desenvolupament. 

 ¬ Vetllar per la participació activa, lliure i significativa de les persones i dels 
pobles. 

 ¬ Garantir la no discriminació. 

 ¬ Distribuir equitativament els beneficis del desenvolupament. 

 ¬ Respectar la lliure determinació i la sobirania sobre els recursos naturals. 

 ¬ Definir obligacions concretes dels Estats. 

 ¬ Emmarcar tot això en un procés que promogui altres drets civils, polítics, 
econòmics, socials i culturals. 

D’una altra banda, en 1990 apareix el concepte de desenvolupament 
humà sostenible com a crítica als models de desenvolupament predominants de la 
dècada anterior. Calia un nou paradigma del desenvolupament atès que els costs 
humans de les Polítiques d’Ajust Estructural i l’escassa resposta a problemes socials 
com la pobresa, la discriminació o la falta d’equitat, es feien evidents. A més a més, 
el nou context internacional feia possible un nou model de desenvolupament centrat 
en les persones.  

A partir de 1990, el concepte de desenvolupament humà es va aplicar a 
un estudi sistemàtic de temes mundials per part del Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD). 

6  Declaració del Dret al Desenvolupament, Article 1. 
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El PNUD entén que el desenvolupament humà: 

 ¬ És un procés per a ampliar les oportunitats de les persones, per la qual cosa, 
cal que les persones tinguin la llibertat de prendre decisions i que existeixin 
aquestes oportunitats. 

 ¬ Comprèn la creació d’un entorn en què les persones puguin desenvolupar el 
màxim potencial i dur endavant una vida productiva i creativa d’acord amb 
allò que necessiten i els interessa.

 ¬ Considera que les persones són la vertadera riquesa de les nacions.

 ¬ Perquè existeixin més oportunitats allò fonamental és desenvolupar les ca-
pacitats humanes: la diversitat d’opcions que les persones puguin fer o ser 
en la vida. 

D’aquesta manera, el model de desenvolupament proposat pel desenvolu-
pament humà es caracteritza per: 

 ¬ Centrar-se en les persones. 

 ¬ Dirigir-se cap a una millora del benestar i de la vida de les persones, garan-
tint-ne les necessitats bàsiques.  

 ¬ Tenir com a principal objectiu l’ampliació d’opcions i d’oportunitats humanes.

 ¬ Promoure la llibertat de les persones.  

 ¬ Centrar la seva estratègia en l’enfortiment de les capacitats de les persones 
per a prendre decisions i fer ús d’alternatives.

A partir de llavors, els drets humans passen a formar part del desenvolupa-
ment com un component imprescindible. Tanmateix, és només el començament cap a 
la convergència entre tots dos. No va ser fins a finals dels anys 90, l’any 1997, quan 
el llavors Secretari General de les Nacions Unides, Kofi Atta Annan, va llançar un 
Programa de reforma de les Nacions Unides en què proposa que les Nacions Unides 
han de millorar el programa de drets humans i integrar-lo plenament en tota la gamma 
d’activitats de l’organització atès que són un fonament essencial per a aconseguir la 
pau, la seguretat, la prosperitat econòmica i la equitat social. 

La convergència

L’any 2000, l’informe anual del PNUD descriu la complexa relació entre 
el desenvolupament humà i els drets humans i assenyala que “En suma, el desenvo-
lupament humà és essencial per a fer realitat els drets humans, i els drets humans són 
essencials per al ple desenvolupament humà”7. 

El desenvolupament humà i els drets humans comparteixen que tots dos: 

 ¬ Situen la persona al centre del desenvolupament.

 ¬ El propòsit i la motivació comuna és vetllar per la llibertat, el benestar i la 
dignitat de totes les persones en tots els racons del món. 

Font: ISI Argonauta

Tanmateix, entre tots dos conceptes existeixen diferències que es comple-
menten i es reforcen mútuament: 

 ¬ Els drets humans donen legitimitat moral i el principi de justícia social als 
objectius del desenvolupament humà. 

 ¬ Tenir un dret implica tenir una reivindicació contra algú o una institució 
perquè ajudin o col·laborin a garantir alguna llibertat. 

 ¬ El desenvolupament humà no genera el deure concret d’altres persones, 
col·lectivitats o institucions socials d’afavorir el desenvolupament esmentat. 
Són objectius lloables sense vincles normatius.

7 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos Humanos y Desarrollo Huma-

no, Nova York, 2000, p.16.
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 ¬ Els drets humans permeten vincular el criteri de desenvolupament humà a 
la idea que altres tenen el deure de facilitar i d’enfortir el desenvolupament 
humà.

Elaboració: ISI Argonauta

Com assenyala l’Informe del PNUD, “Per exemple, fer valer el dret humà a 
l’educació primària gratuïta és afirmar molt més que el fet que seria bo que tots tingues-
sin accés a l’educació primària o fins i tot que tots haurien de tenir una educació”8.

Tenint en compte que la primera concepció del desenvolupament és dife-
rent i es complementen, també les seves estratègies són diferents i complementàries: 

 ¬ Els drets humans expressen la idea que tots estan facultats per a reclamar 
mesures socials que els protegeixin dels pitjors abusos i privacions, i que 
garanteixin la llibertat per a viure una vida digna.

 ¬ El desenvolupament humà, alhora, és un procés de realç de la capacitat 
humana, per a ampliar les opcions i les oportunitats de manera que cada 
persona pugui viure una vida de respecte i de valor9. 

 ¬ Tots centren la seva estratègia en l’enfortiment de les capacitats de les 
persones, dels drets humans perquè exigeixin la garantia i el compliment 
dels seus drets i el desenvolupament humà per a ampliar les opcions i les 
oportunitats humanes. 

8  Ibídem, p.  35.

9  Ibídem, p.16.

Tanmateix, aquestes diferències no les allunyen sinó que les complementen 
i les reforcen. “Quan el desenvolupament humà i els drets humans avancen junts es 
reforcen recíprocament, augmentant la capacitat de la gent i protegint-ne els drets i 
les llibertats fonamentals”10.

Finalment, l’any 2000, les Agències del Sistema de les Nacions Uni-
des, acorden el document de l’Entesa Comuna, en el qual estableixen les bases de 
l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) com a nova forma de mirar el desen-
volupament. L’EBDH suposa la unió del desenvolupament i els drets humans en un 
mateix camí i a poc a poc s’ha incorporat a les polítiques públiques i a les polítiques 
i intervencions de cooperació per al desenvolupament. 

D’una altra banda, aquest apropament entre el desenvolupament humà i 
els drets humans ha tingut el reflex en la cooperació per al desenvolupament, en què 
de mica en mica s’han incorporat els drets humans a les ONG de Desenvolupament i 
a les seves intervencions. Aquesta incorporació ha tingut diferents aproximacions. Al-
gunes s’han centrat a treballar determinats aspectes relacionats amb els drets humans 
com la governança o l’apoderament, treballar en programes dirigits a la realització 
d’algun dret o amb algun grup vulnerable i altres ho han incorporat com un element 
més de totes les seves accions. 

Com podem veure a poc a poc tots dos conceptes han convergit i han 
posat de manifest la importància dels drets humans per al desenvolupament. L’EBDH 
és el resultat de la integració de tots dos conceptes que es complementen i es reforcen 
mútuament. 

L’enfocament basat en drets humans

Si bé l’Entesa Comuna va ser un punt de partida de gran importància, el 
desenvolupament teòric i l’aplicació pràctica de l’EBDH a la política pública, a la 
cooperació per al desenvolupament i a les estratègies de lluita contra la pobresa, és 
encara una fita. 

El primer pas per a comprendre i aplicar aquesta nova mirada del des-
envolupament és conèixer el fonament i el concepte que s’han desenvolupat des de 
l’any 2000. 

10 Ibídem,  p.16.
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L’EBDH es basa en els valors, els principis i les normes universals, propis de 
la dignitat de la persona humana, que es refereixen a la vida, la llibertat, la igualtat, 
la seguretat, la participació, la política, el benestar social i qualsevol altre aspecte 
lligat al desenvolupament integral de la persona i que se sustenten en els drets humans. 

L’EBDH es fonamenta en els aspectes fonamentals de les relacions marcades 
pels drets humans:

 ¬ Totes les persones tenen drets i deures.

 ¬ Entén els drets humans com un procés de lluita per la dignitat de les perso-
nes. Els instruments del sistema universal dels drets humans són un producte 
d’aquestes lluites. El desenvolupament d’instruments jurídics és un procés viu 
que reflecteix les reivindicacions de diferents moviments socials en cerca de 
la dignitat i la igualtat de les persones. 

 ¬ Considera que el desenvolupament és un dret que implica que les persones 
i els pobles tenen el dret a participar, contribuir i gaudir d’un model de 
desenvolupament econòmic, social, polític i cultural en què puguin exercir 
els seus drets. 

 ¬ L’objectiu final és que totes les persones puguin exercir els seus drets i 
l’estratègia que segueix enforteix les capacitats dels titulars de drets perquè 
puguin exercir els seus drets i els dels titulars d’obligacions perquè com-
pleixin les seves obligacions. 

 ¬ Incorpora tots els principis dels drets humans, els valors i les normes vincula-
des a la dignitat de les persones. 

L’existència d’aquests drets implica: 

 ¬ Diferències entre titulars de drets, d’obligacions i de responsabilitats, i els 
relaciona. Existeixen normes jurídiques que reconeixen i protegeixen aquests 
drets.

 ¬ Existeix una institució, l’Estat, amb les obligacions de respectar, protegir i 
garantir aquest drets. 

 ¬ Existeixen mecanismes jurídics per a denunciar la vulneració d’aquests drets. 

 ¬ La capacitat de les persones d’exigir jurídica i/o políticament l’exercici dels 
seus drets.

 ¬ El desenvolupament d’instruments jurídics és un procés viu que reflecteix 
les reivindicacions de diferents moviments socials i cerca la dignitat i la 
igualtat de les persones. 

Font: ALOP (2001), Los DESC. Una revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones 
del Estado

Les Nacions Unides defineix l’enfocament EBDH com: “un marc conceptual 
per al procés del desenvolupament humà que des del punt de vista normatiu està 
basat en les normes de drets humans, i des del punt de vista operacional està orientat 
a la promoció i la protecció dels mateixos. El propòsit és analitzar les desigualtats 
que es troben al centre dels problemes de desenvolupament, i corregir pràctiques dis-
criminatòries i la injusta repartició del poder que obstaculitzen el progrés en matèria 
de desenvolupament”11.

El desenvolupament amb EBDH no té com a primer objectiu posar fi a 
la pobresa, la fam, o aconseguir la pau… El desenvolupament amb EBDH cerca 
transformar les existents relacions de poder, corregint les desigualtats, les pràctiques 
discriminatòries i la injusta repartició de poder, pel fet de ser-ne els principals proble-
mes que obstaculitzen el desenvolupament. 

El principal obstacle per al desenvolupament no és la pobresa o la fam; 
és la discriminació de dones, nens i nenes, o d’indígenes; és la desigual repartició 

11  Naciones Unidas, Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Nova York, Ginebra, 

2006, p. 15.
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de la terra, la concentració del poder a les mans d’uns pocs, la repartició injusta de 
la riquesa. Totes aquestes situacions pressuposen l’existència de relacions de poder 
injustes i desiguals.

Què significa això a la pràctica de la cooperació per al desenvolupament? 
De forma general, la cooperació per al desenvolupament cerca transformar les con-
dicions de vida de les persones perquè millorin la qualitat de vida. Això s’ha fet de 
diferents formes. En alguns casos ha cobert les necessitats bàsiques d’una població 
proporcionant aliments, aigua, educació. En d’altres ocasions, s’han enfortit les ca-
pacitats de les persones perquè siguin capaces de millorar-ne les condicions de vida 
facilitant formació, infraestructura o microcrèdit.

Però, tanmateix, l’EBDH cerca transformar les relacions de poder existents 
eliminant les desigualtats i les discriminacions existents. En aquest sentit la cooperació 
recolza processos d’enfortiment de capacitats de les persones perquè n’exigeixin els 
drets i els processos d’enfortiment de capacitats de les institucions perquè compleixin 
les seves obligacions de respectar, protegir i garantir els drets de les persones. 

Podem proporcionar a les persones els béns que necessiten o podem aju-
dar-los perquè exigeixin els seus drets fent ús de les vies jurídiques i polítiques existents. 

L’EBDH incorpora elements nous o que no s’han tingut gaire en compte fins 
ara a la cooperació per al desenvolupament i que ens ajuden a comprendre aquesta 
nova mirada cap al desenvolupament. 

Nou marc de referència. Els Drets Humans

L’EBDH incorpora els valors, els principis i les normes dels drets humans en 
els processos de desenvolupament per la qual cosa sustenta les accions en el dret in-
ternacional dels drets humans. Les normes internacionals dels drets humans són la base 
del desenvolupament amb EBDH, en considerar que són reivindicacions de nombrosos 
moviments socials i obligacions dels Estats. 

Aquest nou marc de referència implica que és necessari conèixer el contin-
gut dels drets humans recollits en els tractats i els convenis internacionals i incorporar 
les dimensions de disponibilitat, accés, acceptabilitat, qualitat, sostenibilitat, participa-
ció, a l’anàlisi de cada dret. 

Font: Guía para la incorporación del EBDH en las intervenciones de cooperación para el desarrollo.

ISI Argonauta. 2010

Font: Guía para la incorporación del EBDH en las intervenciones de cooperación para el desarrollo.

 ISI Argonauta. 2010

SOSTENIBILITAT

DISPONIBILITAT

ACCÉS

ACCEPTABILITAT

QUALITAT

PARTICIPACIÓ

DRET
A L’EDUCACIÓ

CATEGORIA PARÀMETRES

DISPONIBILITAT

ACCESIBILITAT

ACCEPTABILITAT

QUALITAT

SOSTENIBILITAT

PARTICIPACIÓ

Nombre d'establiments,  recursos, entrades,  programes, projectes,  béns o 

serveis disposats  per al compliment del  dret

La no- discriminació en la prestació dels serveis i en el sentit físic, d’abast 

geogràfic, cultural, econòmic o religiós als serveis.

Si els serveis responen als valors dels usuaris - s’estudia a través de la 

satisfacció que manifiesten amb el servei i són de la seva confiança.

No només qualitat tècnica valorada per l’oportunitat, la integritat i l’efectivitat 

de les accions sinó la qualitat humana, en tant satisfà les expectatives de qui 

presta i de qui rep el servei. 

Permet la continuïtat en el temps al monitorar la compatibilitat de l’estructura i 

el funcionament  proposat en una iniciativa amb els valors culturals i ètics del 

grup involucrat i de la societat, el que la fa acceptable per aquestes 

comunitats, actors o organitzacions.

Intervenció de particulars en activitats públiques en tant portadors d’interessos 

socials.
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Tal com estableix les Nacions Unides, “els estàndards internacionals de 
drets humans són constituïts pel contingut normatiu convingut en les normes internacio-
nals. Aquest contingut és considerat com el mínim necessari per a l’efectiu gaudi dels 
drets per totes les persones. Això significa que els estàndards internacionals es referei-
xen a condicions de vida que són essencials per a la vida digna”12.

Nova mirada a les persones a les quals es dirigeixen les accions 

L’EBDH proposa una nova mirada a les persones: 

 ¬ Els beneficiaris de les accions passen a ser titulars de drets. Tots els éssers 
humans. 

 ¬ La família, comunitat, organitzacions socials, empresa… són titulars de res-
ponsabilitats.

 ¬ L’Estat (en què s’inclouen totes les institucions que el componen) és titular 
d’obligacions. 

L’EBDH prioritza els grups més vulnerables, entesos com aquella població 
que per diferents circumstàncies polítiques, socials i econòmiques, es troben en una 
situació de major risc i d’indefensió per a exercir els seus drets i llibertats.

Alguns dels factors que influeixen a la vulnerabilitat estan relacionats amb 
la falta d’aplicació de diferents principis, com la universalitat, la falta d’igualtat i la 
discriminació, des dels quals es fa operatiu aquest enfocament.

Relacionar drets, responsabilitats i obligacions a través de   
   l’adjudicació de rols

La titularitat que assigna el dret implica l’adjudicació d’un rol relacionat amb 
els drets, les responsabilitats i les obligacions. És fonamental conèixer quin és el rol 
de cadascun dels actors que participen a la nostra intervenció amb relació als drets 
humans que treballem. 

12 Naciones Unidas, Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Derechos Humanos: Guía para su formulación, Bogotà, 2010, p. 32.

Font: Programación de los Derechos del Niño Cómo aplicar un Enfoque de Derechos en la Programación.

Save The Children 

L’assignació de rols implica que cadascun d’ells ha de realitzar un paper, tenint ben 
delimitats els drets, les responsabilitats i les obligacions, i no substituint en el rol a cap 
dels altres actors. A més a més, hi ha una relació directa entre cadascun dels rols 
assignats, una relació triangular, en què la no participació d’un dels actors implicaria 
que no fos possible l’exercici del dret.

Mirada holística de la realitat sobre la qual volem incidir

L’EBDH facilita respostes integrals als problemes del desenvolupament, pro-
posant un treball multisectorial. En la visió de l’entorn té en compte les persones, la 
família, la comunitat, la societat civil com a titulars de responsabilitats i les autoritats 
locals i nacionals com a titulars d’obligacions. A més a més, té present el context 
social, polític, econòmic i legal que determina les relacions entre aquestes institucions 
i les exigències, els deures i les responsabilitats resultants. 

D’aquesta forma, la mirada holística implica tenir en compte el marc so-
cial, polític, econòmic, cultural, que determina la relació entre els diferents titulars de 
drets, d’obligacions i de responsabilitats i les exigències, els deures i les responsa-
bilitats. L’EBDH suprimeix les tendències sectorials i facilita una resposta integrada a 
problemes de desenvolupament que tenen múltiples dimensions.
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Anàlisi de les causes de la vulneració del dret 

A més a més, l’EBDH ens ajuda a identificar i a relacionar els factors que 
originen la vulneració del dret, en què s’identifiquen els diferents tipus de causes i de 
les relacions entre elles:

1. Les causes immediates són les més properes, les més visibles, les que són 
més fàcilment percebudes per les persones.

2. Les causes subjacents són les que s’oculten sobre les més visibles. En moltes 
ocasions no són percebudes per les mateixes persones encara que tinguin 
efectes molt negatius.

3. Les causes estructurals són les que es troben a la base de la vulneració del 
dret humà. Es mantenen al llarg del temps, i les persones les incorporen com 
a part de la seva vida, i no són identificades com a causes de la vulneració.

L’anàlisi de les causes ens ajuda a conèixer i a identificar els factors que originen la 
vulneració del dret i a identificar les accions que hauran d’estar relacionades amb 
les causes identificades, per a pal·liar-ne els efectes o aconseguir que desapareguin. 
L’EBDH proposa que les accions treballin per a transformar les causes subjacents i 
estructurals.

Garanteix la participació de tothom en el procés de desenvolupament

El marc normatiu internacional dels drets humans estableix la participació 
com a dret humà i un principi fonamental i, per tant, és una característica de l’EBDH.

Partint de la nova mirada, les persones que hi participen són considerades 
com a ciutadans i titulars de drets, el que significa que la participació no és una opció, 
sinó una obligació. Les persones han de tenir el dret a una participació activa, lliure i 
significativa, en totes les fases del procés de desenvolupament13.

En aquest sentit, l’EBDH promou la construcció d’una ciutadania activa, 
participativa i conscient dels seus drets.

13   Celia Fernàndez Aller (Coord.), “Marco teórico para la aplicació del EBDH en la cooperación para el desarrollo”, Capítulo 2. Fundamentación 

y concepto del EBDH, Red Universitaria de investigación sobre cooperación para el desarrollo, Madrid, Ed. Catarata, 2009.

Incorpora l’obligació de retre comptes com a obligació

Aquest component de l’EBDH implica que els titulars que participen en 
el procés de desenvolupament, han d’incorporar processos en què la informació i 
l’accés siguin oberts i transparents i, a més a més, es garanteixin espais on formalitzar 
aquests processos amb una divulgació àmplia i suficient.

Tal com estableix les Nacions Unides, “l’Estat té la primera responsabilitat 
de respectar, promoure i complir els drets humans i d’informar la comunitat dels resul-
tats de la gestió”14.

Dirigeix les accions a l’enfortiment de les capacitats dels titulars   
            perquè compleixin el seu rol

L’EBDH part de la premissa que la vulneració del dret s’esdevé perquè els 
titulars de drets no tenen capacitat per a exigir-ne els drets, els titulars d’obligacions no 
tenen capacitat per a complir les seves obligacions i els titulars de responsabilitats no 
tenen capacitat per a complir les seves responsabilitats.

D’aquesta manera, l’EBDH proposa que les accions es dirigeixin cap a 
l’enfortiment de les capacitats dels titulars de drets perquè puguin exercir els seus 
drets (construcció de ciutadania), dels titulars d’obligacions perquè puguin complir 
les seves obligacions de respectar, protegir i garantir els drets humans (construcció 
de voluntat política) i dels titulars de responsabilitats perquè puguin complir les seves 
responsabilitats (construcció de ciutadania). 

Fa referència a les formes i maneres en què cadascun dels titulars s’apropia 
de la situació, per a tenir control de les circumstàncies i assolir els objectius propo-
sats, amb el fi de poder complir les seves obligacions, responsabilitats i drets, per 
així poder conèixer l’escletxa de les seves capacitats amb relació al compliment de 
les seves obligacions, responsabilitats i drets.

En el cas dels titulars de drets, l’enfortiment de les seves capacitats per a 
l’exercici dels seus drets necessitarà un procés de construcció de ciutadania a través 
del coneixement, seguit de l’apropiació, dels drets humans, i el seu exercici (respecte, 
promoció, participació i exigibilitat). 

14   Naciones Unidas, Planes de Desarrollo Municipal... Op. Cit.,  p. 36.
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En el cas dels titulars d’obligacions, l’enfortiment de les seves capacitats 
necessitarà un procés de construcció de voluntat política, la qual tindrà com a objec-
tiu que puguin complir les seves obligacions de respectar, protegir i garantir els drets 
de les persones. 

Entenem les capacitats com aptituds, qualitats i mitjans dels quals disposa 
una persona per a exercir els seus drets. A més a més, considerem que les 
capacitats tenen cinc components:

Responsabilitat / motivació /compromís / lideratge. Fa referència al 
reconeixement per part de la persona que ha de fer alguna cosa sobre un 
problema determinat, interioritzant un deure i assumint una responsabilitat. 
En el cas dels titulars de dret, el reconeixement de les persones com a sub-
jectes de drets i les implicacions derivades de respectar, promoure i exercir 
els seus drets (respectar, promoure, participar i exigir). En el cas de les 
persones funcionàries i autoritats públiques, el reconeixement com a titulars 
d’obligacions i la seva implicació en respectar, protegir i garantir els drets 
humans.

Autoritat. Apareix quan una o un grup de persones se sent amb legitimitat 
per a dur a terme una acció i és acceptada. Els titulars de drets han de 
sentir-se legitimats per ells mateixos, pels altres titulars de drets, els actors 
socials i els mateixos titulars d’obligacions. Per exemple, les persones que 
se senten discriminades han de passar per un procés d’apropiació de la 
seva pròpia legitimitat per a poder actuar. 

En el cas dels titulars d’obligacions, les persones funcionàries públiques 
pertinents a les institucions de l’Estat han de sentir-se legitimades per les 
autoritats superiors, pels altres funcionaris i per la ciutadania. De la mateixa 
manera, les autoritats públiques han de sentir-se legitimades pels funciona-
ris, per les autoritats superiors i per la ciutadania.

Capacitat de comunicació i accés a sistemes d’informació. Aquesta di-

mensió de la capacitat concerneix als recursos, aptituds i habilitats que 
tenen les persones per a comunicar-se amb altres i a les seves possibilitats 
d’accés als sistemes d’informació existents. La comunicació és d’especial 
rellevància per a la creació de xarxes socials dirigides a la promoció i la 

defensa dels drets humans. Per una banda, l’accés a la informació afavorirà 
el respecte, la promoció i l’exigibilitat dels drets humans, així com la partici-
pació en la política pública. També posseeixen gran rellevància els canals 
d’informació i comunicació existents a les pròpies estructures institucionals 
dels titulars d’obligacions.

Capacitat de comunicació i accés a sistemes d’informació. Aquesta di-

mensió de la capacitat concerneix als recursos, aptituds i habilitats que 
tenen les persones per a comunicar-se amb altres i a les seves possibilitats 
d’accés als sistemes d’informació existents. La comunicació és d’especial 
rellevància per a la creació de xarxes socials dirigides a la promoció i la 
defensa dels drets humans. Per una banda, l’accés a la informació afavorirà 
el respecte, la promoció i l’exigibilitat dels drets humans, així com la partici-
pació en la política pública. També posseeixen gran rellevància els canals 
d’informació i comunicació existents a les pròpies estructures institucionals 
dels titulars d’obligacions. 

Recursos. Es refereix a la valoració de les persones titulars de drets sobre 

l’accés, la disponibilitat i el control dels recursos humans, organitzatius i 
econòmics necessaris per a dur a terme les accions.

Capacitat de prendre decisions. Aquesta capacitat fa referència als conei-

xements, les aptituds, les habilitats i els recursos que té un grup de persones 
o una persona per a prendre decisions racionals a partir d’una anàlisi de la 
realitat basada en dades i proves verificables i no en percepcions, sensa-
cions o emocions de les persones. Està molt relacionada amb la dimensió 
de l’accés a la informació.
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 La incorporació de tots aquests elements en la cooperació per al desen-
volupament, suposa un canvi de mirada del desenvolupament i un canvi tant a les 
polítiques de cooperació per al desenvolupament com a les mateixes intervencions. 
Les principals aportacions de l’EBDH a la cooperació per al desenvolupament són:

 ¬ Contribueix principalment a millorar la qualitat de l’ajuda.

 ¬ Atorga un fonament jurídic a les accions de cooperació atorgant més le-
gitimitat pel fet d’estar fonamentades en compromisos internacionals dels 
Estats. Suposa entendre la cooperació com una obligació dels Estats i no 
com una relació facultativa que s’estableix opcionalment.

 ¬ Ajuda a comprendre de forma pràctica el significat dels valors, principis i 
normes dels drets humans. 

 ¬ Estableix com a objectiu de desenvolupament el ple exercici dels drets 
humans de totes les persones. 

 ¬ Facilita una mirada integral i holística a la feina de la cooperació, relacio-
nant tots els sectors, els programes i els projectes i tenint com a marc comú 
de referència els valors, els principis i les normes dels drets humans. 

 ¬ Dóna una nova mirada a les persones i a les institucions amb les quals 
treballa la cooperació, relacionant drets amb obligacions i responsabilitats 
i els assigna a través de rols. 

 ¬ Incorpora l’anàlisi causal de la vulneració dels drets humans. 

 ¬ Implica que el paper de la cooperació per al desenvolupament és apropar 
i crear ponts entre la ciutadania i les institucions públiques perquè treballin 
conjuntament, creant les condicions adequades i un ordre social just que 
permeti el ple exercici dels drets humans. 

 ¬ Implica que les intervencions de cooperació per al desenvolupament van 
dirigides a l’enfortiment dels titulars de drets, obligacions i responsabilitats.

Reptes de la incorporació de l’EBDH en la cooperació  
    per al desenvolupament 

La incorporació de tots els elements de l’EBDH a les polítiques i les interven-
cions és un procés en què s’ha de treballar en diferents plans:

Pla polític.  Com a punt de partida, es fa palès la necessitat que des dels 
òrgans polítics i executius de la política de cooperació es faci una aposta forta per 
la incorporació de l’EBDH a la política i les intervencions de cooperació i que siguin 
conscients dels canvis i dels reptes que això suposa per a les institucions involucrades. 

Pla tècnic. El personal tècnic ha de tenir les capacitats necessàries per a 
incorporar-ho, entenen que ha de: 

 ¬ Interioritzar els valors, els principis i les normes dels drets humans així com 
la implicació que dins del seu treball té utilitzar aquest marc de referència.

 ¬ Assumir i acceptar la incorporació i ser conscients dels canvis i dels reptes 
que això suposa.

 ¬ Tenir facultat per a prendre les mesures que es considerin necessàries per 
a la incorporació de l’EBDH d’una forma progressiva.

 ¬ Comptar amb el temps, les habilitats i els recolzaments necessaris, els 
quals s’han de traduir en plans de formacions adaptats a les necessitats 
que es detectin.

 ¬ Comptar amb sistemes d’informació i de comunicació adequats a les seves 
necessitats. 

 ¬ Prendre decisions informades després de processos d’anàlisi, debat i re-
flexió conjunts.  

Pla programàtic. Incorporar progressivament els diferents elements de 
l’EBDH en els documents programàtics, començant per aquells que marquen la po-
lítica global de la cooperació i descendeixen als diferents sectors, programes i pro-
jectes. En aquest pla convé tenir en compte les lliçons apreses derivades del treball 
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d’altres actors (agències europees, agències de les Nacions Unides...) a la incorpora-
ció de l’EBDH en els seus programes.

Pla operatiu. Comptar amb les eines metodològiques i comunes per a tots 
els sectors, que faciliten la incorporació de l’EBDH en els diferents treballs que realitza.

Pla organitzatiu. Els valors, els principis i les normes dels drets humans 
passen a ser el marc de referència comú per al treball dels diferents sectors, afavorint 
la visió integral i holística i permetent una major coordinació que proporcioni major 
eficàcia i nivell d’impacte. 

La incorporació d’aquests cavis en els diferents plans es troba amb algunes 
dificultats que hem de superar si volem avançar i arribar amb les intervencions de 
cooperació als processos desitjables en aquest àmbit de treball. Aquestes dificultats 
són reptes que hem de superar i que estan relacionats tant amb els mateixos debats, 
reflexions i postures sobre els drets humans com per la mateixa estructura i dinàmica 
del sistema de cooperació internacional per al desenvolupament i l’aplicació pràctica 
i tècnica de l’EBDH.

Reptes relacionats amb els drets humans

Els drets humans com a marc conceptual i llenguatge comú per a l’enteniment 
haurien de poder ser aplicats en tots els contextos, per tots els actors i en totes les 
instàncies i sectors en què es desenvolupin les accions de cooperació al desenvolupa-
ment. Tanmateix, ja que qualsevol visió fonamentada en els drets humans passa per 
entendre també el seu caràcter polític, ètic i jurídic, cal preguntar-se per les tensions 
que es poden produir en situar principis i valors de drets humans en accions de pro-
jectes de cooperació al desenvolupament.

Es fa més evident, a més a més, la diversitat ideològica, filosòfica, políti-
ca, cultural i temporal del llenguatge dels drets en els països del món i un cop més 
l’impacte de fenòmens com la pobresa, la globalització, l’asimetria de poder, els 
models econòmics i les teories de desenvolupament en la formulació de propostes.

Per una altra banda, existeix un gran debat sobre els valors dels drets 
humans com a producte d’occident. No totes les institucions que treballen en coope-
ració per al desenvolupament consideren que el desenvolupament ha d’estar basat 
en els drets humans, en considerar que són un producte occidental que no té res a 
veure amb moltes cultures i, per tant, es veuen com una imposició. 

Tanmateix, l’EBDH suposa assumir els valors, els principis i les normes dels 
drets humans com a base del desenvolupament, no com un producte occidental, sinó 
com un marc comú ètic i jurídic de totes les persones i les societats. 

Tot i així, en aquest àmbit sorgeixen dues preguntes bàsiques, els con-
tinguts dels drets s’apliquen de manera universal o depenen d’un context cultural 
determinat? La resposta a aquest interrogant té a veure amb la complexa i debatuda 
relació entre la universalitat dels drets i el relativisme cultural. El repte llavors serà 
d’harmonitzar la universalitat de les normes i lineaments dels drets humans amb la 
pluralitat multicultural de les persones i dels contextos en què es posen en acció les 
propostes de desenvolupament. La interculturalitat és explícita en el llenguatge de 
drets, és una aposta pel diàleg que interpel·la les tradicions culturals i en què és 
possible la crítica de cada tradició. 

I, caldrà establir una jerarquia a l’aplicació dels drets o preval la indivisibi-
litat? En aquesta situació sorgeixen nous interrogants: un projecte amb aquest enfoca-
ment ha de considerar tots els drets? Cal establir una jerarquia entre ells? Afirmar la 
indivisibilitat dels drets humans és donar una resposta precisa a totes dues preguntes: 
si bé un projecte pot estar orientat a millorar les condicions de salut d’una població 
o pel contrari enfortir la llibertat política, no és possible d’establir jerarquies a fi de 
complir l’objectiu, si en aquest procés s’ignoren o es vulneren altres drets. Tanmateix, 
la incorporació dels principis d’indivisibilitat i d’interdependència dels drets humans 
a les intervencions de cooperació suposa dificultats pràctiques a l’hora de concretar 
una acció. Les organitzacions es poden trobar davant el dilema de si poden o no po-
den prioritzar un dret sobre la resta, i si així ho fan com incorporar aquests principis 
a la seva intervenció.

Reptes relacionats amb la dinàmica de la cooperació

Com ja hem assenyalat, l’EBDH incorpora una visió holística de la rea-
litat a través dels principis d’interdependència i indivisibilitat dels drets humans i 
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l’assignació de rols, que necessàriament només es pot abordar millorant la coordina-
ció entre les institucions que treballen en cooperació. En aquest sentit, la millora de 
la coordinació entre institucions i organitzacions és un gran repte que suposa canviar 
formes de fer i dinàmiques que actualment s’esdevenen en el sistema de cooperació 
per al desenvolupament. 

Un altre dels grans reptes que suposen trencar amb l’actual dinàmica és la 
incorporació de processos i no només resultats a les intervencions. Això implica canvis 
en la concepció dels temps que fins aquest moment s’han marcat a les intervencions 
i als sistemes de mesura de resultats. A la majoria dels casos, recolzar processos de 
construcció de ciutadania i de construcció de voluntat política no té resultats tan visi-
bles ni fàcilment mesurables a curt i mig termini, sinó a llarg termini. 

D’altra banda, les polítiques de cooperació amb l’esperit de millorar 
l’eficàcia van dissenyar una cooperació sectorialitzada, que devia de generar ins-
titucions i organitzacions especialitzades en cadascun dels sectors. Els principis 
d’universalitat, interdependència i indivisibilitat dels drets humans sobre els quals es 
fonamenta l’EBDH xoquen de cop amb la sectorització dels serveis declarada a les 
polítiques de cooperació. 

Una de les dinàmiques de l’actual sistema de cooperació per al desenvo-
lupament que resulta més complexa de trencar són els “vicis” dels donants i benefi-
ciaris. La cooperació ha cobert durant massa temps les necessitats de grans grups de 
població que s’han “acostumat” a rebre per part de la cooperació el que hauria de 
ser cobert pels seus Estats. Això ha suposat que alguns Estats continuïn sense assumir 
les obligacions de respectar, de protegir i de garantir els drets humans dels ciutadans. 
El reclam no es fa a l’Estat sinó a les organitzacions de cooperació, aprenent a viure 
amb el mínim i mantenint les mateixes situacions durant dècades.

A aquests “vicis” s’hi afegeix la tendència a la feina amb homòlegs que 
dificulta el canvi del model actual cap a un sistema de cooperació que incorpori 
l’EBDH. El sistema de cooperació per al desenvolupament està acostumat a treballar 
amb homòlegs, és a dir, les ONG amb ONG, els governs amb els governs. Tanma-
teix, l’EBDH implica que les intervencions de cooperació incorporin tant a titulars de 
drets com a titulars d’obligacions. A la pràctica, això significa que, per exemple, les 
intervencions d’ONG hauran de treballar no només amb els titulars de drets, sinó tam-
bé amb els d’obligacions, la qual cosa suposa algunes dificultats. A més a més, cal 
incorporar al treball de la cooperació a altres institucions tant públiques com privades, 

creant fòrums i plataformes en què col·laborin institucions i organitzacions de diferent 
naturalesa (universitat, empresa, etc.). És necessari, per tant, d’implicar als titulars de 
responsabilitats en aquesta construcció i aquest exercici dels drets humans.

Pel que fa als professionals que treballen en la cooperació per al desenvo-
lupament, se’ls planteja el repte de conèixer i gestionar el contingut dels drets humans 
i dels seus instruments. El contingut dels drets humans és ampli i amb un gran desen-
volupament normatiu. Des de la firma de la Declaració Universal, tant el contingut 
dels drets com el desenvolupament i la incorporació de nous drets no ha parat de 
créixer. Tanmateix, el coneixement d’aquest contingut i el seu ús per part de les or-
ganitzacions i les institucions de cooperació per al desenvolupament ha estat limitat. 
Són diverses les raons que expliquen aquesta situació. Per una banda, la històrica 
separació entre la feina d’organitzacions de desenvolupament i d’organitzacions de 
drets humans. Per l’altra, l’àrdua feina que suposa conèixer l’ampli contingut dels 
drets i tota la normativa internacional. 

Finalment, cal destacar com un altre dels reptes el fort pes que té a la presa 
de decisions sobre les línies estratègiques o les intervencions, les expectatives dels 
finançadors. Per això, és fonamental per a la incorporació de l’EBDH que les institu-
cions que financen la cooperació participin del procés, perquè la seves expectatives 
en quant a resultats, finançament i temps han d’adequar-se als processos que implica 
la incorporació d’intervencions dissenyades amb aquesta fonamentació. 

Reptes relacionats amb l’aplicació pràctica

Un altre grup de reptes que ens podem trobar és la mateixa aplicació pràc-
tica de l’EBDH en intervencions concretes de cooperació per al desenvolupament, 
atès que les realitats són molt diferents i no existeixen receptes concretes que serveixin 
per a tots els contextos. Per exemple, a la pràctica ens trobem amb contextos com-
plexos en què els drets humans no són un marc de referència, en què el concepte del 
temps, els processos o el valor de la vida són molt diferents, o en què existeixen valors 
culturals contraris als drets humans, el que suposa una gran complexitat. 

També ens trobem amb contextos en què les institucions governamentals 
són molt dèbils. El treball amb la institucionalitat pública d’un país on es desenvolupa 
una intervenció de cooperació pot presentar diverses dificultats, com la corrupció, la 
falta de transparència, el clientelisme, la falta de voluntat política, etc. En aquests ca-
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sos és més complexa la incorporació de l’EBDH i cal cercar estratègies d’apropament 
i de generació de confiança en la institucionalitat pública. 

A més a més, en molts casos ens trobarem contextos en què la voluntat políti-
ca de les institucions en el desenvolupament de polítiques públiques dels drets humans 
pot ser limitada. Això implica que els països tenen firmats els tractats, els convenis i 
tota la normativa internacional que desenvolupa els drets humans, però no es du a 
la pràctica. Cal saber els motius pels quals no es desenvolupen aquestes polítiques i 
analitzar cada situació, perquè en aquesta tasca d’intermediació puguem aportar i 
aconseguir una major incidència per al canvi en la intencionalitat de la política públi-
ca en el desenvolupament dels drets humans.

Reptes relacionats amb aspectes tècnics

Finalment, podem trobar un grup de reptes relacionats amb aspectes tècnics 
relacionats amb la gestió del cicle dels projectes de cooperació i de les metodologies 
i mètodes que s’estan utilitzant fins ara en el sistema de cooperació per al desenvolu-
pament. 

Un dels principals reptes és aconseguir incorporar la importància dels pro-
cessos i no només dels resultats en la gestió de projectes. La rigidesa de les interven-
cions de cooperació en el seu disseny i planificació dificulten incorporar processos 
d’enfortiment de capacitats humanes i de les capacitats de les institucions públiques 
que depenen d’un canvi en les pròpies formes de fer de les persones i de les institu-
cions. Treballar amb processos implica veure les intervencions a mig i llarg termini, 
atès que els canvis tant en les persones com en les institucions necessiten d’un temps 
d’assimilació, de formació i de posta en pràctica de les capacitats desenvolupades 
o adquirides.

Per una altra banda, actualment per al seguiment i l’avaluació de les inter-
vencions s’utilitzen bàsicament indicadors de desenvolupament. Tanmateix, la incorpo-
ració de l’EBDH suposa la utilització de nous indicadors que fins ara no s’han utilitzat 
a l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, com són els indicadors de drets 
humans i els indicadors per a mesurar les capacitats. Tenir un sistema d’informació 
que ens permeti mesurar el grau de compliment de l’exercici del dret, així com el grau 
de compliment de les obligacions, no és una tasca fàcil ni allunyada del debat que 
ja existia de com hem de mesurar l’exercici dels drets humans. En una intervenció 

amb EBDH, hem de conèixer una sèrie de dades que ens permetin fer el seguiment i 
l’avaluació de la intervenció, per la qual cosa cal elaborar una línia base amb dades 
del context i dels titulars que participen a la intervenció. A més de trobar-nos amb els 
mateixos problemes que a l’hora d’elaborar indicadors de desenvolupament (fiabili-
tat, objectivitat, etc.) ens trobem amb el debat de no tenir claredat sobre en què hem 
de centrar la mesura per a aquestes intervencions: no ens centrem en les violacions 
de drets humans, sinó en el seu exercici i compliment. 

Finalment, alguns professionals del món de la cooperació han detectat 
dificultats a la incorporació de l’EBDH en les eines metodològiques actuals: marc 
lògic, formularis, etc. Les eines que existeixen actualment per a la planificació de pro-
jectes i els mateixos formularis de les agències finançadores dificulten principalment 
la incorporació de l’EBDH a les intervencions. Tanmateix, les eines i els formularis ens 
serveixen per a traslladar la nostra anàlisi de la realitat, la nostra visió del desenvolu-
pament i la definició de les nostres intervencions. Aquest repte ha de ser superat en 
el moment en què canviem la nostra mirada del desenvolupament. 

Reflexions finals

Al llarg de l’article hem pogut veure com realment l’EBDH suposa un nou 
canvi de mirada al desenvolupament, un nou model de desenvolupament diferent 
a l’actual. Per a arribar a aquest model de desenvolupament s’haurien de produir 
canvis a l’ordre jurídic, polític, econòmic i ètic, de forma que els valors, els principis i 
les normes dels drets humans fossin les guies que marquin la direcció i encaminin les 
accions cap a un ordre social en què totes les persones i els pobles puguin exercir 
els seus drets. 

A més a més, incorporar aquest model de desenvolupament en el sistema 
de cooperació per al desenvolupament té grans reptes que s’han de superar. Des de 
l’any 2000 fins ara, l’EBDH s’ha incorporat principalment a les agències del sistema 
de les Nacions Unides, a algunes agències finançadores i a algunes ONGD. Tan-
mateix, el camí no ha estat fàcil. 

En el cas del sistema de les Nacions Unides, des de l’any 2000 en què 
totes les agències assumeixen l’Entesa Comuna per la qual han d’incorporar a les 
seves polítiques i intervencions l’EBDH, són diverses les etapes que s’han esdevingut. 
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En un primer moment va haver un important treball teòric i metodològic en el qual 
es van reinterpretar alguns conceptes, estratègies i metodologies amb aquesta nova 
mirada. Per exemple, l’estratègia de lluita contra la pobresa o el mateix concepte de 
pobresa. Es va fer una lectura des dels drets humans incorporant els diferents elements 
de l’EBDH. A partir d’aquest treball i l’elaboració de manuals i mètodes per a la pla-
nificació d’intervencions es van començar a dur a terme les primeres experiències. A 
hores d’ara, totes les agències tenen incorporat l’EBDH a les seves estratègies i en la 
seva visió, tot i que encara no s’incorpora l’EBDH a totes les seves intervencions15. 

Quant al cas de les agències finançadores, algunes europees com l’agència 
anglesa, l’alemanya o l’agència sueca han incorporat l’EBDH en els plans estratègics 
i en algunes intervencions. Tanmateix, en el marc de la crisi actual tant la política 
alemanya com l’anglesa han canviat i han reorientat les seves prioritats deixant de 
banda l’EBDH. 

Finalment, la incorporació de l’EBDH a les ONGD ha estat molt desigual. A 
Amèrica Llatina trobem moltes ONGD que treballen amb aquest enfocament des de fa 
molts anys, atès que vénen dels moviments socials i de drets humans i ara han vinculat 
aquest treball a la cooperació per al desenvolupament. A l’àmbit internacional, algu-
nes ONGD importants ho han incorporat tant a les seves estratègies com a la pràctica. 
Però queda molta feina per fer i molts reptes per superar. 

En el context actual de crisi i específicament de crisi del sistema de coo-
peració per al desenvolupament, el model de desenvolupament de l’EBDH és una 
aposta clara de les organitzacions de la societat civil i així ho han posat de manifest 
als diferents fòrums internacionals sobre l’eficàcia de l’ajuda i la cooperació per al 
desenvolupament. 

El model de desenvolupament de l’EBDH basat en els drets humans s’enfronta 
al model de desenvolupament basat en el creixement econòmic que des dels diferents 
governs europeus es proposa. En aquest sentit l’EBDH suposa una oportunitat de canvi 
no només de les polítiques públiques sinó del mateix comportament de la ciutadania 
i dels diferents actors socials i econòmics. Una oportunitat de canviar cap a un món 
més just i equitatiu en el qual no es valori la persona pel que té o pel que guanya sinó 
pel que és i pel que aporta a la societat. 

15   Per a més informació visitar http://hrbaportal.org/. 
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Introducció

Situació actual de l’EBDH a l’àmbit internacional
 ¬ Les Nacions Unides i el procés de transversalització dels drets humans

 ¬ L’EBDH i les organitzacions financeres internacionals

 ¬ L’aplicació dels EBDH per part de les agències de cooperació internacional

 ¬ L’EBDH i l’eficàcia de l’ajuda: agendes paral·leles o possible convergència?

 ¬ L’EBDH i les organitzacions no governamentals internacionals (ONGI)

Debats i desafiaments al voltant de l’EBDH en el marc internacional
 ¬ Els EBDH i el dret al desenvolupament: avanç o retrocés?

 ¬ El dret al desenvolupament i l’enfocament de la responsabilitat compartida per la comunitat   

 internacional

 ¬ Una visió des del Sud: l’enfocament basat en els drets humans per a les polítiques públiques

Conclusions
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Introducció

A l’última dècada s’ha produït un important avanç en la incorporació de 
l’enfocament basat en els drets humans per part dels diferents actors del desenvolupa-
ment a escala internacional que inclou les diferents agències de les Nacions Unides, els 
departaments de cooperació dels països donants i les ONG internacionals. També s’ha 
obert un interessant debat sobre els abasts socials i polítics d’aquest enfocament, tant en 
els àmbits acadèmics com en els moviments socials del Sud i del Nord.

L’enfocament basat en els drets humans constitueix un canvi de paradigma en 
el desenvolupament? O es tracta només d’una nova retòrica per a les accions del de-
senvolupament? En aquest capítol, analitzarem en primer lloc l’evolució dels EBDH que 
han estat adoptats pels principals actors del desenvolupament a escala internacional. 
En segon lloc, revisarem els diferents debats i desafiaments que s’han suscitat al voltant 
d’aquests enfocaments, tenint en compte les visions sorgides des del Sud.

Per començar, no és possible parlar d’un sol enfocament basat en els drets hu-
mans1. Una de les seves característiques és que sota aquesta denominació s’han adoptat 
una multiplicitat de visions i d’accions amb diferents implicacions per a la pràctica del 
desenvolupament.

Cornwall i Nyamu-Musembi (2004), proposen dividir els enfocaments de 
drets en quatre categories: un conjunt de principis normatius per a orientar el desenvolu-
pament; un conjunt d’instruments per a aplicar en les intervencions de desenvolupament; 
un component per a ser integrat en els programes de desenvolupament i, per últim, la 
justificació que jau a les intervencions dirigides a enfortir institucions i organitzacions de 
la societat civil, principalment aquelles que representen i protegeixen els drets dels sec-
tors més exclosos. Cadascuna d’aquestes aplicacions de l’EBDH té unes limitacions i, 
per tant, cal pensar cada dimensió com a complementària i parcialment coincident, amb 
els seus avantatges i les seves dificultats.

Per part seva, Piron (2005) ha realitzat una categorització dels diferents en-
focaments de drets d’acord a com els han aplicat les agències de desenvolupament. 

Article traduït de l’original en castellà per Esther de la Torre.

1 Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, “Putting the Rights-based approach to development into perspective” a Third World Quarterly. 25, 

8, pp. 1415-1437, 2004 i Laure-Hélène Piron, “Rights-based Approaches and Bilateral Aid Agencies: More Than a Metaphor?” a Developing Rights? a 

IDS Bulletin, vol. 36, núm. 1, IDS, Sussex, gener 2005.

Aquestes categories són molt útils per a poder analitzar l’abast dels EBDH a escala 
internacional:

Enfocaments basats 
en drets

Els drets humans com a  meta constitutiva del desenvolupament. Implica un 
nou enfocament en l’ajuda al desenvolupament, la qual cosa requereix canvis 
institucionals.

Transversalització de 
drets humans

Es realitzen esforços per a assegurar que els drets humans estan integrats  en 
tots els sectors de les intervencions de desenvolupament.

Diàleg de drets 
humans

La política exterior i els diàlegs sobre ajuda al desenvolupament inclouen temes 
de drets humans, de vegades lligats a condicionalitats.

Projectes de drets 
humans

Projectes o programes dirigits a la realització de drets  específics,  grups espe-
cífics o  per brindar recolzament a organitzacions de drets humans.

Treball implícit en 
drets humans

Es fa referència a termes com “protecció”, “bon govern” o “apoderament” per 
a no descriure explícitament les accions de desenvolupament dirigides a la 
realització de drets humans.

Font: Piron, 2005.

A la pràctica, la categoria més comuna és la dels projectes de drets humans. 
La gran majoria promouen drets civils i polítics i responen a objectius d’enfortiment 
d’institucions democràtiques i de bon govern. A més a més, algunes agències de 
cooperació bilateral no han adoptat oficialment l’enfocament de drets humans i pref-
ereixen parlar en termes de “bon govern” o “apoderament” per a projectes o línies 
d’acció que compleixen aquestes característiques. Respecte a la transversalització de 
drets humans, l’esforç més important en aquest sentit és el realitzat per les Nacions 
Unides, que com s’explica en el següent apartat, ha creat un mecanisme específic per 
a assegurar que els drets humans són integrats per les diferents agències i els diferents 
fons que composen l’organisme. El diàleg en drets humans està molt relacionat amb 
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les accions empreses per agències de cooperació bilateral en sintonia amb la política 
exterior, que alguns cops inclouen condicionalitats referents als drets humans en les 
seves polítiques de cooperació. Per últim, l’adopció de l’enfocament basat en els drets 
humans està lligada a la incorporació d’aquest enfocament de forma sistèmica per les 
polítiques i les estratègies de cooperació. Algunes agències bilaterals de cooperació 
han adoptat oficialment aquest enfocament, encara que a la pràctica existeixen difer-
ències en la implementació, com ja veurem més endavant.

Tot i que les categories de Piron són de gran ajuda per a l’anàlisi, a la 
pràctica, els límits entre els diferents enfocaments utilitzats pels diferents actors del 
desenvolupament no són tan clars. Per exemple, en el cas dels projectes de drets 
humans, aquests també poden formar part de la transversalització o dels enfocaments 
basats en drets2. 

Seguidament, analitzarem l’evolució dels principals actors del desenvolu-
pament en la implementació dels diferents EBDH i identificarem quins han estat els 
principals avanços i desafiaments que plantegen aquests enfocaments a l’actualitat. 
La primera part d’aquest article està dedicada principalment als actors del desenvolu-
pament internacional i als actors que provenen dels països que pertanyen a l’OCDE, 
perquè és allà on s’ha liderat la iniciativa d’introduir els EBDH en el desenvolupament. 
A continuació, inclourem una mirada més crítica per part dels receptors de l’ajuda al 
desenvolupament, que promouen visions alternatives en la relació dels drets humans i 
del desenvolupament.

Situació actual de l’EBDH a l’àmbit internacional

Nacions Unides i el procés de transversalització dels drets humans

A finals dels anys ‘90, les Nacions Unides -amb el Secretari General, 
Kofi Annan, i l’Alta Comissionada pels Drets Humans, Mary Robinson, al capda-
vant- converteixen als drets humans en el desenvolupament en un tema prioritari per 
a l’estructura de l’ONU. Aquest procés va tenir com a fita “l’entesa comuna” aconse-
guida al 2003 per representants de les diferents agències, fons i programes de les 

2 CAD (Comitè d’Ajuda al Desenvolupament), DAC, Action- Oriented Policy Paper on Human Rights and Development, OCDE, 2007.

Nacions Unides. Es tracta d’un document que s’ha convertit en una referència bàsica 
per a l’enfocament de drets humans en el desenvolupament3.

A partir de les directrius assentades a “l’entesa comuna”, la transversalit-
zació dels drets humans es va dur a terme a les Nacions Unides a través del pro-
grama interagencial Action 2 llençat per Koffi Annan l’any 2002, quan va assenyalar 
que “la promoció i la protecció dels drets humans és un requisit fonamental per a 
realitzar la visió d’un món just i pacífic que conté la Carta de Nacions Unides”4.

A partir del 2009, s’ha intentat aprofundir en el procés de transversalit-
zació dels drets humans, perquè aquell any l’actual secretari general de l’ONU, Ban 
Ki Moon, va llençar el Mecanisme de Transversalització de Drets Humans (HRM, sigla 
en anglès) per a enfortir la coherència i la col·laboració sobre el tema i el recolza-
ment donats als equips del país5. Un total de 19 agències de les Nacions Unides 
participen en aquest mecanisme, que a l’actualitat està liderat pel PNUD.

Malgrat els esforços per harmonitzar la incorporació dels drets humans a 
les diferents agències, s’han aconseguit diferents nivells en l’adopció de l’enfocament. 
Segons un estudi sobre el nivell d’adopció de l’enfocament basat en els drets6, els 
“projectes de drets humans” han estat els més aplicats i sovint s’han focalitzat en els 
drets polítics i els civils.  

Entre les diferents agències de les Nacions Unides, hi destaquen UNICEF 
i el PNUD, que han estat pioneres en la incorporació de l’EBDH i, per tant, han 

3  L’entesa comuna brinda claredat conceptual en els següents tres principis guia: (1) tots els programes, les polítiques i l’assistència tècnica al 

servei de la cooperació per al desenvolupament haurien de  promoure la realització dels drets humans, en la forma establerta a la Declaració 

Universal de Drets Humans i en altres instruments internacionals de drets humans (2) Els estàndards i els principis de drets humans que conté 

la Declaració Universal de Drets Humans, així com en altres instruments internacionals de drets humans, i els principis que en deriven guien 

la cooperació i la programació per al desenvolupament, en tots els sectors i en totes les fases del procés de programació. (3) La cooperació 

per al desenvolupament contribueix al desenvolupament de les capacitats dels “titulars de deures” per a complir les seves obligacions i/o les 

capacitats dels “titulars de drets” per a reclamar els seus drets. Així mateix, els principis que han de guiar la programació pel desenvolupament 

són els següents: universalitat i inalienabilitat; indivisibilitat; interdependència i interrelació; igualtat i no discriminació; participació i inclusió; 

obligació de retre comptes i Estat de dret.

4  Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un programa para profundizar el 

cambio, Doc. Nº A/57/387, Ginebra, 9 de setembre del 2002, p. 2.

5  UNDG-HRM, Mecanismo de Transversalización de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible a: http://www.undg.org/index.

cfm?P=1452 (15 de maig de 2012).

6  Urban Jonsson, How have the United Nations Funds and Programmes adopted and incorporated a Human Rights Based Approach (HRBA)?, 

Dar es Salaam, The Owls, 31 de març de 2010.
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actuat com a líders del procés de transversalització juntament amb l’Alt Comissionat 
pels Drets Humans. UNICEF ha estat la primera agència a implementar l’EBDH amb 
l’adopció de la Convenció de Drets del Nen com a part de la seva missió en 1996. 
L’especificitat del seu treball per a promoure i per a protegir els drets de les dones i 
dels nens ha facilitat el desenvolupament d’eines per a integrar els drets humans a la 
seva programació7.

Per la seva banda, el PNUD ha contribuït en el pla conceptual a la incor-
poració de l’EBDH, com ho exemplifica l’Informe de Desenvolupament Humà de l’any 
2000 dedicat a la relació entre  drets Humans i desenvolupament Humà8. El PNUD 
també ha facilitat l’adopció de l’enfocament a escala nacional, en un esforç conjunt amb 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans per a ajudar a 
altres agències de les Nacions Unides en l’adopció d’aquest enfocament a escala local.  

Tot i que s’observen avanços dispars en l’apropiació i la implementació 
de l’EBDH en les diferents agències de les Nacions Unides, s’experimenten una sèrie 
de dificultats comunes: falta de voluntat política a escala nacional, la resistència dels 
governs a acceptar qualsevol diàleg basat en drets humans per no complir els compro-
misos internacionals o per por a una altra forma de condicionalitat; falta de sensibil-
ització per part dels equips locals i dels socis nacionals sobre la natura i el contingut 
dels drets i l’escepticisme dins de l’agència sobre el valor de l’enfocament que sovint 
es veu com una moda passatgera9.

L’EBDH i les organitzacions financeres internacionals

La  majoria de les institucions financeres internacionals (IFI) ha argumentat 
que els drets humans es troben fora del seu mandat. Tanmateix, el Banc Mundial –
prenent nota de la creixent interrelació entre drets humans i desenvolupament- s’ha  

7  El llibre d’UNICEF, Human Rights Approach to Development Programming (Jonsson, 2003) és una de les principals referències per a la progra-

mació basada en l’EBDH. En aquest llibre es proposen diferents eines focalitzades en programes de promoció i de protecció dels drets del nen, que 

després han estat adaptades i aplicades per altres agències de les Nacions Unides i altres actors de desenvolupament. Entre elles hi destaquen 

l’anàlisi de rols i l’anàlisi de capacitats de titulars de drets i de titulars d’obligacions.

8  Una de les aportacions claus de l’IDH 2000 va ser que el marc teòric està basat en el pensament del premi Nobel Amartya Sen, que defineix el 

desenvolupament humà com a un procés d’expansió de capacitats i de llibertats. Vegeu PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos 

humanos y desarrollo humano: en pro de la libertad y la solidaridad, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ediciones Mundi-Prensa, 

2000.

9  André Frankovits, The Human Rights Based Approach and the United Nations System, París, UNESCO, 2006.

pronunciat al respecte. En aquest sentit, ha considerat que en treballar a favor de la 
reducció de la pobresa, el Banc Mundial contribueix a la realització dels drets socials 
i econòmics10.

En situar el seu posicionament en el que Piron identifica com a “treball im-
plícit de drets humans”, el Banc Mundial ha estat criticat per incorporar terminologia 
de drets humans en el discurs tradicional de desenvolupament11. En aquest sentit, s’ha 
denunciat que programes com la iniciativa per a la reducció del deute dels Països 
Pobres Molt Endeutats (HIPC) o les Estratègies de Reducció de la Pobresa (PRSP) 
constitueixen programes de liberalització als quals se’ls afegeix l’alleujament de la 
pobresa12.

Així mateix, s’ha condemnat la negativa del Banc Mundial a retre comptes 
per l’impacte de les seves polítiques en la realització dels drets humans13. Aquesta 
crítica cobra més rellevància atès que el Banc Mundial també ha avançat en la 
promoció de programes de bon govern, en què els principis d’obligació de retre 
comptes i la transparència són centrals14.

L’aplicació dels EBDH per part de les agències de cooperació  
   internacional

Els països donants d’ajuda al desenvolupament han adoptat els enfoca-
ment basats en drets humans a les diferents variants, amb una minoria15 que ha oficiat 
de mascaró de proa en comprometre’s a integrar l’EBDH a la pràctica.  

10 Banc Mundial, Development and Human Rights: The Role of the World Bank, World Bank, Washington DC, 1998 i Banc Mundial, FAQs Hu-

man Rights, World Bank official site, última actualització Octubre 2009. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,,amb

tentMDK:20749693~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html

11  Peter Uvin, “On High Moral Ground: The Incorporation of Human Rights by the Development Enterprise”, Praxis, The Fletcher Journal of De-

velopment Studies, Volume XVII, 2002 i Peter Uvin, “From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How ‘Human Rights’ Entered 

Development”, Development in Practice, Vol. 17, No. 4/5 (Agost 2007), pp. 597-606. 

12  Dzodzi Tsikata , The Rights-Based Approach to Development: Potential for Change or More of the Same?,  Center for Developmental Practice 

(CDRA), Ciudad del Cabo, 2004. Disponible a: www.cra.org.za (15 de maig del 2012).

13  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based ...Op.Cit., pp. 1415-1437.

14  Banc Mundial, Strengthening Governance: Tackling Corruption. The World Bank’s Updated Strategy and Implementation Plan, World Bank, 

Washington, 6 de març del 2012.

15  Regne Unit, Dinamarca, Suècia, Canadà, Suïssa, Noruega i Alemanya han adoptat alguns elements de l’EBDH.
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A partir de les categories de Piron citades anteriorment, un estudi sobre 
els EBDH en les polítiques de cooperació ha assenyalat que tot i que la majoria dels 
donants se situen entre les categories de projectes, de diàleg i de transversalització 
de drets humans, cada cop hi ha més agències que es desplacen cap a l’EBDH, que 
situa els drets humans com a objectiu últim del desenvolupament16.

Es destaca el cas de la política de cooperació sueca que s’orienta cap a 
una visió més holística del desenvolupament. Al 2003, el Parlament suec va adoptar 
la Política per al Desenvolupament Global, que estableix la coherència de polítiques 
(comerç, desenvolupament, migració, entre d’altres), a més d’incorporar una perspec-
tiva de drets no només referida als drets humans i de la infància, sinó també a la 
democràcia i a la igualtat de gènere.

No obstant, la majoria dels donants (com en el cas de l’agència de coop-
eració anglesa DFID)  s’ha limitat a adoptar aquests enfocaments de manera instru-
mental i ha dirigit els esforços cap els països receptors de l’ajuda. D’aquesta forma, 
s’incentiva la participació de la societat civil a escala local o s’augmenten les ca-
pacitats dels governs locals com a titulars d’obligacions, però no es focalitza en les 
obligacions dels donants i de la comunitat internacional respecte al desenvolupament 
i els drets humans.

Per part seva, la Unió Europea no ha adoptat l’EBDH a la política de desen-
volupament i manca d’un llenguatge explícit que reconegui els compromisos interna-
cionals de drets humans més enllà dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni17.

Des del punt de vista de l’EBDH, l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) 
presenta tres temes controvertits: el control dels donants sobre el caràcter de l’ajuda, la 
legitimitat de la condicionalitat i la falta d’obligació de retre comptes i la transparència 
per part dels donants. Així mateix, és preocupant la tendència que s’observa d’utilitzar 
la cooperació internacional per a potenciar polítiques internes com la seguretat o la 
millora de la pròpia economia davant els embats de la crisi financera global18. En 
aquest sentit, la promoció d’exportacions europees lligades a cooperació i les retal-

16  Luis Acebal Monfort (coord.), Celia Fernàndez Aller i Elena de Luis Romero, El enfoque basado en Derechos Humanos y las políticas de coope-

ración internacional: Análisis comparado con especial atención al caso español, Madrid, Red en Derechos, setembre 2011.

17  Ibídem

18  Per a aprofundir en les diferents tendències que adopten les polítiques de cooperació dels principals membres de l’OCDE i la incorporació de 

l’EBDH en les esmentades polítiques de cooperació vegeu  Acebal Monfort et. al., 2011.

lades pressupostàries a l’AOD són tendències que van en contra de la implementació 
de l’EBDH.

L’EBDH i l’eficàcia de l’ajuda: 
agendes paral·leles o possible convergència?

A l’actualitat es viuen dos canvis importants en els ciments de la cooperació 
internacional sobre les bases d’agendes molt diferents. Per una banda, l’agenda de 
l’eficàcia de l’ajuda basada en la Declaració de París. Per l’altra, l’agenda dels drets 
humans en el desenvolupament, basada en la Declaració Universal de Drets Humans 
i en el marc legal internacional derivat d’aquesta19.

La Declaració de París de l’any 2005 – en què els drets humans no apa-
reixen mencionats20 – constitueix una perspectiva tècnic-econòmica i pragmàtica del 
desenvolupament que estableix cinc principis per a l’eficàcia de l’ajuda: apropiació, 
alineació, harmonització, gestió orientada a resultats i mútua responsabilitat21.

En els darrers anys s’han fet passos per tancar la bretxa entre aquestes dues 
agendes22. A diferència de la Declaració de París, en el següent Fòrum d’Alt Nivell 
sobre l’Eficàcia de l’Ajuda, realitzat a Accra al 2008, la declaració final sí menciona 
els drets humans, encara que no s’hi menciona cap mesura específica dirigida a la 
promoció i realització.

Durant el Quart Fòrum d’Alt Nivell sobre l’Eficàcia de l’Ajuda (FAN4) realit-
zat a Busan el desembre del 2011, una de les sessions temàtiques va estar dedicada 
als enfocaments basats en drets. En aquesta sessió, també es va fer palesa la neces-
sitat d’avançar de la denominació “d’eficàcia de l’ajuda” a la “d’eficàcia del desen-
volupament”, que inclouria també l’impacte en el desenvolupament de les polítiques 
no lligades a l’ajuda. Un altre dels avanços ha estat la conformació d’un bloc temàtic 

19  Urban Jonsson, How have the United Nations Funds...Op. Cit.

20  El CAD va informar d’aquesta absència en un document de posicionament polític sobre la relació entre drets humans i desenvolupament (DAC 

action-oriented policy paper on Human Rights and Development, CAD, 2007) disponible a: http://www.oecd.org/dataoecd/50/7/39350774.pdf.

21  Apropiació: els països socis exerceixen una autoritat efectiva sobre les seves polítiques de desenvolupament i d’estratègies i coordinen ac-

cions de desenvolupament. Alineació: els donants basen tot el seu recolzament en les estratègies, les institucions i els procediments nacionals 

de desenvolupament dels països socis. Harmonització: les accions dels donants són més harmonitzades, transparents i col·lectivament eficaces. 

Gestió orientada a resultats: administrar els recursos i millorar les preses de decisió orientades a resultats. Mútua Responsabilitat: donants i so-

cis són responsables dels resultats del desenvolupament. Declaració de París sobre l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament, OCDE, París, 2005.

22 Urban Jonsson, How have the United Nations Funds...Op. Cit.
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post-Busan sobre l’enfocament de drets per a fer un seguiment a la implementació de 
l’agenda marcada a l’última cimera. Aquest mecanisme ha destacat la importància de 
generar compromisos sobre: obligació de retre comptes entre països donants i països 
socis sobre les bases dels estàndards de drets humans; la coherència política entre drets 
humans, ajuda i polítiques econòmiques i socials; la promoció de mecanismes de partici-
pació de la societat civil i iniciatives per a assegurar la no-discriminació i l’apoderament 
dels grups més marginats, i la utilització d’indicadors de drets humans per a fer un segui-
ment als processos i als resultats de la cooperació al desenvolupament23.

L’EBDH i les organitzacions no governamentals internacionals (ONGI)

Les ONGI han tingut un paper preponderant en l’aprofundiment i l’aplicació 
de l’enfocament basat en els drets humans i fins i tot han contribuït al debat sobre els 
EBDH, incloent-hi temes com la participació, les relacions de poder i la transformació 
a l’interior de cada organització.

Algunes de les ONGI que han reflexionat sobre les implicacions d’adoptar 
un enfocament basat en els drets humans són ActionAid, Plan International, Care i Ox-
fam, entre d’altres, i ho han fet d’acord amb la seva experiència a l’àmbit de projectes 
o de països24.

Molts dels esforços de les ONGI per adoptar aquests enfocaments han estat 
dirigits a incrementar les capacitats dels titulars de drets i dels titulars d’obligacions, a 
més a més d’incrementar les accions d’incidència. L’Estat apareix d’aquesta manera, 
tant com un soci amb el qual es busca establir una relació de cooperació, com una 
institució amb unes polítiques i unes accions que cal controlar i –en cas de violacions 
de drets humans- denunciar.

No obstant, existeix una mirada crítica sobre la tendència a igualar l’EBDH 
amb el treball d’incidència i el d’enfortiment de capacitats. Aquesta concepció con-

23 Aquestes conclusions sorgeixen d’una reunió de treball sobre l’Enfocament Basat en Drets Humans a l’escenari post-Busan realitzada a la seu 

central de l’OCDE, París, el 27 de juny de 2012. 

24  J. Chapman, “Rights-Based Development: The Challenge of Change and Power”. Advocacy Action Research Project, Working Paper 2. Action 

Aid, 2005; Uwe Gneiting, Tosca Bruno-Van Vijfeijken,  Hans Peter Schmitz y Ricardo Gómez, “Setting Higher Goals: Rights and Development, Trade-

offs and challenges in implementing a rights-based approach to development”, Transnational NGO initiative and Plan International, Moynihan 

Institute of Global Affairs, Syracuse University, November 2009; y Jude Rand y Gabrielle Watson, Proyecto de Aprendizaje de Enfoques Basados 

en Drets, Oxfam América i CARE USA, 2005.

sidera que l’enfocament basat en drets humans és inherentment polític i, per tant, ha 
de tenir en compte les relacions de poder com a factor clau pel desenvolupament25. 
En aquest sentit, el rol de les ONGI és el d’esdevenir aliats de les organitzacions de 
base i dels moviments socials del Sud, en una lluita col·lectiva pel canvi social.

La qüestió del poder i de les relacions de poder entre els actors de la 
cooperació apareix com un tema ineludible per a les ONGI, atès que existeix una 
línia molt prima entre promoure la veu dels marginats i parlar en nom seu. Aquesta 
concepció proposa que per a adoptar l’EBDH cal transformar les relacions de poder 
en tots els nivells, la qual cosa implicaria re-polititzar el desenvolupament i aconseguir 
que els tècnics del desenvolupament reflexionin amb més profunditat sobre l’impacte 
de les seves accions26.

Un altre tema clau per les ONGI que han decidit adoptar l’EBDH és el 
de la participació, atès que constitueix un desafiament no aplicar aquest concepte 
de forma merament instrumental –com un requisit més per respondre als requeriments 
dels donants -sinó entendre-ho com l’oportunitat de transformar les accions de desen-
volupament en un procés genuïnament inclusiu i democràtic en la presa de decisions 
sobre recursos i sobre institucions que afecten la vida de les persones27.

Finalment, les ONGI que han decidit adoptar l’EBDH també han hagut de 
mirar-se al mirall i de respondre la pregunta sobre la seva estructura organitzativa i 
l’obligació de retre comptes, tant cap a les societats del Nord com a les del Sud. 
D’aquesta forma, s’ha ressaltat la necessitat que “ens avaluem críticament a nosaltres 
mateixos i que ens qüestionem quant hem de retre comptes, com ens hem d’exigir i a 
qui, en la nostra qualitat d’actors del desenvolupament i de la cooperació… Aquesta 
implicació ha contribuït a una nova tendència reflexiva a les burocràcies i ONG de 
la cooperació i entre els practicants del desenvolupament, en què juga un paper 
central la presa de consciència crítica sobre assumptes de poder i de drets”28.

25  J. Chapman, Rights-Based Development..., Op.Cit. 

26   Ibídem.

27  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based ...Op.Cit., pp. 1415-1437 i Valeria Miller,  Lisa VeneKlasen i Cindy 

Clark, “Rights-Based Development: Linking Rights and Participation – Challenges in Thinking and Action” en Developing Rights?,  IDS Bulletin, 

vol. 36, núm. 1, IDS, Sussex, gener del 2005.

28  RoseMary McGee, Procesos de desarrollo, participación, gobernanza derechos y poder, Universitat Politècnica de València, València, 2010, 

p. 19.
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Les qüestions de poder, de participació i d’obligació de retre comptes (dins 
o fora) entren a l’agenda de les ONGI de la mà de l’EBDH. Així, doncs, per autors 
com Eyben29 parlar de drets és parlar sobre poder i sobre les obligacions dels actors 
de la cooperació. En aquest sentit, els EBDH poden treballar per brindar més contingut 
polític a la participació davant de les tendències més instrumentalistes.

Debats i desafiaments al voltant de l’EBDH en el marc  
   internacional

Des de la seva aparició, l’enfocament basat en drets humans ha desencade-
nat un intens debat tant al cor de la comunitat de drets humans com al del desenvolupa-
ment. Un dels exponents més provocadors d’aquest debat ha estat el professor Peter 
Uvin30, que en els polèmics articles que ha escrit acusa els actors del desenvolupament 
d’utilitzar el discurs dels drets humans per a obtenir més legitimitat moral per a les seves 
polítiques i les seves accions de desenvolupament tradicionals, sense pretendre canviar 
l’status quo ni qüestionar el sistema internacional.

“La primera raó per la qual les agències de desenvolupament adopten aquest 
llenguatge és... per a beneficiar-se de l’autoritat moral i política del discurs dels drets 
humans. La comunitat de desenvolupament té una necessitat constant de recuperar els 
alts ideals morals per a eludir crítiques i mobilitzar recursos”31.

Uvin estableix tres nivells d’adopció dels EBDH entre els actors del desenvolu-
pament: un primer nivell en què la incorporació és merament retòrica i s’utilitza el discurs 
de drets per a justificar accions que ja feia temps que es realitzaven però que se les 
anomenava d’una altra manera (“empaquetar el vi vell en ampolles noves”); un segon 
nivell en el qual s’estableixen nous programes amb objectius específics de drets humans, 
com han estat els programes de bon govern, i un tercer nivell en el qual s’estableix un 
canvi fonamental en el paradigma del desenvolupament. 

Pels autors més crítics, els EBDHs són un enfocament promogut “des de dalt” 
per a justificar diferents polítiques de cooperació imposades pels actors més poderosos 
de la cooperació d’acord als seus interessos, com la promoció de l’obligació de retre 

29 Rosalind Eyben, “The Rise of Rights – Rights-based approaches to international development”. IDS Policy Briefing, Volumen 17, Maig del 2003.

30 Peter Uvin, On High Moral Ground... Op. Cit i Peter Uvin, From the Right to Development...Op. Cit., pp. 597-606.

31 Peter Uvin, On High Moral Ground...Op. Cit., p. 4.

comptes en els programes de recolzament pressupostari directe o el bon govern com 
a complement dels ajusts estructurals32.

També s’ha criticat l’enfocament excessivament legalista d’alguns dels 
EBDH, atès que la majoria de les persones en situació de pobresa té poques possibili-
tats d’accés a la justícia i als principis i als estàndards internacionals de drets humans 
es presenten com conceptes massa abstractes per a aplicar-los a la vida quotidiana33.

Aleshores, com fer perquè els EBDH puguin ser apropiats per part dels sub-
jectes de drets? En aquest sentit diversos autors (Cornwall i Nyamu-Musembi, 2004; 
Gready i Ensor, 2005; Slim, 2002) coincideixen a concebre els drets humans com 
un producte de les lluites socials dels pobles per a accedir a recursos, aconseguir ser 
escoltats i assolir la justícia social.

Per tant, l’enfocament basat en drets humans mancarà de sentit si no té 
el potencial d’aconseguir una transformació positiva de les relacions de poder entre 
els actors del desenvolupament. Cal considerar fins a quin punt aquests enfocaments 
permeten articular les prioritats i les demandes de les persones les vides de les quals 
han estat afectades, i també com aquests enfocaments afecten les agències de desen-
volupament, en el sentit que es tornen més conscients del seu rol i donin una resposta 
a les iniquitats de poder34.

Establir aquest llaç entre els drets humans reconeguts en el marc legal inter-
nacional i la realitat quotidiana de les persones i les seves lluites per aconseguir una 
vida millor és un dels majors desafiaments dels EBDH. Per tant, és clau tenir en compte 
el context social, polític i econòmic en el qual aquests drets cobren sentit per a les 
persones que van a exercir-los.

Si bé els drets humans es basen en principis abstractes universals, la seva 
aplicació, interpretació i realització han de negociar-se en el marc d’un context espe-
cífic, tenint en compte no només els canvis en lleis i polítiques per a millorar l’exercici 
dels drets humans, sinó també els canvis en actituds i valors35.

32 Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based ...Op.Cit., pp. 1415-1437; Laure-Hélène Piron, Rights-based Ap-

proaches... Op.Cit. i Peter Uvin, On High Moral Ground...Op. Cit.

33 Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based...Op.Cit., pp. 1415-1437 i P. Gready i J. Ensor, Reinventing Develop-

ment? Translating Rights-based Approaches from Theory into Practice. Zed Books, London/New York, 2005.

34 Andrea  Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based...Op.Cit., pp. 1415-1437.

35  P. Gready i J. Ensor, Reinventing Development?...Op. Cit.  
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Un altre dels grans desafiaments dels EBDH és establir l’obligació de retre 
comptes per part de tots els actors que participen en els processos de desenvolupa-
ment, incloent-hi les agències de cooperació i les ONGI. Això també implica un 
canvi de les relacions de poder entre els donants i les contraparts, els governs i les 
societats receptors de l’ajuda al desenvolupament.

En aquest sentit, si els actors del desenvolupament es prenen seriosa-
ment els drets humans, l’enfocament de drets no pot limitar-se als projectes... Si 
els donants, siguin governs, ONG o organitzacions internacionals, professen la 
seva adhesió als drets humans en les seves metes de desenvolupament, han d’estar 
disposats a aplicar l’agenda de drets a les seves pròpies accions (cap a dins) i les 
desigualtats generades per la política econòmica a escala global (cap a fora) 36.

Alhora, han aparegut advertències sobre com s’ha de produir el canvi 
en les relacions de poder en el marc de les relacions Nord-Sud i s’han enfocat en 
els grups en situació de major exclusió, atès que el poder també podria ser cap-
turat per elits locals que reforcen els drets d’aquells capaços d’exercir, o en altres 
paraules, d’aquells que ja tenen poder37.

“Encara hi ha un llarg camí per davant fins que aquest tipus d’enfocaments 
es converteixin en la norma”, conclouen Alston i Robinson38, qui adverteixen que 
els enfocaments sectorials que tenen l’ajuda al desenvolupament van en contra de 
la visió holística i d’interdependència de drets necessària per a la realització dels 
drets humans en el desenvolupament.

Els EBDH i el dret al desenvolupament. Avenç o retrocés?

La Declaració de les Nacions Unides sobre el Dret al Desenvolupament 
(1986) va significar una important fita en el procés liderat pels països del Tercer 
Món per a obtenir una sèrie de reformes cap a un Nou Ordre Econòmic Internacio-
nal (NOEI), quina pretensió era ordenar les regles de funcionament de l’economia 
internacional.

36 Peter Uvin, From the Right to Development...Op. Cit., pp. 597-606.

37 Philip Alston, ”Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the 

Millennium Development Goals” a Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 3 (Agost 2005), pp. 755-829.

38  Philip Alston i Mary Robinson (eds.) Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement, (OUP, 2005), p.3.

El context polític en el qual es va proclamar el dret al desenvolupament 
explica la seva dimensió global, que apunta a les iniquitats entre Nord i Sud i que 
subratlla l’obligació col·lectiva de tots els Estats de crear condicions internacionals 
justes i equitatives. Aquests qüestionaments a les relacions entre països industrialitzats 
i subdesenvolupats i a les regles econòmiques, comercials i financeres que permeten 
mantenir l’status quo internacional va fer que els països rics no donessin suport a 
aquesta declaració i que procuressin que el dret al desenvolupament no arribés a ser 
legalment vinculant sota una convenció o tractat, en considerar l’ajuda al desenvolu-
pament com un acte discrecional i voluntari.

A partir d’aquests desacords suscitats arran de la Declaració del Dret al 
Desenvolupament i la seva referència a les desigualtats globals, aquest dret va que-
dar marginat en els debats sobre el desenvolupament sense ser reprès pels enfoca-
ments basats en drets humans39. 

Els EBDH i el dret al desenvolupament van seguir camins separats, i el 
contingut d’aquest últim va ser aprofundit per l’Expert Independent sobre el Dret al 
Desenvolupament, Arjun Sengupta (mandat de les de Nacions Unides entre 1999 i 
2004). Sengupta ha fet especial èmfasi en els titulars d’obligacions del dret al desen-
volupament, als quals va identificar com l’Estat i la comunitat internacional. En aquest 
sentit, ha considerat que “els programes que pretenguin fer efectiu el dret al desen-
volupament s’han de concebre de manera que les obligacions que han d’acceptar 
els països en desenvolupament vagin acompanyades d’altres obligacions per a la 
comunitat internacional”40.

Aquesta posició contrasta nítidament amb la perspectiva basada en drets 
humans adoptada per la majoria de les agències de desenvolupament, les institucions 
financeres internacionals i els donants bilaterals, que tenen una visió instrumental dels 
drets humans en lloc de considerar el desenvolupament com un dret en si mateix41. 

39 Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based...Op.Cit., pp. 1415-1437.

40 Arjun Sengupta,  Expert Independient de Nacions Unides sobre el Dret al Desenvolupament, quart informe presentat a la Comissió de Drets 

Humans de Nacions Unides, doc. Nº E/CN.4/2002/WG, Ginebra,  18-22 feb. 2002, par. 54.

41 E.S. Nwauche i J.C.Nwobike,  “Implementación del Derecho al Desarrollo” a Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos, volum 2, 

2005.
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El dret al desenvolupament i l’enfocament de la responsabilitat   
              compartida per la comunitat internacional

Si bé els Estats nacionals tenen l’obligació de garantir el dret al desen-
volupament dels seus habitants, en molts casos els mateixos Estats es veuen limi-
tats pel context global, en què les regles de comerç internacional o les demandes 
d’institucions financeres internacionals per a realitzar reformes estructurals en les seves 
economies els dificulta assolir aquesta fita42.  

La Declaració sobre el Dret al Desenvolupament té en compte aquesta 
dimensió global en assenyalar que “els Estats tenen el deure d’adoptar, individual i 
col·lectivament, mesures per a formular polítiques adequades de desenvolupament 
internacional per tal de facilitar la plena realització del dret al desenvolupament” (Art. 
4.1) i considera que “és indispensable una cooperació internacional eficaç per a 
proporcionar a aquests països (en desenvolupament) els mitjans i les facilitats adients 
per a fomentar el seu desenvolupament global” (Art. 4.2).

Tot i que la cooperació al desenvolupament encara és considerada sota 
una lògica d’ajuda voluntària en lloc de sota una lògica de “responsabilitats compar-
tides” per la comunitat internacional, l’enquadrament donat per la Declaració del Dret 
al Desenvolupament ha permès aprofundir en les obligacions dels diferents actors del 
desenvolupament.

En aquest sentit, la “responsabilitat compartida” pot ser entesa des 
d’una visió que permeti analitzar la responsabilitat dels països rics en la creació 
d’asimetries econòmiques i de poder i que permeti avaluar l’impacte de les polítiques 
de cooperació internacional, les regles de comerç internacional i la seva participació 
a les institucions internacionals43.

Des de l’enfocament de “responsabilitat compartida” es poden treure 
dues conclusions sobre les obligacions de la comunitat internacional. La primera és 

42 Víctor Abramovich, Pablo Ceriani Cernadas  i Alejandro Morlachetti,  Working paper: The Rights of Children, Youth and Women in the 

Context of Migration. Conceptual Basis and Principles for Effective Policies with a Human Rights and Gender Based Approach, UNICEF Division 

of Policy and Practice, 2011, disponible a http://www.unicef.org/socialpolicy/files/The_Rights_of_Children_Youth_and_Women_in_the_Con-

text_of_Migration_FINAL.pdf i Sakiko Fukuda-Parr, “Millennium Development Goal 8: Indicators for International Human Rights Obligations?” 

a Human Rights Quarterly 28, Johns Hopkins University Press, pp. 966–997, 2006.

43  Sigrun Skogly, Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligations in their International Cooperation; Antwerp , Intersentia, 2006 

i Margot E. Salomon, “Legal Cosmopolitanism and the Normative Contribution of the Right to Development” a Marks, E. Stephen, editor, Imple-

menting the Right to Development: the role of International Law, Friedrich-Ebert-Stiftung, Geneva Office, 2008.

l’obligació de no danyar (do not harm) sobre la base de les seves accions i les seves 
polítiques de desenvolupament i la segona és l’obligació de cooperar en matèria 
d’ajuda al desenvolupament.

L’obligació negativa de no danyar implica que els Estats tenen l’obligació 
d’abstenir-se de participar en un sistema internacional injust quan aquesta partici-
pació ajudi a produir o perpetuar pitjors condicions per als pobres44. Això vol dir 
que si els Estats prenen seriosament la seva responsabilitat pel dret al desenvolupa-
ment, necessitaran donar atenció als efectes sobre els drets humans de la cooperació 
al desenvolupament, les regles de comerç i les polítiques dels organismes financers 
internacionals45.

La “responsabilitat compartida” també es pot entendre com una obligació 
positiva dels Estats de contribuir al desenvolupament dels països més necessitats i de 
retre comptes sobre aquesta obligació. Un avanç en aquest sentit ha estat la meta 
8 dels Objectius del Mil·leni46, en establir accions per part dels països rics en àrees 
com comerç, alleujament del deute extern, transferència tecnològica i ajuda al desen-
volupament, de manera que -tot i que els ODM no constitueixen un instrument legal 
vinculant- la meta 8 es pot interpretar com un marc d’obligació de retre comptes per 
part de la comunitat internacional en matèria de desenvolupament47.

Una visió des del Sud: l’enfocament basat en els drets humans per a  
   les polítiques públiques

En el marc dels debats sobre els EBDH, han sorgit algunes veus representa-
tives del Sud que consideren que el discurs dels drets humans i la major apropiació i 
participació en la definició de les polítiques de desenvolupament per part dels països 
receptors de l’ajuda s’haurien de traduir a un enfocament basat en els drets humans 
per a les polítiques públiques, tant en el pla de les estratègies nacionals de desenvo-
lupament com en la cooperació horitzontal.

44  Tomas Pooge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Polity Press, Cambridge, 2002.

45  Sigrun Skogly, Beyond National Borders...Op. Cit. 

46  Per a Fukuda-Parr, la fita 8 dels ODM és el desenvolupament més significatiu des del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Cul-

turals (PIDESC) perquè concreta el principi d’obligacions internacionals de l’Estat en polítiques específiques (Fukuda-Parr, 2006: 968).

47  Sakiko Fukuda-Parr, Millennium Development Goal 8...Op. Cit, pp. 966–997.
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Aquest enfocament hauria de sorgir a escala local o nacional i no ser 
una resposta als dictats dels actors que tradicionalment han definit les polítiques de 
desenvolupament. En aquest sentit, el representant indi davant l’Assemblea General 
de les Nacions Unides, el parlamentari Jaipal Reddy48, considera que “la sortida 
de l’opressió econòmica, política o social només pot ser sostenible quan sorgeix 
des de dins de la societat i es troba en harmonia amb els valors i la cultura local”49.

En el marc d’una sessió a l’Assemblea General de l’ONU sobre la Prim-
era Dècada de les Nacions Unides per a l’Eradicació de la Pobresa, Reddy ha 
assenyalat que els EBDH “busquen assolir l’apoderament de les persones que viuen 
en la pobresa a través de la pressió externa i es basen en el dogma que tot el que 
es necessita per a l’eradicació de la pobresa és el lideratge i el “bon govern”... 
l’enfocament subjacent és la superioritat moral del donant respecte allò que con-
sidera en el millor interès dels països del Sud”50.

Paral·lelament a aquesta visió crítica sobre els EBDH impostos des de 
dalt i després de gairebé dues dècades dominades per les polítiques econòmiques 
neoliberals, els països del Sud comencen a objectar les concepcions sobre el de-
senvolupament econòmic centrades en la preponderància del mercat sobre l’Estat, 
l’exercici econòmic i l’estabilitat macroeconòmica, proposant enfocaments basats 
en la consecució de l’equitat i les propostes lligades a l’enfortiment de la noció de 
ciutadania en el marc de les polítiques de desenvolupament. 

Si bé els organismes financers internacionals es van fer ressò d’aquestes 
objeccions al model neoliberal, les polítiques sorgides d’allò que es coneix com 
el post-consens de Washington -que inclou l’enfocament de drets en les polítiques 
socials51 - defineixen la necessitat de considerar drets en el marc de pràctiques 
focalitzades, en lloc d’establir polítiques de caire universalista més d’acord amb els 
principis de drets humans. Així mateix, un enfocament basat en els drets humans en 
les polítiques públiques no pot limitar-se a incorporar un llenguatge de drets o sos-

48  Discurs del parlamentari Jaipal Reddy sobre l’item 89 de l’Agenda: implementació de la Primera Dècada de les Nacions Unides per a 

l’Eradicació de la Pobresa en el Segon Comitè de la Sessió número 57 de l’Assemblea General de l’ONU, 30 d’octubre 2002, disponible a http://

www.un.int/india/ind664.pdf.

49  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based...Op.Cit  p. 1420.

50  Ibídem, p. 1420.

51  L’argument del Banc Mundial sobre l’enfocament de drets en les polítiques socials es troba en el document Realizing Rights through 

Social Guarantees: An Analysis of New Approaches to Social Policy in Latin America and South Africa, World Bank, 2008.

tenir que certs programes s’inscriuen en direcció a reconèixer determinats drets, atès 
que l’ús d’una retòrica de drets podria generar expectatives que no siguin satisfetes i 
l’enfocament es veuria buidat de contingut52.

Tenint en compte els desafiaments que presenta per als països del Sud 
la incorporació d’un enfocament de drets humans en les seves polítiques de desen-
volupament, veiem alguns avanços en aquesta direcció. Per exemple, en el cas 
d’Equador, el seu govern va presentar el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) 
i el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) en què es fixa com a objectiu el 
compliment dels drets humans universals i la concepció andina del “bon viure” es 
configura com una alternativa a la noció occidental de desenvolupament (vegeu 
SENPLADES, 2007 i 2009)53. També la Cooperació Sud-Sud (CSS) comença a 
plantejar-se com a instrument per a promoure l’enfortiment de les institucions democrà-
tiques i els drets ciutadans, tenint en compte les característiques d’innovació, de soli-
daritat i d’apropiació que comporta la cooperació horitzontal entre països del Sud 
Global. Per exemple, en el marc de processos d’integració regional, la creació de 
l’Institut de Polítiques Públiques en Drets Humans del Mercosur (IPPDH) ha propiciat 
una intensificació de les relacions de cooperació política i social, arran de la qual 
cobra rellevància l’agenda i l’oferta de la CSS tècnica en matèria social que assigna 
un lloc destacat a la consolidació de la democràcia i a la protecció i la promoció 
dels drets humans54.

D’altra banda, l’enfocament basat en els drets humans no hauria de ser 
exclusiu de l’Estat, atès que els moviments socials han tingut un paper central en els 
països del Sud en la promoció del major protagonisme ciutadà per a disminuir la 
bretxa entre el reconeixement dels drets i el seu exercici efectiu55.

52  Laura C. Pautassi, “Límites en la agenda de reformas sociales: el enfoque de derechos en la política pública”, en Christian Courtis (comp.), 

Desde Otra Mirada: Textos de Teoría Crítica del Derecho, Eudeba, Buenos Aires, 2009.

53  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 i Plan Nacional del 

Buen Vivir 2009-2013, disponible a http://www.planificacion.gob.ec/?p=3085/planes (2 d’octubre 2012).

54 Paola Cyment, Paula Rodríguez Patrinós i Gino Pauselli, “Fortaleciendo la Institucionalidad Pública en Derechos Humanos. Experiencia 

de Cooperación Sur-Sur en el Mercosur”, ponència presentada en el XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles “América Latina: la au-

tonomía de una región”, 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012, Madrid, Espanya.

55 Ludwig Guendel, “La encrucijada del enfoque de derechos: pensando y haciendo la política pública de otra manera”, Ponència presentada 

al VIII Seminario de Formació en DESC “Una mirada a las políticas públicas desde los derechos humanos”, Quito, juliol 2007 i Almir Pereira 

Junyr, Jorge Romano, i Marta Antunes,  “Rights and Citizenship in Brazil: The Challenges for Civil Society” a IDS Bulletin, vol. 36, núm. 1, IDS, 

Sussex, gener 2005.
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En el cas d’Amèrica Llatina, els moviments socials (com el Moviment dels 
Sense Terra al Brasil, Vía Campesina a escala continental o els moviments indígenes 
en països com Bolívia i Equador) han sabut integrar la incidència política amb ac-
cions de mobilització massiva i el treball en xarxa, la qual cosa ha brindat nous 
significats als drets humans ja reconeguts a escala internacional i ha aportat al 
reconeixement de nous drets com el dret a l’aigua, el dret a la ciutat, el reconeixe-
ment de la justícia comunitària i la defensa dels recursos naturals en termes de drets 
humans, entre d’altres56.

Conclusions

El debat al voltant dels EBDH ha aixecat alhora molts entusiasmes i sus-
picàcies, principalment en el cas dels països del Sud, que temen que es tracti d’una 
nova etiqueta per receptes ja conegudes que perpetuïn les iniquitats a escala glob-
al. No obstant això, la tendència a favor que els camins del desenvolupament i els 
drets humans s’uneixin en lloc de bifurcar-se pot ser encoratjadora si els enfocaments 
de drets humans es converteixen en una primera etapa per a un canvi substancial en 
les pràctiques i les polítiques del desenvolupament.

No sembla que aquest canvi es pugui produir de manera radical, sinó 
que seria gradual i “des de dins”. En aquest sentit tant Uvin com Slim57 comparteixen 
l’anàlisi que els EBDH podrien constituir un “cavall de Troia”, és a dir, que els drets 
humans en el desenvolupament impliquin obligacions per als estats que puguin ser 
exigides i controlades per la ciutadania, tant del Nord com del Sud.

S’ha recorregut un llarg camí en l’adopció dels EBDH però no obstant 
això a l’actualitat les limitacions d’aquests enfocaments són més visibles que mai. Per 
aconseguir avanços en la concreció de la seva incorporació efectiva, aquest article 
subratlla les següents prioritats:

56 Per a ampliar en la relació entre drets humans i moviments socials tant a escala llatinoamericana com a escala global es recomana: 

Jelin, Caggiano i Mombello, 2011; Petras i Veltmeyer, 2005; Boaventura de Sousa Santos i Rodríguez Garavito, 2007 i Sikkink i Keck 1998.

57 Hugo Slim, “A response to Peter Uvin. Making Moral Low Ground: Rights as the Struggle for Justice and the Abolition of Development”, 

Praxis, The Fletcher Journal of Development Studies, Volum XVII, 2002.

 ¬ Un avanç en l’obligació de retre comptes, no només dels receptors de 
l’ajuda cap als donants, sinó també d’aquests últims cap als països desti-
nataris de la cooperació i cap a la seva pròpia ciutadania.

 ¬ La comunitat internacional hauria d’assumir les seves obligacions i la “res-
ponsabilitat compartida” per a assolir els objectius del desenvolupament, 
no com un programa voluntari sinó com a titulars d’obligacions assignades 
pel marc internacional dels drets humans.

 ¬ Els països del Sud haurien d’apropiar-se de l’enfocament basat en els drets 
humans per a definir les seves pròpies polítiques de desenvolupament, ten-
int en compte els estàndards i els principis internacionals de drets humans.

 ¬ Finalment, i com vam assenyalar anteriorment, el rol dels moviments socials 
és fonamental per a traduir el llenguatge jurídic dels estàndards interna-
cionals de drets humans a les realitats quotidianes de les poblacions més 
vulnerables.
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D’on venia aleshores Espanya?

Drets humans i EBDH en els dos últims Plans Directors de polítiques de Cooperació

Escàs coneixement sobre drets humans

Generació d’una oferta orientada a facilitar la incorporació de l’EBDH

Alguns debats sorgits ja sobre l’EBDH
 ¬ Debat: EBDH:,pura teoria utòpica?

 ¬ Debat: EBDH  i Enfocament de Gènere

 ¬ Debat: Enfocament Basat en Drets i Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH)

 EBDH i polítiques de cooperació internacional: Cooperació descentralitzada

 Principals desafiaments cap al futur de l’EBDH al nostre país
 ¬ Voluntat política, es troba a faltar

 ¬ El “paquet” de la política exterior

 ¬ El llast de l’enfocament caritatiu sobre necessitats

 ¬ Formació de capacitats

 L’EBDH no és només “per als altres”
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No hi havia cap espanyol entre les persones que al maig de 2003 es van 
reunir a Stamford (EEUU). Entre els presents figuraven els representants de 17 Agències 
de les Nacions Unides, juntament amb dos representants més provinents de missions 
de l’ONU en 9 països. També hi participaven testimonis d’algunes Agències nacio-
nals de cooperació convidades enmig de les ja avançades en el tema a debatre (el 
Canadà, el Regne Unit i Suècia). Es tractava de madurar  el que ja s’havia estudiat en 
una primera convocatòria “Inter –Agència”  (Princeton, gener de 2001) i es va arribar 
a formular, entre altres acords, una “declaració d’entesa comuna” sobre Enfocament1 
Basat en Drets Humans per a la Cooperació per al Desenvolupament (EBDH). Tal  
acord, els elements essencials del qual van quedar reflectits en un breu annex, ha 
adquirit un caràcter històric.

D’on venia aleshores Espanya?

En la data de la primera trobada a Princeton, 2001, Espanya es trobava 
en procés de posar  en fase operativa la Ley de Cooperación de 1998. El Consell 
de Ministres acabava d’aprovar el  24 de novembre de 2000 el I Plan Director de 
la Cooperación Española, un pla que ignorava la Cimera del Mil·lenni del mes de 
setembre anterior, preparada des de desembre de 1998 per successives resolucions 
de l’Assemblea General de l’ ONU. Pel que fa als drets humans,  aquest pla contenia 
un parell de mencions genèriques sobre la seva defensa juntament amb el recolzament 
a l’estat de dret en una de les sis prioritats sectorials, titulada “participació, desenvo-
lupament institucional i bon govern”. L’omissió de referència al Mil·lenni no era un 
descuit, atès que el president Aznar acabava d’intervenir personalment en l’esmentada 
Cimera. Més aviat es diria que el país es trobava “en una altra dimensió”.

Evidentment, els anys 80 i gairebé els 90 havien estat els de l’estructuració 
democràtica autonòmica de l’Estat i la seva “modernització” tècnica i social. El país 
va haver de pensar sobretot en la seva recomposició. La recerca de presència en 
el concert internacional va tenir com a punts forts la incorporació a les Comunitats 

 Article traduït de l’original en castellà per Olga Mir Pujal.

1  La paraula “enfocament”, generalitzada pels traductors oficials per a l’original anglès “approach” no satisfà a tothom. Tendeix a estrènyer el 

camp, mentre que approach suggereix major amplitud: és alhora “apropament a”, “via d’accés a”, “perspectiva sobre”, tot i que també vol dir 

“enfocament”. Però si algú es deixa arrossegar per una imatge fotogràfica i troba tota la cooperació com tancada en els drets humans, que serien 

com un potent zoom limitador, estaria fomentant una deformació. Alguns hem preferit parlar de l’ EBDH com una “nova mirada”. Però la llengua 

és un fenomen col·lectiu, de manera que, com que tots els documents diuen “enfocament” en català, així ho anomenarem aquí.

Europees i a l’OTAN. També va sorgir la iniciativa de les Cimeres Iberoamericanes 
(Guadalajara, 1991 i Madrid, 1992 en el “Cinquè Centenari”), i en un altre ordre 
de coses, tipus “posada de llarg”, van brillar l’ Expo de Sevilla i les Olimpíades de 
Barcelona, totes dues al 1992. Durant els anys següents al seu ingrés, Espanya havia 
atret molt l’atenció dels mitjans europeus. En els mitjans comunitaris es practicava la 
moda d’“assegui vostè un espanyol a la seva taula”. 

Però tot just acabats els “festejos del 92” una forta crisis econòmica, que 
explotava un “dijous negre” del mes de maig del mateix any 92, va colpejar Espanya 
descaradament l’any 19932.

Ja arribant a l’any 2000, la Cooperació per al Desenvolupament apa-
reixia com un nou deure que es podia afrontar. En aquesta Cooperació, els drets 
humans es limitaven a les mencions retòriques en un estat que amb prou feines aca-
bava d’abandonar la llista de països receptors. Aquesta era la tònica i la base que 
va servir per a engendrar l’encara no vigent Ley de Cooperación de 1998, i així 
com la normativa autonòmica (lleis de cooperació de Madrid -1999-, Aragó -2000-, 
Navarra i Catalunya -2001-). Quant a estratègies autonòmiques de cooperació la 
primera formulació va aparèixer en el Plan de Madrid 2001-2004.

Aquesta breu recapitulació serveix de fil conductor per a constatar la defi-
ciència (debilitat) de la Cooperació per al Desenvolupament a Espanya a pesar que 
l’improvisat sistema espanyol de cooperació en menys de 10 anys havia adquirit 
“una creixent consolidació i maduresa”. Tal deficiència, en paraules de José Antonio 
Alonso (2006), consistia en “la seva base tècnica, la qual cosa s’aprecia tant en la 
fonamentació de les seves intervencions com en els nivells de preparació especialit-
zada de les institucions (públiques i privades) encarregades de la seva gestió”3.

2  No toca aquí aturar-se en detalls d’aquesta crisi. Només cal recordar que les dades econòmiques d’aleshores s’assemblen a les actuals (24% 

d’atur, 5 trimestres consecutius de creixement negatiu, deute asfixiant, etc.) amb la doble excepció que el deute era més públic i que va ser 

possible realitzar en 9 mesos 3 devaluacions per a arribar a una altra situació l’any 1995-96.

3 José Antonio Alonso,  “La Universidad como agente de cooperación al desarrollo: algunas consideraciones generales”, a: Silvia Arias i Es-

tefanía Molina (coords.), Universidad  y cooperación al desarrollo. Cuadernos solidarios, nº 1. Madrid, Universidad Autóoma, 2006. p. 29-35
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Drets humans i EBDH en els dos últims Plans Directors  
    de polítiques de Cooperació

Per damunt d’aquestes diferències, i malgrat l’escassa preparació mitjana en 
matèria de drets humans, aquests van aparèixer amb insistència en el II Plan Director 
de la Política de Cooperación española 2005-2008; i fent un pas més es van arribar 
a formular els termes bàsics de l’EBDH en el III Plan 2009-2012. A partir d’aquestes 
orientacions moltes ONG, naturalment no totes, aquests anys es van trobar amb la 
necessitat de fer constar l’aplicació d’un enfocament de drets humans en els mateixos 
formularis de sol·licitud per als seus projectes, quan la situació real era que encara no 
disposaven de prou informació sobre EBDH i encara menys havien pogut assimilar-lo 
en el seu contingut pràctic per saber com aplicar-lo en el procés de disseny, avaluació 
i desenvolupament d’intervencions i projectes. Aquesta nova exigència coincidia amb 
uns anys de fort increment dels fons, la qual cosa per a alguns reforçava la urgència 
d’adquirir una informació bàsica suficient sobre l’EBDH4. La necessitat d’assistir a 
aquesta nova demanda ha constituït un cert repte per als nuclis, inicialment reduïts, 
que de vegades en solitari ja treballaven sobre l’ EBDH des de mitjans de la dècada 
dels anys 2000.

Escàs coneixement sobre drets humans

El primer obstacle que es troba a l’hora de seguir l’orientació del III Plan 
Director cap a l’EBDH ha estat la insuficiència d’una formació específica sobre els 
drets humans existent en els mitjans de la Cooperació espanyola, tant oficials (donats 
els pocs recursos humans i l’accelerada rotació de personal directiu i tècnic) com a 
responsables i cooperants en diverses ONGD. Hi va haver nombroses i notables  
excepcions en tots dos camps, però els increments sobtats de l’activitat i la insuficient 
formació prèvia de la majoria han contribuït a fer que la tònica general estigués  
          

4  Aquest no és moment per a debatre fins a quin punt el mateix III Pla Director reflecteix més o menys una assimilació profunda de les exigències 

reals de l’EBDH, més conegut i experimentat en algunes agències de desenvolupament de diversos països. El cas és que el III Pla pressuposa 

l’EBDH, encara que sigui amb limitacions. Vid. APDHE - RedEnderechos, Luis Acebal, (coord.), Celia Fernández Aller i  Elena de Luis, El enfoque 

basado en Derechos Humanos y las políticas de cooperación internacional. Análisis comparado con especial atención al caso español. Madrid, 

RedEnderechos, 2011, p. 79-96..

marcada per la desinformació en aquesta matèria; situació lamentable, tot i que no 
faltaven bases per haver pogut posar-hi remei5.

En tota una recent “bateria de seminaris” sobre EBDH oferts en 8 comunitats 
autònomes espanyoles es van programar inicialment dues versions, una que incloïa 
una introducció més bàsica i una altra orientada a les eines pràctiques de l’aplicació 
en projectes. En les primeres versions una majoria considerable s’inscrivia al seminari 
“pràctic”. El problema va sorgir quan els professors van percebre que la manca de 
coneixements bàsics en la majoria dels assistents marcava el ritme i l’eficàcia del 
seminari, en perjudici de la minoria dotada d’una millor formació prèvia. Va ser 
necessari tornar a dissenyar un únic seminari integrat, dotat d’una introducció que 
resolgués dubtes conceptuals sobre els drets humans, abans d’accedir al contingut i 
als objectius bàsics de l’EBDH.

Aquestes experiències, datades totes al 2001, eren encara coherents amb 
els resultats de l’enquesta realitzada per IPES-Elkartea a les ONGD presents en la 
Comunitat Foral Navarra6. En aquesta enquesta, entre altres, la pregunta “s’ha iden-
tificat un concepte clar de drets humans?” obté resposta negativa en el 65,2% dels 
enquestats. En la mateixa investigació es consigna que els aspectes més problemàtics 
a l’hora de tractar els drets humans de manera transversal  en els projectes eren, per 
aquest ordre 1) la conceptualització dels drets humans, 2) l’aplicació d’indicadors 
quantificables i 3) l’avaluació tal com exigeixen els formularis. I això a Navarra, que 
està particularment avançada en aquesta qüestió!

5  Tot i la conjunció dels arts. 29.2 i 10.2 CE (sense oblidar el 96.1) sembla estar imposant una educació general orientada al ple desenvolu-

pament de la personalitat en el respecte dels drets i de les llibertats constitucionals, interpretats d’acord amb la Declaració Universal de Drets 

Humans i els altres tractats ratificats per Espanya en aquesta matèria, hem de reconèixer que cap Govern des de 1978 ha proposat tal educació, 

ni primària ni secundària, entesa d’acord amb els drets humans. Aquests tampoc es tracten seriosament a la majoria de les Facultats de Dret  

i  tampoc a les institucions universitàries dedicades a Pedagogia i Magisteri –com en el seu dia va demostrar Amnistia Internacional–, o fins i 

tot en els nous màsters de formació de professorat. Ningú no pot ser titllat de culpable del seu propi baix coneixement en la matèria de drets 

humans. I aquells que el posseeixen alt el solen deure als seus actius interessos i compromís personal. L’Estat no ha fet res. Ingressem tard a 

l’ ONU, la Dictadura rebutjava aquests drets, la democràcia va arribar entre soroll de sables, presses de pactes de Moncloa i rentat nacional 

de cara. Les urgències van dirigir l’atenció cap a  la modernització tècnica. L’ intent d’educar amb nocions ètiques xoca amb la generalitzada 

aversió de la massa celta cap a les filosofies. Molts van pensar que la religió “nacional” contenia en sí aquests drets sense voler veure que 

el Vaticà no ha volgut ratificar la majoria dels tractats de drets humans; tampoc no preveien el buidament de les esglésies, ni la presència 

d’altres religions, ni el tranquil assentament creixent de l’agnosticisme en la societat. El resultat és que com a valor generalitzat estem adorant 

al vedell d’or, o més aviat, com diu el teòleg Tamayo, a l’or del vedell. De drets humans en saben poc els espanyols, si no es van preocupar 

personalment de conèixer-los.

6  IPES-ELKARTEA, Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en Navarra ante el Enfoque Basado en Derechos Humanos. Informe 

sociológico, Pamplona (Navarra), 2008.
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Efectivament, l’aparició de l’EBDH en el III Plan Director despertava en les 
ONG dubtes pràctics, l’ordre lògic dels quals és impecable: 1) Què és això de l’ 
EBDH; 2) Com reflectir-ho a la pràctica; 3) Com passar l’examen del meu projecte 
complint amb allò que el finançador  vol veure formulat. Aquests interrogants es plan-
tejaven per part de molta gent, la qual cosa despertava entre les ONGD una nova 
demanda de respostes adequades.

Generació d’una oferta orientada a facilita    
    la incorporació de l’EBDH

Afortunadament en mitjans sensibilitzats, tot i que encara molt minoritaris, 
s’havien anat gestant iniciatives progressivament interconnectades. A partir d’aquestes 
iniciatives, s’ha generat una oferta, encara insuficient, però relativament completa en 
el sentit d’anar incorporant els diferents elements que composen l’EBDH en les seves 
diverses dimensions. Els promotors de l’oferta han sigut grups universitaris i/o ONG, 
sempre des d’iniciatives privades, encara que molt sovint patrocinades per entitats pú-
bliques. Mencionarem algunes d’aquestes experiències, només a títol descriptiu, sense 
la menor pretensió de ser exhaustiu. 

Alguns experts del nostre país havien fet atenció a tot el que s’estava co-
neixent entorn al desenvolupament humà, des de la Declaració del Dret al Desenvo-
lupament al 1986, l’Informe PNUD 1990 sobre el desenvolupament humà, fins ja 
molt especialment la Conferència Mundial de Drets Humans, Viena 1993, seguida 
de l’Informe PNUD 2000 que connecta directament al dret al desenvolupament amb 
els drets humans, que ja es van valorar en la reforma  Annan de les Nacions Unides 
(1997). Hem dit que entre els participants en els dos tallers “Inter-agència” abans citats 
(en què es va forjar l’expressió “EBDH”) no hi va haver espanyols. És més, la majoria 
dels escassos representants de països llatinoamericans van ser funcionaris, en general 
europeus, d’oficines-país de NNUU (Alt Comissionat o PNUD, gairebé sempre).

Ben aviat, després d’Stamford 2003, la consultora ISI Agronauta (2004) 
va obrir una línia de treball sobre EBDH recolzada per l’Institut Universitari de Des-
envolupament i Cooperació (IUDC) de la Universitat Complutense (UCM) i el Instituto 

“Pensar” de la Universitat Javierana de Bogotà. En una primera fase (2005-2006) 
es va elaborar una proposta metodològica en forma de “Guia per a la incorporació 
de l’EBDH en la gestió del cicle de projectes de cooperació”, amb el recolzament 
dels Programes de Cooperació Universitària de l’AECID i Fundación Carolina.  Al 
2007 es va realitzar, amb el suport de la UCM a través de IUCD una validació7 
de la proposta de Guia en consulta amb diverses ONG i departaments universitaris 
(d’Espanya i Colòmbia), així com amb l’Associació Pro Drets Humans d’Espanya 
(APDHE). Aquesta, com a ONG de drets humans ja havia realitzat al 2006 un pro-
jecte en cooperació amb ACSUR-Las Segovias, la qual cosa va donar origen al llibre 
“Derechos Humanos y Cooperación”, publicat al 2007.

En un procés paral·lel, però interrelacionat, ja des de 2004 s’havia iniciat 
a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) un curs sobre “TIC i Desenvolupament 
Humà”. Posteriorment, dins de la Xarxa Universitària sobre Cooperació, iniciativa de 
l’Ajuntament de Madrid, es va introduir el projecte de “Marc Teòric per a l’aplicació 
de l’EBDH” en la Cooperació, elaborat en cooperació amb la UCM i coordinat des 
de la UPM; en el qual s’incorporen també la consultora “Promover”, ISI Agronauta 
i l’Instiut “Pensar” de la Javierana de Bogotà. El projecte va obtenir com a premi la 
seva publicació. A l’hora, d’aquest projecte es va derivar la introducció de l’EBDH 
en el mòdul gestió de projectes, dintre del Màster de Desenvolupament Econòmic de 
la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M).

A l’abril de 2008, organitzades per l’APDHE i ISI Agronauta van tenir lloc 
les I Jornades Internacionals sobre EBDH, que van comptar amb ponents d’Argentina, 
del Brasil, de Colombia8, d’Espanya i de Guatemala. Al finalitzar aquestes, totes 
dues entitats convocants van anunciar la iniciativa de crear una Xarxa d’entitats impli-
cades en el desenvolupament teòric i pràctic de l’EBDH, per a la qual ja es comptava 
amb l’adhesió de l’IUDC i de la productora audiovisual “100 Ojos Creación Audio-
visual”, que ja va presentar dos documentals, sobre els drets d’adolescents presos al 
Brasil i sobre joves desplaçats a Colòmbia.

Simultàniament, i sense coordinació prèvia, el Centre d’Estudis IPES-Elkar-
tea, de Navarra, va realitzar un Seminari sobre “La Integració de l’EBDH en la Coo-

7 La guia es va editar en paper en 2008. L’estudi de Alejandra Boni, Jordi Peris i Andrés Hueso, Otra manera de concebir las intervenciones de co-

desarrollo: el enfoque basado en derechos humanos versa sobre aquesta primera edició. En aquest capítol donarem la referència de la seva 2ª 

edició, que és una nova redacció millorada (més breu) després de la validació editada el 2010, en el marc de les publicacions de RedEnderechos.

8 Birgit Gerstenberg, experta alemanya de l’OACNUDH, que havia participat en el taller d’Stamford, 2003.
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peració Internacional per al Desenvolupament i el seu estudi a Navarra”, patrocinat 
pel Govern de Navarra i l’AECID. El seminari s’emmarcava en la investigació de 
l’“Aula de Drets Humans” iniciada anys abans a l’IPES, amb la col·laboració estable 
del grup local de Pamplona d’Amnistía Internacional i de l’Instituto de Derechos Huma-
nos de la Universidad de Deusto.

La proposta de creació d’una Xarxa va anar madurant i es van multiplicar 
els contactes, buscant varietat de perfils institucionals que poguessin enriquir les inves-
tigacions, debats i productes. En aquesta línia va sorgir la incorporació del “Grup 
d’Estudis en Desenvolupament, Cooperació i Ètica” (GEDCE) de la Universitat Politèc-
nica de València” liderat per Alejandra Boni, que ja havia presentat una ponència 
sobre el tema, conceptualitzat com a ”ajuda inclusiva”, en el I Congrés sobre Coope-
ració (València, desembre 2006).

També es van sumar al projecte de Xarxa dues ONGD, Intercambio y soli-
daridad (InteRed) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) 
(ICID). Amb aquestes set organitzacions la Xarxa va obtenir recolzament per a un 
projecte global de dos anys de duració sobre l’EBDH en el programa d’enfortiment 
de xarxes de l’ AECID. Va ser iniciat al novembre de 2009, liderat per ICID i InteRed. 
Amb el projecte ja en marxa dues entitats més es van incorporar a la ja batejada “Re-
dEnderechos”: la citada IPES-Elkartea i la consultora especialitzada “Dinamia”. IPES 
ha realitzat a més a més altres activitats pròpies: Seminari Internacional “Drets Humans 
i Cooperació; una mirada crítica” (gener de 2010) i, més recentment, el llibre de Be-
rraondo i Martínez de Bringas sobre l’ EBDH en les pràctiques quotidianes. Igualment 
IPES ha anunciat un curs llarg online de formació sobre l’ EBDH.

Els “productes” de la RedEnderechos són aportacions específiques dels seus 
diversos membres i responsables directes, però han estat tots revisats per al conjunt 
de la Xarxa i han rebut observacions i suggeriments de canvis abans de la seva pu-
blicació i difusió. En la llista adjunta apareixen gairebé totes aquestes aportacions, 
juntament amb moltes altres, atès que es pot dir que a partir de 2009 la ciutadania 
comença a prendre partit a l’EBDH, coincidint amb la seva aparició explícita en el Pla 
Director 2009-2012.

Cal assenyalar també la important aportació d’oferta formativa i de recursos 
de les universitats en tots aquests treballs, en ocasions produïts en el seu propi medi, 
fins i tot en xarxes integrades per elles mateixes, i altres moltes vegades en debat i 

col·laboració amb altres entitats, molt freqüentment ONG. En la llista de publicacions 
que s’adjunta al final d’aquest article es reflecteix aquesta contínua presència univer-
sitària.

Els suports financers venien de les administracions,central, autonòmiques i, 
en algun cas, municipals.

Alguns debats sorgits ja sobre l’EBDH

En el moment de rebre qualsevol novetat és normal que la seva compren-
sió generi dificultats. Algunes d’aquestes dificultats es resolen radicalment amb un 
rebuig inicial, però la majoria genera una demanda d’explicacions o d’exigència 
d’aclariments, tant o més precisa com més gran és l’interès de la innovació en qües-
tió. Comencem, doncs, a enumerar algun dels debats sobre l’EBDH presents en el 
nostre país.

Debat: EBDH: pura teoria utòpica?

S’entén bé que el primer que ha sorgit és un nou marc conceptual. N’hi ha 
prou de llegir “l’entesa comuna” del taller d’Stamford per a adonar-se que després del 
primer repte per a entendre’l, en ve un altre, encara més complicat: el d’aplicar-lo. 
Difícil, i encara més quan les eines de les polítiques de desenvolupament en boga es-
tan massa afectades pel mapa mental (i no tan purament mental!) “donant-receptor”.

Si la política de desenvolupament es concentra sobre àrees d’influència 
político-econòmica del país “donant”, si la donació es mesura exclusivament en di-
ners, si no es posseeix cap prova sobre que no existeix cap tipus de pobresa que no 
comporti –entre les seves mateixes causes- la manca de drets, no s’entendrà l’EBDH9. 

Dit això, és necessari pensar en els mitjans pràctics, en les eines de formu-
lació. I tenen raó aquells que reclamen que, si aquests mitjans no apareixen, l’EBDH 

9  “Es tracta [...] de dret i no de filantropia” escrivia en 1795 un septuagenari Immanuel Kant. El dret pertany a la dignitat del ciutadà “receptor”, 

mentre que la filantropia alimenta i adorna la bona consciència d’un “donant”, potser consumidor fervent d’aspirina ètica. Després de segles 

sentint “fes el bé sense mirar a qui”, ara l’EBDH exigeix començar mirant la dignitat d’aquest. Una reflexió una mica psicologista s’aplica en 

primer lloc a les ments personals. Quan es tracta de les polítiques de països sencers el que predomina és l’interès i el poder purs i durs, el que 

ha conduït, des de la mai extingida etapa colonial a què siguin els rics que fabriquen la pobresa dels pobres, encara que sigui per mètodes cada 

dia més sofisticats. Vid. Gilbert Rist, El desarrollo: historia de una creencia occidental, Madrid, Catarata, 2002.
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quedaria en una simple idea, en teoria coixa.10

Per tot això, des del principi, els qui divulguen l’EBDH s’han ocupat de la 
pràctica. D’una banda compten amb la feina d’aquells que han anat per davant en 
l’aplicació, especialment a Àsia11, i de l’altra, han creat manuals o guies d’avaluació, 
programació i gestió de projectes. D’aquests temes s’han publicat a Espanya referències 
d’experiències realitzades (InteRed) i primers esforços de creació de guies (ISI Argo-
nauta), metodologia (Garapen Bidean), i avaluació i indicadors (ISI Agronauta i IPES 
Elkartea). Tots els seus autors desitgen que les seves aportacions serveixin per a la pràc-
tica i que aquells que les apliquin no ocultin les seves possibles observacions crítiques i 
suggeriments de millora. Si disposem d’eines, l’empresa no serà tan utòpica. Fins aquí 
allò relacionat amb els projectes de cooperació.

L’altre vessant del debat és el que es refereix a les polítiques de cooperació. 
En aquest aspecte més aviat es defuig el debat. No ens resignem a ometre una referèn-
cia a la feina d’HEGOA sobre la cooperació descentralitzada, en què de manera ben 
moderada parla de “les temptacions d’alguns governs [...] d’utilitzar la cooperació 
com a instrument per a  projectar-se cap a l’exterior, en els plans econòmic, cultural o 
polític, o com a un simple mitjà per a legitimar-se davant de les seves pròpies socie-
tats”. Aquesta temptació és tan forta, que l’acceptació de l’EBDH a l’hora d’orientar 
les ONGD no troba la seva correspondència en la definició de la part del lleó de les 
polítiques de cooperació en les quals l’ AOD cedida a l’execució de les ONGD resul-
ta merament simbòlica. Ningú no creu que el Govern espanyol controli si es practica 
o no l’EBDH en l’administració de les sumes posades a les mans dels grans agents 
de la cooperació multilateral (ni tan sols les de la UE). És més, la irrupció de grans 
empreses espanyoles en el gruix d’executors de cooperació espanyola pot ser un nou 
camp d’anàlisi en què a més a més de l’EBDH haguem de considerar l’alternativa del 
principi de do no harm (no fer mal). Tractant-se de pobles indígenes aquesta qüestió 
s’aguditza i pot ser que no només porti a pensar sovint en la Declaració de 2007 dels 
Drets dels Pobles Indígenes i del Conveni núm. 169 de l’OIT, sinó també en la nostra 

10 Sense oblidar que una organització actora de la cooperació no pot anar encaixant l’EBDH projecte a projecte. Ja hem significat que s’aporta 

un “gir copernicà” en la mateixa concepció habitual de la cooperació, i aquest gir ha d’afectar a la cultura mateixa de les organitzacions, traduïda 

en els sistemes de direcció i de participació de les persones, i de gestió de la qualitat.

11  Documents varis de NN UU (Alt Comissionat, UNICEF...), o també  Appleyard, Child Rights Information Network, Uvin Jonsson, i altres, a 

més d’algunes experiències espanyoles ja referides per haver estat publicades (vid. llista d’obres). Noteu a efectes del que vindrà després, que 

un important percentatge dels primers desenvolupaments de l‘EBDH va reposar sobre experiències realitzades en països asiàtics, suposadament 

aliens als valors occidentals.

nova legislació sobre responsabilitat penal de les persones jurídiques. Tornarem a 
aquesta qüestió quan parlem dels desafiaments.

Tot i que estem redactant aquest capítol abans de conèixer el nou Plan 
Director 2013-2017 (i ni tan sols el seu esborrany) hi ha indicis suficients per pensar 
que la presència dels drets humans pot ser encara més retòrica que abans. Els anun-
cis de potenciació dels agents privats, referint-se evidentment a les empreses, sens 
dubte grans, atretes per la desgravació fiscal, obren interrogants. Curiosament es 
parla d’introduir agents privats com si les ONGD “de tota la vida” fossin organismes 
públics. La mateixa presència de la defensa com associada a la “imatge d’Espanya” 
en el context de la cooperació, així com la inversió estrangera o el comerç interna-
cional ens fan recordar una mena de “revolució cultural” en la cooperació alemanya 
protagonitzada per la irrupció del Partit Liberal mitjançant el Ministre Niebel, inclosa 
la reestructuració del Ministeri alemany de Cooperació que va realitzar l’1 de gener 
de 2011, just en acabar el programa socialdemòcrata 2008-201012.

Això ens condueix a estimar, en honor del realisme, que els drets humans, i 
potser la menció ja oficialment ortodoxa de l’EBDH, poden subsistir en els eixos de la 
cooperació oficial, encara que sense superar massa el to retòric13. La visió filantròpi-

12 “La cooperació per al desenvolupament beneficia no només als països receptors sinó també als donants. Això és particularment important 

a Alemanya, com un país exportador. La cooperació crea 140,000 llocs de treball en el país. Cada euro que s’inverteix en desenvolupament 

implica una exportació de 1,8 euros. A més a més les polítiques de desenvolupament contribueixen a augmentar l’estabilitat i la pau a nivell 

mundial. Per aquest motiu la política de cooperació queda imbuïda tant dels nostres valors com dels nostres interessos”. Vid. El document 

oficial: BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2011), p. 2. Queda clar això dels interessos, però voldríem veure 

més detallats els “valors”. De manera més directa i interpersonal el Ministre Niebel recorre reunions d’empresaris alemanys d’elit transmetent 

el missatge  que “un component important de la política alemanya per al desenvolupament consisteix a crear condicions generals per a les 

inversions privades”. Això va simplement a favor de les persones humanes, o s’oculta darrere del senzill foment de l’economia exterior? És un 

interrogant que per exemple plantejaven en un informe confidencial a l’ONU el professor Walter Eberlei, de Düsseldof, així com les ONGD Terre 

des Hommes o Welthungerhilfe (lluita mundial contra la fam): “Si la cooperació serveix només per al foment de l’exportació de les empre-

ses alemanyes, cal rebutjar-ho”. Vid. Lissy Kaufmann,  “Mehr deutsche Firmen. Niebelsidee von Entwicklungshilfe”, Der Tagesspiegel Politk, 

06.01.2011, (Més Firmes alemanyes. La idea de Niebel sobre la cooperació al desenvolupament). Una paradoxa del cas ve donada per la manera 

com la política liberal incrementa els beneficis utilitzant l’ AOD com una veritable subvenció pública per a les inversions, la rendibilitat de les 

quals per a les empreses i per a Alemanya airegen documents oficials tals como el citat a l’inici d’aquesta nota. Independentment de la retòrica 

que pugui expressar-se més tard, han sonat alguns compassos d’aquesta melodia ja des de la compareixença del Ministre d’Afers Exteriors i de 

Cooperació en el Congrés del 14 de març del 2012.

13 Laura-Helena Piron descriu de manera encertada el sofisme en què es recolza aquesta retòrica: “tota ajuda, per definició, contribueix a la 

realització dels drets humans”. Ella cita com exemple el Banc Mundial. Nosaltres podríem parlar dels “Plans de desenvolupament” espanyols 

dels anys 60, quan la difusió de refrigeradores, petits automòbils i altres va permetre taponar l’absència d’altres drets a ulls del pacient poble 

espanyol. Tan pacient que, després d’haver cridat alguns pels carrers als anys 70, exigint drets més que neveres, ara sembla que la majoria ha 

oblidat el que va passar aleshores.



79

Drets Humans i Desenvolupament:
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

78

La incorporació de l’EBDH a Espanya: Situació, debats i desafiaments

ca molt barrejada amb els interessos geopolítics té visos de prolongar-se amb fermesa. 
Sobre aquesta qüestió, formularem un altre desafiament actual. Però això no voldrà 
dir necessàriament que el marge (retallat!) de la cooperació per via d’ ONGD deixi 
de permetre un reforç de l’EBDH i la pràctica com a actors qualitativament importants. 
Tota aquesta evolució també podrà donar lloc a una multiplicació de les denúncies 
que sorgiran de la societat civil en contra de violacions de drets que ja s’estan come-
tent i que es cometran, disfressades d’ajuda, contra els pobles indígenes, sobre tot 
llatinoamericans. En definitiva: és utòpic esperar de l’EBDH un gir en la gran política 
espanyola, però gens utòpica la possibilitat d’aplicar-lo en projectes que cadascú 
enfoca.

Debat: EBDH i Enfocament de Gènere

En algun lloc s’ha considerat que l’EBDH conté la perspectiva més àmplia 
i que l’enfocament de gènere és només una part que resulta englobada pel primer. 
Aquesta perspectiva ha sorgit en el cas d’algunes persones més especialitzades en 
els drets humans i es formularia més o menys així: la CEDAW és una convenció i el 
conjunt de tots els tractats de drets humans comprèn més que la CEDAW, alhora que 
la comprèn. Qui diu “drets humans” ja implica automàticament la qüestió de gènere. 
La visió “holística” pròpia de l’EBDH així ho garantirà.

A l’extrem oposat, tot i que més minoritari, es trobarien els qui ben assumi-
da la perspectiva de gènere es diria que no l’han assimilada en relació amb els drets, 
aliens a la formació i mentalitat d’algunes persones. En aquest sentit, assumida la 
perspectiva de gènere es faria supèrflua tota immersió en el complex camp dels drets.

Amb tots els respectes, la primera visió podria ser titllada de cert legalisme. 
La segona, de cert fonamentalisme14. Pot ser útil traslladar aquí una observació de 
Bonaventura de Sousa Santos, en què ell fa referència a la relació entre les grans 
cultures, pel que fa precisament a la dignitat i els drets humans. “El reconeixement de 
l’incomplet i la debilitat recíproques és una condició sine qua non per a un diàleg 
intercultural”. Ell es refereix a l’abisme entre cultura occidental i islàmica, per exemple. 
Quant més s’aplicarà el mateix a totes dues bandes de la tanca que pot separar a qui 

14  Atrevint-se amb una simplificació arriscada, tan perillosa com qualsevol altra, es podria dir que la primera visió és més freqüent en altres 

països europeus que a Espanya (com vam poder experimentar alguns organitzadors de la passada trobada de ciutadans europeus en ocasió de 

la Presidència espanyola –Màlaga, 2010-), i que la segona pot succeir al revés, donat el major avanç de la nostra consciència sobre les qüestions 

de gènere i la nostra mitjana inferior de formació en drets humans.

no veu més que els drets i a qui només vol veure la qüestió del gènere!15 

La perspectiva avui dominant, recolzada per la majoria d’autors, conclou 
aquest debat amb claredat: els enfocaments de gènere i de drets humans van inte-
grats: l’un no s’entén sense l’altre. Per què?

En primer lloc, no hi ha al món cap població on la qüestió de gènere  no 
es doni. Impossible de tractar amb igualtat al marge d’això. El mateix passa amb la 
llibertat i en el terreny cultural.

Hi ha un segon aspecte: de vegades es malentén que els mateixos drets 
humans són els de tota persona. N’hi ha que poden pensar que els drets de les perso-
nes amb discapacitat  són diferents dels drets de les demés persones, o paral·lelament 
dels indígenes, o dels nens, etc.. I això seria un error:  els drets humans són els de 
tota persona,  l’evolució i el desenvolupament de diferents tractats, d’un aparent 
contingut específic només especifiquen per quin camí s’aconsegueix que les dones, 
els discapacitats, els indígenes, els nens, etc. (és a dir, que qualsevol individu i grup 
vulnerable per una causa o una altra) puguin aconseguir els drets inherents de tota 
persona perquè, a la societat actual, ells troben problemes específics per a poder 
gaudir d’aquest reconeixement.

Així, doncs, ningú no troba estrany que els principis bàsics de l’EBDH inclo-
guin una prioritat cap els grups vulnerables allà on s’aplica l’enfocament. Bé, doncs, 
la qüestió de gènere té desgraciadament la mateixa universalitat real que s’atribueix 
als drets humans en general. No queda cap altra solució que la integració de tots dos 
enfocaments a qualsevol intervenció. L’aplicació, v. gr. als indígenes, és obligada 
en regions on existeix una marginació indígena. En canvi, la qüestió de gènere es 
planteja de manera universal16. Aquesta universalitat de la qüestió de gènere és de 

15  Cal dir també que és ben recomanable la lectura del treball de Sousa Santos “Hacia una concepción multicultural de los derechos huma-

nos”, publicat en la revista El otro derecho, 28 de juliol de 2002, ILSA, Bogotà. Resulta simbòlic enllaçar-lo en una pàgina islàmica: http://www.

webislam.com/articulos/36912-hacia_una_concepcion_multicultural_de_los_derechos_humanos.html  

16  Diferents obres d’autors espanyols, que remetem en aquest capítol, tracten detalladament aquesta integració dels dos enfocaments. Quant 

a la resta, el breu capítol 4 d’Elena de Luis Romero, a l’obra col·lectiva coordinada per Elvia Vargas i Hilda Gambara, explica amb exactitud 

l’evolució des de la perspectiva “Mujeres en Desarrollo” (MED) a la de “Género en Desarrollo” (GED) que es va mostrar a Beijing. Típica de la 

segona és la implicació general i la necessària participació de l’home en el procés de empoderament de la dona. Quan en el nostre país creix la 

criminal violència masculina, no n’hi ha prou l’explicació “que ara ens expliquen allò que abans no es deia”. O potser succeeixi que un nombre 

tan excessiu de crims expressi la resistència bruta de certs homes contra la pressió social perquè acceptin l’empoderament exigit per la igualtat i 

hi participin. Desenvolupar l’ètica de la cura juntament a la de la justícia, no una al marge de l’altra, són empreses en marxa cap a la maduresa 

moral tant de l’home com de la dona.
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moment la més evident. Una altra cosa és el progressiu caminar fins que reconeguem 
un rang generalista similar als drets relatius al medi ambient o més enllà i, “de matrícu-
la d’honor”, la denúncia universal del neocolonialisme financer, per tal que entre uns i 
altres no forcem primer l’aniquilació del planeta on s’assenta tota la humanitat!

Debat: Enfocament Basat en Drets (EBD) i Enfocament Basat en   
   Drets Humans (EBDH)

En alguns llocs s’empra l’expressió “enfocament de drets” (EBD) i prescin-
deixen de l’adjectiu “humans”. Aquesta omissió desperta les inquietuds d’alguns. Per 
ell mateix es tracta d’un debat d’escassa importància, perquè regna l’entesa entre qui 
utilitza un terme o un altre entre nosaltres, però val la pena dedicar-hi unes paraules, 
com a mínim amb el propòsit de relaxar aquestes inquietuds.

L’entitat que entre nosaltres més ha insistit en aquesta distinció és el GEDCE. 
Segons la seva perspectiva, l’EBDH “parteix del caràcter obligatori del règim interna-
cional dels drets humans i es focalitza en les obligacions dels estats per a assegurar 
els estàndards dels instruments legals. Al contrari, [...] els EBD s’haurien generat amb 
freqüència per recolzar la ciutadania a guanyar veu i a demanar els seus drets. 
Aquests enfocaments s’han posat en pràctica pels moviments socials, com el moviment 
de les dones i els moviments dels camperols dels sense terra”. L’EBDH “és fort en el 
compromís cap a la universalitat i la legitimitat de la legislació dels drets humans” i “es 
focalitza en la millora dels governs per garantir els drets. A més a més, enforteix les 
sinergies entre el marc legal dels drets humans i el desenvolupament i clarifica la natu-
ralesa dels esforços globals”. “Una de les seves majors dificultats és l’abstracció i, per 
això mateix, és difícil d’aplicar per a les persones que treballen en els nivells “micro” i 
“meso”; una altra dificultat se centra a l’estat, el que fa més difícil que es pugui aplicar 
en entorns on les estructures són fràgils o no existeixen”17.

El que en realitat hi ha al darrera de la retallada de l’adjectiu “humans” és 
la presumpció que l’EBDH és procliu, segons per exemple Piron, a una visió legalista, 
d’alguna manera obsessionada per l’aplicació de la lletra dels instruments interna-
cionals. Per contra, l’EDB “a seques” reivindica una posició més directament socio-

17  Vid. RedEnderechos - GEDCE, Conceptos e implicaciones de la incorporación del Enfoque Basado en Derechos en organizaciones de desarro-

llo. A propòsit dels moviments socials, és interessant IUDC - Enara Echart Muñoz, Movimientos sociales y relaciones internacionales: la irrupción 

de un nuevo actor, Madrid, Catarata, 2008, p. 318. 

política, centrada en les dinàmiques d’apoderament reivindicatiu, que s’ocupen de 
qüestions de poder.

Quant a moviments socials i al problema de centrar-se en l’Estat, tam-
bé és útil de tornar a De Sousa Santos, que ha desenvolupat molt la tensió entre 
emancipació i regulació. Arribats a aquesta última, ell diu, “en lloc d’un harmoniós 
desenvolupament dels tres principis de regulació –l’Estat, el mercat i la comunitat– 
hem presenciat, en general, el desenvolupament excessiu del principi del mercat en 
detriment tant del principi de l’Estat com el de la comunitat”. Potser ara necessitem 
dirigir l’atenció cap a aquest altre principi, perquè “a l’època actual de capitalisme 
desorganitzat, el pilar de la regulació ha estat objecte d’un desenvolupament des-
equilibrat, orientat al mercat”18. 

Des de la perspectiva de l’EBDH s’invoquen diferents arguments: el primer 
i el principal és que el legalisme és una deformació de qualsevol aplicació jurídica i 
no d’un defecte exclusiu, i encara menys automàtic, de la defensa de drets humans. 
Sempre es podrà invocar el Summum ius, summa iniuria,19 aforisme llatí que al·ludeix 
al perill que el rigor legalista sigui causa d’injustícia. 

Un segon argument és que els drets humans han sorgit dels moviments i 
les pugnes històriques que han aconseguit el seu reconeixement. És el resultat de 
processos històrics, de caràcter social i polític, altament dinàmics i gens abstractes20.

Però cal admetre en tot cas que en determinats països el sistema internacio-
nal de drets humans pot presentar-se com a una cosa molt aliena a la cultura local (o a 
la norma nacional) i com a vehicle de pressió occidental. En aquestes situacions de fet 
resulta elemental la cerca modesta de suports locals culturalment i social versemblants 
per a legitimar processos de participació, apoderament, reconeixement de dignitat, en 

18  Vid. Boaventura de Sousa Santos,  Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común del derecho. Trotta / ILSA, Madrid / Bogotà, 

2009. p. 39. 

19  Ciceró (De Officciis, I, 10) exemplifica la màxima d’aquesta manera: “[…] com aquell general que, tot i haver pactat amb els enemics treves 

durant trenta dies, talava a les nits els camps, perquè les treves s’havien pactat de dia i no de nit”.

20  Irene Rodríguez Manzano i Carlos Teijo es plantegen, al seu article introductori al número 23 de la Revista Española de Desarrollo y 

Cooperación, p.14, el cas que els òrgans internacionals “no han delimitat encara amb precisió el contingut d’alguns drets i de les correlatives 

obligacions que generen”. Seran casos, diuen, en què un “cabal doctrinal continua infrautilitzat en el discurs reivindicatiu sobre el desenvolu-

pament”. En efecte, la situació de drets encara no plenament establerts és normal i corrent, i en l’avanç cap a ells hi juga el seu paper el discurs 

reivindicatiu. Drets ambientals, avanços per a la formulació de Declaracions en forma de tractats vinculants, les seves entrades en vigor, etc. 

Tots aquests processos es mouen a cavall de la reivindicació social i política. Es convertiran en legalistes els que han lluitat pel protocol de la 

tortura al dia següent d’haver-ho aconseguit?
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definitiva, avançar per la més viable i fidel traducció dels valors bàsics de drets humans 
sense caure en nominalismes barats. En aquest ordre de coses val parlar d’EBD. 

Però de totes maneres s’ha d’evitar caure en preteses “adaptacions” dels 
drets humans que més aviat es desvien en el sentit “occidental” (neoliberal); casos en 
què l’ EBD s’ha utilitzat per a fomentar la “participació” en termes d’estalvi de costos, 
són un exemple. Si es continua parlant de drets, cal prevenir que els “humans” puguin 
ser adaptats en realitats concretes, però no substituïts per qualsevol, assumits de ma-
nera acrítica i interessada.

S’ha d’aclarir que absolutament ningú no sosté que un EBD estigui “contra” 
l’EBDH, sinó que el necessita, de manera que l’EBDH ben entès és una referència 
legitimadora de qualsevol política de cooperació amb EBD. Tampoc no sembla assu-
mible que la poda de l’adjectiu “humans” sigui la garantia d’autèntiques pràctiques 
d’inclusió, d’apoderament, de moviment de dalt a baix, de creació de capacitats, 
d’obligació de retre comptes per part de qualsevol actor, etc. És més, tots aquells que 
s’han format en el corrent que deriva de les successives enteses “inter Agència” ja han 
après tots aquests conceptes com a genuïns, components d’un procés d’aplicació de 
l’EBDH, amb H majúscula.

Amnistia Internacional va publicar al maig de 2010, un informe-resum de 
les aportacions d’un taller realitzat per l’Equip de Participació, Poder i Canvi Social 
de l’Institut d’Estudis de Desenvolupament (IDS) de la Universitat de Sussex. Es tractava 
de revisar a una àmplia sèrie d’estudis sobre Participació activa i altres temes rela-
cionats amb la cooperació. L’informe, original d’André Ling, va comptar amb aporta-
cions d’experts coneguts com Rosemary McGee21, John Gaventa i María Pantazidou. 
Doncs, bé, en aquesta documentació “que no necessàriament reflecteix les opinions 
d’Amnistia Internacional” es formulen els següents principis dels enfocaments basats 
en drets per al desenvolupament: “Un enfocament àmpliament basat en drets humans 
i en desenvolupament accentua la importància del procés en la realització dels drets. 
Els cinc elements del marc del PANEL utilitzats per les organitzacions de les Nacions 
Unides i cada cop més adoptats per les comissions nacionals de drets humans i 
d’organitzacions del desenvolupament internacional són:

21  Rosemary McGee és una experta internacional que ha exercit un paper de certa importància en la recepció de l’EBDH (inclosos els EBD) a 

Espanya, i ha aportat els seus coneixements per exemple al País Basc, València i Madrid. Es poden veure en vídeo algunes de les seves interven-

cions en el GEDCE, a http://politube.upv.es/play.php?vid=4942i http://politube.upv.es/play.php?vid=4943. A la segona intervenció parla de la 

relació EBDH / EBD.

 ¬ Participació.

 ¬ Accountability dels titulars d’obligacions i deures dels titulars de drets.

 ¬ No discriminació / inclusió.

 ¬ Apoderament.

 ¬ Connexions amb els estàndards de drets humans”.

Els quatre primers principis entren de ple en la interpretació de l’EBDH, des 
que es va encunyar el seu nom. Encara caldria insistir sobre les capacitats. De totes 
maneres, un cop assegurats els quatre inicials, no es prescindeix dels estàndards de 
drets humans internacionals perquè el desenvolupament sigui relacionat amb ells.

Quant a Espanya, el problema no arriba fins aquests matisos. Sembla 
situar-se, en primer lloc, en quina és la mesura en què els drets estiguin efectiva-
ment presents a les estratègies, a les polítiques i, fins i tot, als mètodes de treball i 
d’organització dels promotors de la cooperació, central o descentralitzada, de la 
mateixa manera que la resta d’actors de la seva realització al nostre i des del nostre 
país. Per començar, només això ens fa mal.

EBDH i polítiques de cooperació internacional:   
   Cooperació descentralitzada

Sobre els Plans Directors (II i III) ja s’han consignat alguns detalls relatius a 
l’EBDH, que com a tal apareix ja mencionat en el tercer. En relació amb la política 
estatal ja hem formulat algunes recomanacions en un altre lloc22 i sobre les expectati-
ves acabem d’expressar alguns pressentiments.

Manca fer algun comentari sobre la cooperació descentralitzada. Ens 
atendrem a les informacions que hem pogut recol·lectar en consultes personals i en 
diversos documents, impresos en paper o penjats a la Xarxa. En força casos hem tro-
bat al·lusions a drets humans que, tanmateix, excepte una millor opinió, no semblen 
superar el llindar de les òptiques assistencials, sense indicis de perspectiva pròpia 

22  Vid. http://www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf
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de l’EBDH. I fins i tot en alguns es pot apreciar que el concepte de l’EBDH no és co-
negut, encara que de drets humans es parlar per tot. D’altra banda, el fet que en una 
Comunitat existeixi un programa de formació en cooperació en què intervingui algun 
professor que divulgui l’EBDH no es pot interpretar com a expressió d’una política 
explícita d’aquesta Autonomia, decidida a implantar l’EBDH. Per últim, en més d’una 
ocasió el lector crític hi podrà descobrir la nostra ignorància.

En matèria de formació sobre l’EBDH s’ha referit a algunes activitats a Anda-
lusia, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Euskadi, Extremadura, Galícia, Madrid, Na-
varra, València, recolzades en Instituts i centres d’estudi, en ONG individuals o a les 
seves Coordinadores. Ens referirem ara a diferents comunitats autònomes espanyoles, 
reconeixent la fragilitat de tenir com a suport principal les seves Lleis o Plans de Coo-
peració, atès que és difícil d’accedir a desglossaments sobre enfocaments pràctics i 
projectes que s’hi realitzin. No és freqüent de trobar informació gaire detallada sobre 
aquests continguts, encara que en aquest punt alguns siguin una excepció. 

Hi destaca de manera notable el més recent Plan Director de Navarra  2011-
201423, que planteja de manera directa l’EBDH. És un tret característic l’atenció a la 
coordinació de la cooperació descentralitzada, cap a dalt amb el Pla Director estatal 
i les orientacions del “Consenso Europeo sobre Desarrollo”24. I, cap a baix, amb les 
polítiques i les pràctiques de cooperació municipals. És més, el Pla navarrès dedica un 
veritable estudi a l’anàlisi de la missió i les responsabilitats de la cooperació descentralit-
zada, no només veient la seva coordinació possible cap a dalt i cap a baix, sinó també 
en l’horitzontal de les diferents comunitats autònomes espanyoles i concreta la base 
necessària en el principi de subsidiarietat, així com en la “cooperació-procés” davant 
de la tradicional “cooperació-projecte”. No és estrany que el Govern navarrès destaqui 
per l’atenció a l’estructura i al desenvolupament de la cooperació descentralitzada, vist 
que la seva despesa planificada per càpita en cooperació (€35,05 per habitant) és 
amb molta diferència la més alta, no només respecte a les altres comunitats autònomes, 
sinó també a la mitjana d’Ajuda Oficial Espanyola, que va arribar a 13,87 per càpita 
(tan sols un 40% de la de Navarra). Un altre aspecte interessant del Pla navarrès apareix 
a l’aportació d’una bibliografia de referència. Allà inclou un treball firmat per Mikel Be-
rraondo des de IPES Elkartea la referència del qual se subministra més endavant. La idea 
d’aportar assessorament a la Comunitat Autònoma des d’una ONG resulta atractiva, 

23  BON nº 46, 14-Abr-2010 (Vid també BOE nº 128, 26-Maig-2010). 

24     Diari Oficial de la UE, C/46/1-19, de 24.2.2006).

fins i tot al marge que la Comunitat la sol·liciti25. Per últim, a Navarra i en contradicció 
amb la tònica esmentada, el Pla Director inclou tres annexos d’informació detallada 
amb desglossaments quantitatius anuals 2007-2010 sobre la distribució de l’AOD del 
Govern de Navarra per països, per sectors i per entitats.

El Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2009-201126 d´Euskadi 
integra amb funcions convergents a les tres Diputacions Forals. Conté una clara 
obertura transversal als drets humans i dins d’aquesta insisteix extraordinàriament 
l’enfocament de gènere, així com també l’educació pel desenvolupament. L’educació 
constitueix un habitual punt fort de la cooperació descentralitzada, no només per la 
major proximitat del destinatari i del coneixement de les seves característiques cultu-
rals immediates, sinó també, en casos com el d’Espanya, on, per estar transferides 
les competències d’educació resulta molt més fàcil d’enquadrar en marcs escolars 
moltes activitats i projectes d’educació pel desenvolupament. En quina mesura a la 
nostra EpD entren els valors i els principis de l’EBDH ho dirà l’avanç del seu ús entre 
experts en cooperació locals o regionals. Normalment procediran de les ONG o de 
les universitats de la zona. Algunes d’aquestes entitats són citades en aquest estudi i 
les seves actuacions hi apareixen ressenyades.

També val la pena citar l’Estrategia de Cooperación de Asturias, de 2009, 
així com el seu Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2009-2012, publicat 
per l’Agencia de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, i el Código 
Ético de Conducta de la Cooperación Asturiana (2010)27. Aquest últim es declara 
d’observança obligatòria per tots els públics o privats que la Ley de Cooperación 
del Principado (2006) defineix com “Agents de la Cooperació”. Els documents pos-
seeixen format bilingüe, castellà – bable. El pla incorpora l’EBDH, inclosos paràgrafs 
íntegres d’ Stamford 2003 i el codi ètic planteja una mena “d’entesa comú” de valors 
i conceptes relatius al desenvolupament, amb una visió avançada dels drets. 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (2008-2011) és un 
document ampli l’eix més original del qual és el fet de partir de la referència al des-

25   Consulti el cas d’Amnistia Internacional a Castella i Lleó, que anima certs aspectes de l’esborrany de programació regional 2010 i que 

aporta suggeriments de millora: http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_04.pdf 

26   Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa, Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2009-

2011, p. 78. 

27  Gobiernu del Principáu d’Asturies, Estratexa asturiana de drechos humanos pa la cooperación al desarrollu, Ed. Agencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollo, 2009, p. 64. Els tres: http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=219
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envolupament viscut per Andalusia com l’actiu més específic i el valor afegit que pot 
aportar la cooperació andalusa als països en vies de desenvolupament. Aquesta pos-
sibilitat d’aportar l’experiència del mateix desenvolupament és una altra característica 
típica de la cooperació descentralitzada. Al Plan Andaluz, els drets humans hi apa-
reixen un mica per totes bandes, encara que no es fa palès un enfocament específic 
per a situar-los, a més de la seva designació com a tercera de les vuit línies prioritàries 
del Pla. Aparentment menys centrada en l’experiència pròpia es troba l’estructura 
sòlida i articulada del Plan Director de Cooperación 2010-2013 de Sevilla28, que 
esmenta menys vegades els drets humans, però revela criteris sistemàtics més propers 
a l’aplicació d’un EBDH. 

El II Plan Director 2008-2011 de La Rioja29 concedeix una importància 
molt marcada als drets humans. Subratlla, a més a més, un parell d’aspectes parti-
culars i complementaris: un és el de la persona com a punt de partida i de subjecte 
dels drets; l’altre és l’aspecte cultural i el respecte de la diversitat. Tots dos reunits 
poden entendre’s com una orientació cap a la participació dels subjectes de drets 
situats en els seus entorns culturals. És oportú, perquè a l’EBDH de vegades se sospita 
que en parlar alguns de “titulars o subjectes de drets” potser inconscientment estiguin 
“empaquetant-los” amb pèrdua del sentit de la persona en sí, del titular individual dels 
drets, que ho és des de la seva situació molt concreta. Un famós jutge brasiler, Antonio 
Cançado Trindade, ha tractat aquest tema i ha trencat prejudicis estatistes infiltrats en 
el dret internacional i ha reivindicat la participació de cada persona: la personalitat 
jurídica internacional de l’ésser humà. I això ho ha fet en consideració, per exemple, 
dels drets del nen30. El pla de La Rioja es formula d’una manera encertada en aquests 
aspectes.

El Plan Director d’Aragó 2008-201131 recull la defensa dels drets humans 
com a quarta prioritat horitzontal, després de la lluita contra la pobresa, la promoció 
de la igualtat entre les dones i els homes, i el medi ambient. En definir aquestes quatre 
prioritats s’inspira explícitament en les del II Plan Director de la Cooperación Españo-

28   Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, Plan Director 2010-2013, de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, nº 12, dimarts 18 de maig de 2010, p. 36-50.

29    http://www.larioja.org/upload/documents/495054_segundo_plan_cooperacion.pdf

30    No en va entre els pioners històrics de l’EBDH s’han situat UNICEF, Save the Children, Child Rights Information Network com ja hem notat. 

Víd.: http://www.iin.oea.org/Opinion%20consultiva%20voto%20Cancado%20Trindade.pdf

31  Cortes de Aragón, Plan Director de la Cooperació Aragonesa para el Desarrollo, p. 53.

la 2005-2008. Quant als drets humans, recorda que constitueixen ja una prioritat 
sectorial a la Ley 10/2000 de Cooperación para el Desarrollo, d’Aragó. D’acord 
amb aquesta llei el Plan Director ha de resultar d’un procés participatiu i així és cada 
vegada. En aquest II Plan la defensa dels drets humans es relaciona directament 
amb la “cultura de la pau” i la superació de conflictes. D’una manera més general 
que en la promoció, s’insisteix en la defensa i el respecte dels drets, especialment 
relacionada amb la democràcia. La Comunitat d’Aragó ha publicat el desembre del 
2010 una avaluació intermèdia d’aquest II Plan 2008-2011 amb detall de resultats 
clarament satisfactoris.

Principals desafiaments cap al futur de l’EBDH al   
    nostre país

No en són pocs, de reptes, si es tracta de treure endavant alguna cosa 
tan nova enmig d’una crisi històrica de l’economia i de la societat. Una consideració 
general tant o més necessària quan més oblidada és que temes com l’establiment 
mundial d’una cooperació internacional que faci honor a l’EBDH és un procés digne 
de mesurar-se en segles. Des del principi de la humanitat s’ha creat una llarga aven-
tura que va desembocar el 1948. Només 64 anys després queden molts reptes per 
resoldre. Caldrà abordar-los, però no ens impacientem: es tracta només d’aportar 
alguna cosa que els altres puguin heretar.

Considerem-ne, doncs, alguns, només alguns, d’aquests reptes.

Voluntat política: es troba a faltar

Amb freqüència els polítics volen entendre que, quan són criticats per això, 
se’ls acusa de mala voluntat. No és així, encara que de vegades pugui passar. 
El que es denuncia de fet és la manca de voluntat, l’abúlia política, disfressada 
d’ultra-possibilisme que es plega sistemàticament en altres poders, per començar 
econòmics; però també polítics, en la mesura que s’accepta massa de pressa la 
voluntat política d’altres, sigui pel seu totalitarisme inflexible (generalment en països 
socis), sigui per la seva desmesurada influència fàctica en el sistema de relacions 
internacionals (generalment en països líders). El resultat és un marc polític de debilitat 
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i submissió. Submissió de Guinea a Guinea, submissió de la Xina en els negocis. I en 
tots dos casos, els drets humans són una paraula dita entre dents per complir un ritu 
poc significatiu.

En definitiva, la falta de voluntat política en matèria de drets humans consis-
teix simplement que els drets no són el que importa.

Quan es reclama aquesta voluntat, de nou es fa una interpretació errònia de 
la pretensió, com si s’estigués demanant al polític que es llenci a la cova dels lleons. 
Tampoc no es tracta d’això. El que configura la voluntat política que reclamen els drets 
humans és que vertaderament importin, que es posi la mirada a curt, mig i llarg termi-
ni, i que no s’abandoni. Una altra cosa és per quins camins, per quines desviacions 
provisionals caldrà avançar. La incidència política consisteix a saber recordar tot el 
temps que un va allà on va i que ho fa per passos successius i coherents. Tan idiota és 
la condicionalitat radical com la radical incondicionalitat.

Llavors resulta que la voluntat política implica un esforç continuat, un anar 
buscant sempre el que de veritat importa i deixar-ho veure a cada pas, amb aquesta 
famosa transparència, que també es troba a faltar. Parlem constantment de les “agen-
des” d’aquí i d’allà, però el que sobra és “l’agenda oculta de cada dia”, els fons 
ocults, els negocis que infringeixen el do no harm, la mentida retòrica quotidiana, etc.

Tota la cooperació internacional està infectada pels que diuen que volen el 
que no volen. Qui ha navegat a vela sap què és la cenyida que se’t imposa quan el 
teu destí se situa en contra del vent: cal guanyar terreny a l’aire i anar en ziga-zaga 
en repics successius, just per arribar allà on vols anar i tots veuen que saps a on vas. 
Si només saps navegar vent en popa el rumb variarà amb els vents, ningú no podrà 
saber a on et dirigeixes, ni tan sols tú32.

L’EBDH implica que la realització pràctica dels drets és el que més importa. 
Amb ells en exercici no hi ha pobresa, ni injustícia, ni guerra... “Falta de voluntat polí-
tica” suggereix que en realitat no és això el que més importa de debò.

Però el problema no afecta solament als polítics d’aquí i d’allà. També 
concerneix les polítiques de les organitzacions de cooperació, parts o contraparts, les 
que siguin. A les seves incidències i altres relacions amb l’autoritat, pròpia i aliena. A 
la seva atenció als elements qualitatius del procés amb EBDH: és més fàcil complir i ja 

32 Ara és majoritària en tots els sondeigs l’opinió que el nostre líder polític de torn no té un programa pensat, sinó que improvisa. Potser no ens 

mereixem altres líders millors, si no sabem triar-los.

està, amb especificacions tècniques en forma i termini, funcionar com una enginyeria 
de projectes clau a mà: es programa, es fa, es compleix, s’entrega. Però hem tocat 
un dret? Resulta inseparable d’altre o d’altres, en què romanen els problemes? Els 
anomenats “beneficiaris” estan en condicions pràctiques d’exercir aquest dret sense 
cap connexió? Tenen per a això la informació i la llibertat necessària? Subsisteixen 
les causes que impedien el gaudi del dret? També una ONG a la que aquestes pre-
guntes no li interessen pot patir per manca de la seva voluntat política.

El “paquet” de la política exterior

És evident que les delegacions diplomàtiques a l’exterior han de prestar 
servei i ajuda als nacionals que resideixen o passen pel país en qüestió. Una política 
exterior amb EBDH no pot recolzar sistemàticament les infraccions i fins i tot les impor-
tants violacions de drets humans que els seus nacionals puguin cometre en el territori 
on exerceix la representació. És més, si aquestes violacions succeeixen, l’Ambaixada 
ha d’informar amb cura del tema als superiors.

Es visita un espanyol pres al país X, i se li facilita un advocat si el necessita 
de debò. Però no es clama als quatre vents que com és espanyol porta carnet d’heroi 
i el fet que estigui a la presó és una injusta ofensa a la nostra estimada pàtria per part 
d’un govern estranger que ens traeix. Això és populisme barat i preocupa que tingui 
èxit al país. És més lògic d’interessar-se discretament per saber el que ha passat i si 
el reclús espanyol s’ha pagat ja un bon advocat, deixar que el defengui.

N’és un exemple. N’hi ha d’altres. Quan la CONGDE reclama que del 
pressupost de defensa es retirin partides per a la cooperació, la resposta és que 
aquest pressupost està compromès per pagar el que es deu per anteriors compres de 
material bèl·lic. Llavors, el camí que queda és combatre l’atur aconseguint grans con-
tractes de venda d’armament. També hem cedit territori per l’escut anti-míssils, perquè 
ens ho ha demanat qui pot. El muntatge crearà alguns llocs de treball, encara que 
amb això  tinguem a casa un objectiu militar de guerra còsmica. És clar que per això 
no calia permís de la Junta d’Andalusia. No és com el cementiri nuclear, que es pot 
ubicar d’acord amb l’ajuntament. Tot això són fets, casos. Tant de bo que algú de-
mostri que manquem de la correcta informació! Però és bo de saber en quins paquets 
de política exterior es pot embalar l’EBDH. Saber-ho, només això. No és un repte?
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El llast de l’enfocament caritatiu sobre necessitats

L’Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa va publicar fa un 
parell d’anys els resultats d’una enquesta que valora la responsabilitat social de les 
empreses espanyoles a Amèrica Llatina33. De les entrevistes i del qüestionari es des-
prèn en aquesta enquesta la idea que als cinc països estudiats el compromís amb la 
responsabilitat social per part de les empreses espanyoles es percep com avançat 
però amb falta d’aplicació pràctica, es critica per incipient, més lligat a la filantropia, 
a l’assistencialisme i poc pro-actiu. Si bé s’identifica a Espanya com un país avançat 
en temes de responsabilitat social, no es percep que les pràctiques de les empreses 
a Amèrica Llatina, sobretot en els models de gestió, s’apliquin als països analitzats. 
Les empreses espanyoles no són valorades com a líders en temes de responsabilitat 
social. Hi ha, doncs, un predomini d’accions de filantropia que tenen components que 
contribueixen a millorar la imatge social de les empreses.

També en els projectes de cooperació aquest enfocament més paternalista i 
la càrrega afectiva pot persistir a pesar de l’aparició de l’EBDH i, fins i tot, de vegades 
conserva dimensions excessives, amb una cridanera capacitat de confusió vestida de 
“realisme”. Si no tens pa ni escola, vinc i et dono pa i instrucció34. Sense una educació 
eficient per al desenvolupament els donatius flueixen commoguts sense qüestionar la 
perspectiva. En publicitat, per commoure el personal de vegades s’explota una siste-
màtica imatge de misèria, a costa de la dignitat i la talla humana de qui rep l’ajuda. 
Se’ls ven publicitàriament el desastre que pateixen allà lluny uns éssers humans i obli-
den que mereixen una altra consideració, que tenen sentiments profunds i que saben 
portar-se amb dignitat. Atendre el miserable amb béns materials és una empresa que 
brilla més redemptora que apropar-se a l’espatlla perquè exigeixi el que li deuen. 
Què fàcil mirar des de dalt a qui la vida no li ha regalat la nostra sort! I davant de la 
mentalitat caritativa i almoinera, ben difosa per “portaveus autoritzats” poc poden fer 
els més impecables seminaris d’educació per al desenvolupament. Reproduïm aquí 
dos eloqüents paràgrafs del Código Ético de Conducta del Principado de Asturias. 

33  Consulti el text íntegre de l’estudi, que es refereix concretament a les empreses que actuen a l’Argentina, al Brasil, a Xile, a Mèxic i al Perú,: 

http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Valoracion.RSC.Emp.Esp.Am.Lat.informe_completo.pdf  

34   Com es pot trobar el gaudi participatiu dels drets a l’alimentació o a l’educació i quines formes d’incidència política són necessàries per 

aconseguir-lo, és una cosa que per a molts “queda fora del camp tècnic d’execució del projecte”.  La foto del nen famolenc transmet el sentit de 

l’acció davant dels quals la patrocinaran, i ja està.

Pautes comunicatives, publicitat i ús d’imatges

La comunicació és, pels Agents de Cooperació a Astúries, un instrument de sensibilit-
zació i educació per al desenvolupament amb què promoure la presa de consciència 
sobre els problemes del desenvolupament, el coneixement i la comprensió de les causes 
de l’empobriment i les possibles solucions. La interdependència de tots els pobles del 
planeta, la necessària reciprocitat per un coneixement mutu i el respecte per les diferents 
cultures permeten augmentar la voluntat de participació ciutadana en els processos de 
cooperació pel desenvolupament, fomentar el debat públic necessari per impulsar po-
lítiques correctes de cooperació, intensificar la solidaritat entre el Nord i el Sud i lluitar 
pel canvi de les estructures vigents.

Els Agents de Cooperació a Astúries promouran i aportaran segons les seves possibili-
tats una informació real i completa que permeti una presa de consciència dels límits del 
nostre propi sistema i de la necessitat d’un desenvolupament més universal, respectuós 
de la justícia social, de la pau i del medi ambient. Oferirem una informació verídica, 
objectiva i respectarem no només el valor humà de les persones representades, sinó 
també la intel·ligència dels ciutadans i ciutadanes i, conseqüentment, procurarem i faci-
litarem l’accés directe als medis de comunicació social del nostre entorn dels col·lectius 
i de les organitzacions que representen els interessos i les visions de les comunitats i els 
pobles del Sud.

Que els pobres siguin un producte dels rics i la pobresa sigui impossible allà 
on es protegeixin plenament els drets de qui els exerceixen individual i col·lectivament, 
allà hi ha el secret d’un sumari i molt pocs s’atreveixen a obrir-ne la tapa.

Quan un sosté aquest llenguatge apareix l’objecció més freqüent i irritada: 
“però a tu no t’importa el problema de la fam! Deixa’t d’idees i ajuda’ns per aconse-
guir que aquests famolencs mengin!”

És possible que no sapiguem explicar-nos: mai no es pretén de suprimir 
l’ajuda, sinó de completar el sentit final. O bé és possible que molts ignorin què és 
l’exercici dels drets? O bé deu ser que fa por incitar a la revindicació? O bé es 
tracta del temor al conflicte amb el polític de torn? O bé fins i tot d’evitar conflictes 
dins de l’organització cooperant? Encara creuen alguns “dels nostres” que la pau és 
absència de conflicte i no la seva superació?
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Formació de capacitats

Continuant per la mateixa direcció, observem que de vegades es vol utilit-
zar les persones considerades com a “beneites raonables” que, un cop alguna cosa 
ha despertat el seu egoisme, s’hi llençaran infal·liblement. Amartya Sen s’ha afartat 
de denunciar aquesta concepció de la persona, que molts economistes i polítics pro-
fessen i assimilen l’ésser humà amb els gossos de Pavlov. Aquesta visió conductista 
mereix un dur rebuig. Es tracta que algú tingui informació (que implica formació de 
competències bàsiques) i se situï en condicions de llibertat per a comportar-se, per a 
definir quina classe d’egoisme exercirà. En aquestes condicions tindrà capacitat per 
a decidir i, per tant, participar. Els afavorits en la cooperació necessiten ser capaços 
de prendre decisions, confrontar diferents raons i motius, exercir lliure responsabilitat. 
Sense aquesta llibertat democràtica bàsica de moviments el desenvolupament mai no 
serà com a tal ni existirà una veritable ciutadania capaç de participar i de discernir 
sobre la transparència o l’opacitat d’una governança bona o dolenta.

També hem de tornar de nou a la formació de capacitats a les nostres or-
ganitzacions i a les agències, que necessiten formació en drets humans, comprensió 
d’enfocaments interdisciplinaris, maduresa democràtica i un clima intern suficientment 
relaxat. Necessiten tenir una estratègia compartida pels membres. Tota estratègia 
s’adapta als llocs i als moments i, sobretot, a les particularitats culturals del lloc on 
actua, el que exigeix capacitat d’anàlisi del terreny, cultura de consens intern, poc toc 
de corneta. Aquest és un altre camp per formar capacitats.

L’EBDH no és només “per als altres”

Per últim, l’EBDH és un mètode d’aproximació, anàlisi, mesura i acció basat 
en drets d’aplicació general, també a casa nostra. L’EBDH va néixer dedicat espe-
cíficament a la cooperació internacional. Així va ser, però que ningú no pensi que 
aquesta “base” només s’aplica als països en vies de desenvolupament. La incidència 
política s’ha d’exercir aquí, de la mateixa manera que la reivindicació dels drets i de 
la denúncia de les violacions. Si l’EBDH s’ha anat assentant entre nosaltres, haurem 
de veure’l actuar a casa nostra, en camps de la democràcia, la cultura, l’home i la 
dona, la religió i la laïcitat, els drets econòmics i els socials, la vivenda, l’educació, 
la salut, el medi ambient, la feina, els drets sexuals i els reproductius, la justícia i la 

vida sencera del país. L’EBDH és d’útil i necessària aplicació a Espanya i a Europa. 
Qui no ho assumeixi aquí, no se’n sortirà gaire bé a fora. Ningú no dóna el que no 
té, digué el savi.

Algunes publicacions sobre l’EBDH35

Algunes publicacions impreses:
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drid, 2008, p.64. http://www.redenderechos.org/webdav/publico/jornadasI_isi_apdh.pdf. 
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Celia Fernàndez Aller, (coord.), Marco teórico para la aplicación del enfoque basa-
do en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Madrid, Catarata, 2009, p. 246.
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Els enfocaments basats en drets en la pràctica de les ONGD: Experiències a Espanya

Introducció

En aquest article volem explorar quines implicacions té per a diferents ONGD de 
l’Estat espanyol pensar i fer les intervencions des dels enfocaments basats en drets (EBD). Si 
en un altre article d’aquesta publicació1 ens interroguem sobre què ha suposat per a diferents 
ONGD internacionals haver abraçat els EBD, en aquest text el centre són els discursos de 
deu ONGD espanyoles que, des de diferents aproximacions, es declaren “practicants” dels 
EBD2. L’objectiu d’aquest article és, doncs, exploratori, a través de les entrevistes realitzades a 
aquestes ONGD durant l’any 2012, es pretén apuntar una sèrie d’elements que suggereixen 
els EBD i que ens resulten rellevants a l’hora de repensar la pràctica del desenvolupament i que 
ens semblen pertinents en un context com l’actual en què el mapa de la cooperació espanyola 
s’està reconfigurant totalment. 

L’estructura de l’article és la següent: en primer lloc veurem les motivacions que 
porten a les ONGD a treballar des de l’òptica dels EBD, després d’això, explorarem les 
implicacions que això suposa en quatre àmbits concrets: a) en els aspectes estratègics, b) en 
la planificació de les intervencions, c) en la política i relacions amb les contraparts i aliats i 
d) en l’organització interna. Finalment, conclourem amb unes reflexions finals i un breu apunt 
comparatiu entre allò vist en la realitat internacional i allò que s’analitza en aquest estudi.

* Article traduït de l’original en castellà per Olga Mir Pujal 

1  Els enfocaments basats en drets a la pràctica de les ONGD. Experiències internacionals. Sergio Belda Miquel, Alejandra Boni Aristizábal, 

Jordi Peris Blanes-Grup d’Estudis en Desenvolupament, Cooperació i Ètica de la Universitat Politècnica de València.

2  S’han entrevistat deu organitzacions amb àmplia trajectòria i reconeixement en el sector de la cooperació espanyola que divergeixen quant 

a la “mida” (des de grans organitzacions a organitzacions de mitjana-petita grandària) i en l’àmbit territorial de treball (la majoria tenen im-

plantació a tot el territori espanyol, però algunes treballen en l’àmbit autonòmic). En alguns casos, les organitzacions formen part de federa-

cions més àmplies, però en tot cas es tracta d’organitzacions amb autonomia pròpia per a la presa de decisions. S’ha entrevistat una persona 

per organització (excepte en el cas de les dues organitzacions més grans, on s’ha considerat oportú entrevistar dues persones), procurant que 

les persones entrevistades tinguessin una llarga trajectòria en l’organització i un coneixement profund de les mateixes. Per desig exprés dels i 

les informants es guarda l’anonimat, utilitzant una numeració correlativa per a cadascuna de les entrevistes.

Volem agrair la participació de tots/es els /les entrevistats/ades i el suport de la Xarxa “EnDerechos”. Volem indicar que aquest article 

s’emmarca en la investigació “La movilización social como dimensión estratégica de la educación para el desarrollo. Estudio de experiencias 

desde una perspectiva Norte/Sur en el marco de la ciudadanía global y del enfoque basado en derechos “, finançat el 2011 per l’Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional en la convocatòria d’Investigació i estudis sobre el desenvolupament (11-CAP2-0995).

Origen dels EBD i motivacions per a la seva introducció 

Les raons de la introducció dels EBD en les diferents ONGD són molt diverses, 
hi ha casos en els quals des que neix l’organització ja es planteja que la seva feina  ha de 
realitzar-se a partir d’aquest enfocament: XXX no es podria concebre sense drets, des de què 
entrem per la porta, la paraula “drets” és un martelleig constant (E2); o en conjunt amb altres 
enfocaments: des de què neix l’organització l’any 1992 es planteja, i així apareix en la seva 
missió i en la seva visió, treballar amb un enfocament de drets humans, treballar l’educació des 
d’un enfocament de gènere i drets humans ... (E1). 

En altres casos, especialment en les organitzacions més grans i complexes, la intro-
ducció ha estat progressiva i part d’un element lligat a l’internacional com pot ser l’entrada en 
una coalició internacional: en el cas nostre està molt vinculat a l’entrada a [Nom de coalició 
internacional], perquè just [...] la decisió va ser que hem d’estructurar un pla estratègic que 
s’estructuri sobre la base de drets. (E8), o de la signatura d’un tractat internacional: llavors 
a partir d’aquest moment diguem que XXX és l’eix de tot el treball [...] a partir d’aquest mo-
ment tota la feina [...] té Enfocament de Drets perquè la nostra referència és XX (E9). O de 
l’entrada de gent especialitzada en participació internacional: a partir de l’any 2000 entra a 
l’organització una sèrie de gent [...] especialitzada en el treball amb drets, fonamentalment en 
el tema de participació internacional. Són gent que feia diversos anys que donava suport [...] 
a les delegacions indígenes a les Nacions Unides (E7).

En altres casos hi ha una evolució en les estratègies de les organitzacions que els 
acosta als EBD motivada per voler potenciar qüestions com la participació comunitària, la 
incidència política, la sostenibilitat, la participació, el gènere o la sobirania alimentària. En 
aquests casos, no sembla que hi hagués hagut una decisió ferma per introduir l’enfocament, 
sinó que les organitzacions han seguit la seva pròpia dinàmica interna que, segons la seva 
opinió, els ha anat acostant de manera més o menys conscient a l’enfocament de drets, de 
manera que han utilitzat eventualment el seu llenguatge per aprofundir en els seus propis pro-
cessos de canvi: Treballem seguint la metodologia d’intervenció comunitària. Llavors, aquests 
dos processos són molt propers: la qüestió del lobby, de l’advocacy i la qüestió dels drets. 
Aleshores és quan descobrim l’EBD i descobrim que allò que estàvem fent més o menys havia 
tingut un marc (E4).

Finalment, en tots dos casos, hi ha un reconeixement clar que l’adopció dels 
EBD neix de la necessitat de superar enfocaments assistencialistes, de l’emergència, 
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a treballar més en el desenvolupament amb una visió política: nosaltres, després d’estar 
molts anys treballant en el terreny t’adones que un determinat tipus de treball compleix 
uns objectius, ets capaç d’omplir uns formats, amb uns indicadors, amb un impacte, 
... però no arribes més enllà. (...) I llavors aquesta ambició en la missió (...) ens porta 
a fer un pas més enllà, i aquí cada vegada més a prop a quines són les causes dels 
problemes (...) i això és el que et porta a acceptar cada vegada més el discurs dels 
drets, és a dir, bé, les persones no són ja subjectes d’ajuda sinó titulars de drets (E6).

Implicacions en els aspectes estratègics

Una primera implicació que té a veure amb els aspectes estratègics de les 
organitzacions és enfocar-los cap a la importància del treball amb titulars de drets, 
obligacions i responsabilitats, amb allò que implica la presa de posicionament polític 
per part de l’organització: és a dir, la gent, en realitat, el que necessita és reconèixer-
se a sí mateixa com a titular de drets i a partir d’aquí, aquestes necessitats bàsiques 
no es veurien com una qüestió d’assistencialisme, sinó que es veurien com una qüestió 
que s’ha de tornar a la població perquè és de la població (...) nosaltres ens mantenim 
des de la neutralitat però des del moment en què treballem amb l’Enfocament en Drets, 
volem fer que la població sigui conscient que és un ésser polític (E4).

Les persones al centre. Crec que aquest és l’element nuclear perquè és el 
que et fa plantejar les preguntes de manera diferent. És molt diferent que jo em faci 
la pregunta “ què és el que jo puc fer, quina és la  meva contribució en aquest país 
perquè l’agricultura sigui millor”, que no pas que jo em faci la pregunta “quins són els 
drets que tenen aquestes persones, que tenen aquestes condicions ... i quina és la meva 
contribució perquè puguin exercir els seus drets (...) identificar les responsabilitats, qui 
és responsable de”. Això implica també les responsabilitats pròpies i, per tant, quines 
són les meves responsabilitats com a actor (E8). 

Una altra conseqüència important en l’aspecte estratègic és el creixent pes que 
es dóna a la mobilització social, construcció de la ciutadania activa i la incidència: i 
després tasques d’advocacy amb els governs públics que haurien de ser els garants últims 
del compliment dels drets del nen. Tasques d’advocacy, de canvi de lleis, etc. (E2). Hi ha 
una evolució evident importantíssima en els últims anys respecte a un treball més de mobi-

lització social o més clàssic, de sensibilització, per dir-ho així, a un treball de generació 
de ciutadania activa, és a dir, d’aconseguir que la població participi en les decisions i 
tingui canals de participació en les decisions a nivell polític i a nivell social que s’estan 
produint. (...) El que volem és generar ciutadans crítics, globals, que es preocupin per 
la realitat del Sud, no per la seva realitat propera (...) A més, animar-los a participar i 
a exercir el seu dret a la participació que evidentment tenen (E8).

Encara que aquesta opció, de vegades, no està exempta de dificultats 
com les que evidencien els entrevistats: Incidència, incidència, incidència i és el que 
treballarem incidència petita des dels grups juvenils i l’educació, no sé com ho farem 
però ens sembla la forma més coherent (E1).

Són processos de canvi social molt profund que t’obliguen a prendre una 
perspectiva molt més àmplia. I el dubte és si la societat o la nostra base social  entén 
i dóna suport a aquest tipus de canvis (...) Llavors, el que esperem és ser capaços 
d’incidir sobre la ciutadania i sobre la societat perquè ens ajudin i ens acompanyin 
en aquest canvi que entenem que hem de generar (E3).

Una altra implicació en les estratègies és la recerca de processos a més 
llarg termini i sostenibles: Per aconseguir la sostenibilitat i sobretot la co-responsa-
bilitat hi ha d’haver un altre tipus d’accions encaminades a aconseguir-ho. Llavors 
a part de les activitats que es fan respecte a la conculcació en sí i els beneficiaris 
últims que són els nens, es treballa amb l’entorn, amb la societat, amb la família amb 
els líders locals, etc. perquè ells mateixos heretin el treball realitzat, contribueixin a 
la sostenibilitat i entenguin que la co-responsabilitat dels drets de l’infant també els 
correspon a ells (E2).

En altres casos, treballar des de l’òptica dels EBD porta a plantejaments 
més integrals en què coexisteixen diferents estratègies i treball amb diferents actors: 
aquest concepte d’ integralitat és el fet que quan nosaltres tenim un projecte el treba-
llem des del punt de vista de la cooperació al desenvolupament, acció humanitària, 
fins i tot en cas que hi hagi una emergència. Però també el treballem des del punt de 
vista de campanyes, de lobby, de generació de ciutadania. Fins i tot de comerç just, 
de com afecten les relacions comercials a aquest projecte en concret (...) hem passat 
d’un rol d’una relació bilateral amb cada organització (...) a l’enfocament multiactor. 
D’un rol de treball bilateral a un rol multilateral en el qual identifiques quin és el valor 
afegit. En molts casos, doncs, hem vist que el nostre valor afegit és asseure a la gent 
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que no s’asseu, o que es coneix però de vegades s’odia, a la mateixa taula per 
treballar junts en alguna cosa. O gent que no es coneix, poder asseure’ls  i el nostre 
rol principalment és d’enllaç. I és un element que té un valor moltes vegades més gran 
que el financer (E8).

Implicacions en la planificació i gestió de    
           programes, projectes i accions

En relació amb aquest aspecte de la feina de les organitzacions, les di-
ferències més clares són entre les que han desenvolupat una metodologia específica 
per treballar amb els EBD, aquelles que la combinen amb altres enfocaments i altres 
que consideren que l’adopció de plantejaments participatius en la planificació de 
les intervencions i en la pròpia organització interna és un dels signes visibles de l’ús 
dels EBD. A continuació veiem exemples de les tres visions enunciades anteriorment:

Es fa una anàlisi sobre la base de la conculcació de drets en una població 
específica sobre la base dels quatre principis rectors de la Convenció de la qual 
emanen després dels quaranta i escaig articles. Per tant, es fa una primera anàlisi 
de la conculcació de drets. Un cop tenim feta l’anàlisi de la situació sempre sobre 
la base dels drets de la Convenció, sempre intentem que a l’hora d’implementar 
qualsevol tipus de projecte tingui tres tipus d’activitats, el que es coneix com la teoria 
dels tres pilars (E2).

A nivell de programes, hi ha tres enfocaments que per a nosaltres són 
claus: un és l’enfocament de drets, en què incloem i especifiquem l’enfocament de 
gènere. Un segon enfocament, és un enfocament multinivell: com treballem en els 
diferents nivells i com connectem amb la part local, perquè això no necessàriament 
es troba en l’enfocament de drets (...). I el tercer enfocament és un enfocament 
multiactor, que tampoc no es troba necessàriament [en l’enfocament de drets]. (...) 
L’enfocament de drets si que reconeix que hi ha responsabilitats de molts actors, 
però que hagis de treballar conjuntament amb diversos actors per poder dur a terme 
canvis és el que no es troba [i si que es troba en l’enfocament multiactor]. (...) Llavors 
aquests tres enfocaments són els que d’alguna manera estan a la base de la forma i 
la metodologia de treball (E8).

No hi ha una metodologia per fer-ho, és a dir, no tenim uns paràmetres 
ni uns criteris per aplicar-los, però està present perquè la principal funció de [Nom 
l’organització] és tenir gent capacitada, conscienciada críticament i que hi pugui 
participar activament (E3).

També hi ha consideracions interessants en relació amb la convivència 
dels EBD amb l’enfocament del marc lògic, però, des del moment en què les organit-
zacions que treballen des de l’òptica de l’EBD ho fan amb un convenciment polític, el 
fet d’haver d’adaptar els projectes al marc lògic, no es visualitza com un problema: 
si al final tot això es transcriu en un paperet, perfecte. Els indicadors seran una mica 
més vistosos, no podia ser d’una altra manera, però entenem des de l’inici que hem 
treballat des d’aquí. Aleshores, si ens imposen una eina com marc lògic per portar 
tot aquest tipus de processos, perfecte. Nosaltres ja ho hem treballat tot això (E3).

Implicacions en la política i en les relacions amb   
          contraparts i aliats

Una de les conseqüències més destacades que té l’EBD en la feina de les 
organitzacions és la importància que es dóna al treball en xarxa tant de caràcter 
internacional com nacional i local. Diverses ONGD manifesten aquesta qüestió de 
manera clara: jo crec que [Nom de l’entitat] aquí sí que ha destacat, formem part de 
milions de xarxes, ens sembla una cosa fonamental,. [...] I treballem en xarxa amb 
altres organitzacions, cada any mobilitzem en diferents ciutats del País Valencià i sí, 
treballem en xarxa (E1). Participem en moltes xarxes, i som també molt crítics amb 
les xarxes en què participem. (...). En això sí que hem gastat moltes energies i molts 
esforços. Amb totes les crítiques de qualsevol tipus de xarxa en què podem estar (E3).

Escollir amb qui es treballa en xarxa també és fonamental i ha conduït, 
en alguns casos, a un canvi en el perfil de les contraparts i cap a una relació de 
caràcter més polític: hi està havent una selecció natural de les contraparts que no són 
capaços d’entendre, o que no volen, o que l’EBD no és el tema i que volen continuar 
sent organitzacions de serveis, com dius tu o (...) Després  hi ha un decalatge natural 
que s’estan quedant pel camí i nosaltres estem treballant (...) Ha canviat radicalment  
el marc de contraparts, el tipus de perfil i la varietat de contraparts. Tens asseguda 
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a la taula a... a organitzacions feministes fortes, amb organitzacions de base, amb 
universitats ... amb diferents actors sobre cadascuna de les temàtiques, i definint 
estratègies conjuntes (E8).

Tenim una contrapart amb la qual hem estat treballant durant molts anys, 
obtenint també bons resultats (..), però al mateix temps era un procés que es consi-
dera acabat perquè és cert que hi ha hagut certes fases i el soci local és una mica 
feble a l’hora de transmetre una visió política a la pagesia i a fer incidència (...), però 
potser  necessitàvem una incidència major i s’està estudiant la idea de treballar amb 
una altra ONG [...], és una ONG molt potent perquè fa un treball polític increïble, 
són uns guerrers i tal, i estem entaulant relació amb ells (E10).

Finalment, l’EBD també implica un canvi de la visió de la pròpia organit-
zació per a  relacionar-se amb les altres organitzacions i veure’s com a subjectes 
de canvi: al final els subjectes de dret som tant nosaltres com ells, totes dues parts 
participem, aprenem, ens formem i d’alguna manera ens recolzem (...), és a dir, que 
no estem treballant l´EBD perquè [Nom de l’organització] pugui incidir sobre la sobi-
rania alimentària o sobre el dret dels camperols a la terra, a l’aigua o el que sigui, 
sinó que tu mateix també ets procés del canvi (E3). 

Implicacions en l’organització i gestió internes

La feina feta des dels EBD també té unes implicacions a l’interior de 
l’organització que porta, per exemple, a incrementar la importància de la partici-
pació de la base social encara que, de vegades, es tracta d’un procés que no està 
exempt de tensions: hi pot haver persones que aposten més per la participació i que 
siguin més horitzontals i altres que, sense voler, que encara que en el discurs siguin 
més horitzontals, de sobte prenen una decisió i ja està. Però jo crec que és un pro-
cés en el qual l’organització també està creixent [...] Crec que hem d’avançar més, 
l’organització si es qüestiona tenir-la assumida i integrada i veure-la en els nostres 
processos de desenvolupament ens porta a voler  exigir més també en els nostres 
processos de treball (E1). [Nom de l’organització] és una fundació, és una organit-
zació jerarquitzada i a més és molt difícil que hagi de canviar a curt termini. Tenim 
un patronat, una directora general, un consell de direcció, un equip directiu ... (E8).

No obstant això, per a altres organitzacions, la participació interna és un 
senyal d’identitat inqüestionable: No volem estructures tecnòcrates de cinc tècnics 
que tractin tants projectes. Busquem més activitat a la base social, molt crítica, molt 
participativa, que promogui aquest canvi social (E3). Entenem des d’aquesta lògica 
d’horitzontalitat que totes les persones que pertanyen a [Nom de l’organització], ja 
siguin voluntaris o tècnics pagats, tenen el mateix grau de participació, de veu i vot, 
per així dir dins de la institució (E4) .

També, l´EBD porta a incrementar processos de formació interna perquè la 
base social es pugui formar i interioritzar l’enfocament: en termes de formació inter-
na, és una cosa que fins ara no està tan estructurada, a la qual ara s’està intentant 
donar més presència i a través del que pot ser una formació bàsica general en què, 
per suposat, tothom s’ha de saber la Convenció. Després, [la formació sobre l’ús de] 
l´EBD en programes, el té la gent [de l’àrea] de cooperació, els altres no tant. Però 
sí també aprofitar molts espais de formació institucional, visites de terreny, perquè 
tothom es vagi impregnant de tot aquest plantejament (E9).

Finalment, les organitzacions destaquen la importància que les polítiques 
de personal i les condicions laborals siguin coherents amb allò que es proposa des 
de l´EBD: per exemple, les baixes laborals per tenir cura dels fills o per qualsevol 
problema familiar relacionat amb tenir cura dels nens són bastant fàcils a [Nom de 
l’organització], no podria ser d’una altra manera (E2).

Conclusions

En aquestes pàgines hem volgut destacar el potencial que tenen els EBD 
per informar d’una pràctica diferent a les organitzacions; hem vist exemples de com 
els EBD serveixen per a plantejar estratègies diferents, aliances, relacions, espais 
de participació interna. El que hem descrit aquí no difereix en gran mesura d’allò 
que succeeix en altres contextos, tal com podem apreciar en el capítol dedicat a les 
experiències internacionals en aquest mateix llibre (vegeu Belda et al.).

Així mateix, hem pogut constatar que els EBD, tot i tenir un gran potencial, 
no sempre són entesos de la mateixa manera: qüestions com la participació o la pre-
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sa de decisions interna, per exemple, no s’aborden de la mateixa manera per part 
de les organitzacions. No obstant això, sí que podem constatar que els EBD obren 
interessants espais de discussió i reflexió entre les ONGD perquè elements com el po-
der, la participació, la rendició de comptes i la responsabilitat puguin ser abordats.
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Introducció

Conceptes nuclears dels EBD
 ¬ Canvis en els rols i relacions des del marc dels drets

 ¬ Universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets

 ¬ Participació, poder i rendició de comptes i responsabilitat (accountability)

 ¬ Visió política

Implicacions de la incorporació dels EBD en las organitzacions de desenvolupament
 ¬ Implicacions en els aspectes estratègics

 ¬ Implicacions en la planificació i gestió de programes, projectes i accions

 ¬ Implicacions en la política de socis i aliats

 ¬ Implicacions per a l’organització i la gestió interna

Conclusions
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Parlar de drets en el desenvolupament pot ser nou entre les agències de cooperació inter-
nacionals, però parlar de les lluites pels drets civils i polítics i pels econòmics, socials i culturals ha es-
tat un fet habitual en el panorama polític per a molts estats del Sud. Parlar de drets ha estat i segueix 
sent una característica essencial dels moviments de resistència i alliberament en els països del Sud1. 

Introducció 
En els últims anys hem assistit a un interès creixent per part d’agències de 

cooperació bilaterals, organismes internacionals i ONGD per a incorporar el discurs 
dels drets en el desenvolupament. 

Entre les primeres, l’agència de cooperació del Regne Unit DFID va elaborar 
l’any 2000 un document estratègic denominat Drets humans per als pobres (Human 
Rights for Poor People)2 en què s’argumentava que la participació, la inclusió i el 
compliment d’obligacions eren principis fonamentals en la seva cooperació. Entre les 
agències multilaterals, ha destacat UNICEF, que ha incorporat els drets humans en la 
programació de les seves activitats i en les seves iniciatives per al desenvolupament de 
capacitats3. Entre les ONGD internacionals, ActionAid ha estat una de les més actives 
en atribuir les causes de la pobresa a les desiguals relacions de poder i en parlar-ne 
com a una violació de drets, entenent l’enfocament de drets com una eina poderosa 
per a combatre aquestes desigualtats4.

En l’estat espanyol també hem observat un augment progressiu de l’atenció 
sobre aquest tema, començant pel sistema oficial estatal, que ha contemplat els drets 
humans com un dels sectors prioritaris de la cooperació espanyola. Així mateix, nom-
brosos actors no governamentals i universitats s’han apropat a aquest enfocament i 
han començat a compartir experiències, com demostra el fet de la creació de la Red 
EnDerechos (www.redenderechos.org).

*Article traduït de l’original en castellà per Olga Mir Pujal.

Volem agrair el suport de la Red de Derechos en la realització de la investigació que ha permès realitzar aquest treball; igualment, volem indicar 

que aquest capítol s’emmarca en la investigació “La movilización social como dimensión estratégica de la educación para el desarrollo. Estudio 

de experiencias desde una perspectiva Norte/Sur en el marco de la ciudadanía global y del enfoque basado en derechos” finançat al 2011 per 

l’Agencia Española de Cooperación Internacional en la seva convocatòria d’investigació i estudis sobre el desenvolupament (11-CAP-0995).

1  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, “Putting the Rights-based approach to development into perspective” a Third World Quarterly. 

25, 8, 2004, p. 1420.

2  DFID, “Realising Human Rights for Poor People” a DFID Plans. DFID, 2000. Disponible a: http://www2.ohchr.org/english/issues/development/

docs/human_rights_tsp.pdf

3  Urban Jonsson, Human rights approach to development programming. Nairobi, UNICEF, 2003.

4  J. Chapman, “Rights-Based Development: The Challenge of Change and Power”. Advocacy Action Research Project, Working Paper 2. Action 

Aid, 2005.

Tot i això, no podem oblidar la reflexió de Cornwall i Nyamu-Musembi5 

amb què encapçalem aquest capítol i és que parlar de drets en el desenvolupament 
continua sent una característica dels moviments de resistència i alliberament dels 
pobles del Sud. És per això que, en aquest text, volem referir-nos específicament als 
enfocaments basats en drets (EBD) com aquelles aproximacions que, d’una banda, 
tenen la seva gènesi normativa en el marc internacional dels drets humans i que, 
d’una altra banda, tenen la seva gènesi pràctica en les moltes lluites dels pobles 
i organitzacions del Nord i el Sud global tals com les lluites culturals i socials dels 
pobles indígenes o les dels moviments de dones6. És en la interrelació entre aquestes 
aproximacions des d’on els EBD obtenen tota la seva riquesa i potencial i des d’on 
es poden convertir en un poderós mitjà per a pensar en una aproximació més pro-
gressista, fins i tot radical, al desenvolupament7.

Tal com destaquen Crawford y Wurth8, la primera aproximació creix en 
el marc de les Nacions Unides, impulsada sobretot per UNICEF, durant els anys 
noranta, amb el fi d´”operacionalitzar” la Convenció dels Drets dels Infants. Parteix 
del caràcter obligatori del règim internacional dels drets humans i es focalitza en les 
obligacions dels estats per a assegurar els estàndards dels instruments legals. Con-
tràriament, des de la segona aproximació, els EBD s’havien generat amb freqüència 
per a recolzar a la ciutadania en guanyar veu i demandar els seus drets. 

Cadascuna d’aquestes aproximacions té les seves debilitats i fortaleses 
conceptuals i estratègiques. La primera obté la seva força quan apel·la al consens 
internacional i la legislació dels drets humans. Per això, dóna legitimitat legal i políti-
ca a la ciutadania que reclama qüestions com ara retre comptes i responsabilitats en 
major mesura (l´accountability, en la terminologia anglosaxona) i un millor govern per 
a respectar, protegir i fer efectius els drets. A més a més, aquesta aproximació enfor-
teix les sinergies entre el marc legal dels drets humans i el desenvolupament i clarifica 
la naturalesa dels esforços globals. Per part seva, la segona aproximació als EBD té 

5  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based approach to… Op.Cit., pp. 1415-1437.

6  Rosalynd Eyben,  “El levantamiento de los derechos. Enfoque del desarrollo basados en los derechos” a IDS Policy Briefing. Número 17, maig 

2003. Brighton, IDS, 2003.

7  Andrea Cornwall i Celestine Nyamu-Musembi, Putting the Rights-based approach to… Op.Cit.,  pp. 1415-1437.

8  Sheena Crawford i Anna Wurth, Training on Human Rights-Based Approaches to Development:  Experiences and Materials 2006. Eschborn, 

GTZ, 2007.
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la seva fortalesa en el seu compromís de fer sentir les veus de la ciutadania9 i en la 
la seva aposta per enfortir les lluites locals i globals per a l’exigència i construcció 
permanent dels drets des de la base.

La nostra proposta se situa prenent elements de totes dues aproximacions. 
Mitjançant l’ús dels conceptes i els principis dels drets i les seves obligacions els 
EBD conceben la pobresa com a resultat de processos socials, polítics i econòmics 
d’exclusió, en què les relacions de poder juguen un rol fonamental. El seu objectiu 
també és establir relacions d´accountability mútua entre els ciutadans i l’estat, de tal 
manera que es puguin canviar les relacions de poder. És important no perdre de 
vista els estàndards internacionals i el dret internacional, atès que aquesta és una de 
les fortaleses específiques i novetats dels EBD davant a altres maneres d‘entendre el 
desenvolupament. Tot i això, cal recordar que els EDB poden anar més enllà dels 
drets reconeguts, en apel·lar directament als drets construïts en les lluites socials i a 
qüestions de justícia social, més enllà del reconeixement legal.

Conceptes nuclears dels EBD
A pesar de la creixent bibliografia sobre els EBD i la cada cop major 

incorporació d’aquests per part de les organitzacions de desenvolupament, existeix 
una gran diversitat sobre les maneres d’entendre’ls. Per tot això, preferim parlar en 
plural en parlar dels EBD. Tot i això, sí que podem identificar alguns elements comuns 
i innegociables, que estan presents en qualsevol EBD i que constitueixen la base i 
l’especificitat de l’enfocament. Aquests elements són: 

 ¬ Canvi en els rols i les relacions des del marc dels drets.

 ¬ Universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets.

 ¬ Participació, poder i rendició de comptes i responsabilitat (accountability).

 ¬ Visió política del desenvolupament.

En les següents pàgines veurem cadascun d’aquests elements amb l’objectiu 
no tant de tenir definicions acotades, sinó d’oferir un marc que ens permeti apropar-

9  Ibídem.

nos a les experiències concretes d’incorporació dels EBD que veurem a la següent 
secció, entendre el seu potencial i novetat, establir connexions i comparacions i 
identificar tensions i limitacions, convidant sobretot a la reflexió i a l’exploració de 
noves experiències.

Canvis en els rols i les relacions des del marc dels drets

L’estat-nació, en procés globalitzador, es redefineix, canviant el seu rol i 
les seves relacions amb altres actors. En alguns casos, aquest canvi de rol suposa 
una pèrdua de poder davant d’altres actors com les corporacions transnacionals, 
els organismes internacionals o les grans ONG. En qualsevol cas, l’estat continua 
conservant un paper central en molts aspectes, al mateix temps que tota una sèrie de 
nous agents obtenen major protagonisme i importància en les diferents esferes. Així, 
un dels elements nuclears dels EBD consisteix a considerar a tot el conjunt d’actors 
i el seu rol en els processos de fer efectius, de garantir, produir, vulnerar, construir i 
“reconceptualitzar” els drets, tenint en compte els nous vincles entre drets i responsa-
bilitats que es generen en les recents i canviants maneres de govern.

D’altra banda, els rols dels actors s’han d’entendre també en relació amb 
altres actors, atès que la titularitat, responsabilitat i obligació respecte dels drets es-
tan sempre relacionats. A més, aquests rols, com les relacions, poden ser múltiples i 
simultanis. Alhora, i en coherència amb allò què hem dit anteriorment, les capacitats 
dels actors s’han d’entendre també des de les relacions, atès que es defineixen en 
termes de la seva capacitat d’exigir, respectar, protegir, fer efectius, no obstaculitzar, 
etc., el compliment dels drets respecte de l’altre.

Així mateix, aquestes relacions es donen en xarxes complexes, en perma-
nent reconfiguració, embegudes en les relacions de poder, en què es troben inte-
ressos i motivacions diferents i en què es donen permanentment conflictes, acords i 
aliances i es generen nous contractes.

Aquesta nova mirada afecta també al propi rol de les organitzacions de 
desenvolupament. Aquestes són també i, en primer lloc, titulars de responsabilitats 
respecte dels drets. Des d’aquesta perspectiva, s’han de posicionar d’una manera 
diferent en els contextos i processos en què treballen. Així, la responsabilitat es con-
verteix en un element clau amb múltiples implicacions. A part del propi rol i posicio-
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nament, des d’un EBD canvien també les relacions amb aquells amb qui es treballa, 
el contingut, el sentit i la naturalesa d’allò que es fa conjuntament. Revesteix particular 
importància el replantejament de les relacions de les organitzacions de desenvolupa-
ment amb, d’una part, els implicats directament en l’exigència (i permanent generació) 
drets, les organitzacions de base i els movimients socials; per altra part, amb els titulars 
d’obligacions per al compliment d’aquests drets, les institucions de l’Estat.

Per últim, cal afegir que repensar els rols i les relacions afecta també al pla 
individual. Des d’aquesta perspectiva, un EBD implica també transformacions en els 
valors individuals, les actituds, creences i comportaments, així com en la forma de 
comunicar-nos i les pautes de relació interpersonal, que cal que siguin obertes i de 
confiança10.

Universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets

La qüestió de les relacions entre els diferents drets han estat, des de la 
mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, un territori de disputa política. En 
qualsevol  cas, la naturalesa universal, indivisible i independent dels drets està avui re-
coneguda i fora de discussió en els pactes internacionals i constitueix un dels elements 
centrals dels EBD.

Assumir aquestes característiques dels drets obre l’espai per considerar, des 
d’una perspectiva àmplia i holística, qüestions més enllà del “tradicional” debat sobre 
les relacions entre els drets civils i polítics i els econòmics i socials11. Per a alguns au-
tors, suposa abordar també els vincles entre els processos i els resultats en la lluita pels 
drets. També, implica plantejar-se les relacions entre els drets en la construcció i exi-
gència d’aquests en els diferents nivells de governança, d’allò local a allò global, així 
com les connexions entre els enfocaments bottom-up i top-down12. Per a altres autors13 

10  L. Groves i R. Hinton, Inclusive Aid: Changing power and relationships in international development. Londres, Earthscan, 2005.

11 P. Gready  i J. Ensor, (eds.), Reinventing development? Translating Rights-based approach from theory into practice, Zed Books. Londres, 2005.

12  L’anglicisme bottom-up es pot traduir com enfocament “d’abaix a dalt”, referit a la forma de participar a, promoure i produir canvis des de la 

base, des dels individus o, més freqüentment, des de l’organització autònoma de la ciutadania. Up-down es pot traduir per “de dalt a baix”, i es 

refereix als canvis que afecten a la ciutadania, però que són promoguts des de l’estat o, més en general, per actors poderosos.

13  M. Brouwer, H. Grady,  V. Traore, y D. Wordofa,  “The experiences of Oxfam International and its affiliates in rights-based programming and 

campaigning“ en P. Gready y J. Ensor (eds.), Reinventing development?...Op. Cit.; U. Jonsson, “A human rights-based approach to programming”, 

en P. Gready, y J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op.Cit.; A. Jones,  (2005). “The case of CARE International in Rwanda” en P. Gready y J. 

representa també pensar en com es “creuen” i vinculen els drets en les esferes pública 
i privada, així com les relacions entre els drets individuals i les drets col·lectius14.

Es pot afegir que la naturalesa universal, interdependent i indivisible dels 
drets suposa també pensar en les relacions entre els drets reconeguts en els estàn-
dards i marcs internacionals i els drets construïts o resignificats permanentment en les 
lluites d’organitzacions i moviments socials.

Així mateix, per a les organitzacions de desenvolupament comporta tren-
car les visions sectorials o limitades per abordar enfocaments més integrals, en què 
es poden generar noves sinergies entre els drets. 

Finalment, constitueix una poderosa justificació teòrica, amb evidents impli-
cacions pràctiques, per a deslegitimar les aproximacions més neoliberals al desenvo-
lupament, que entenen que es poden “sacrificar” determinats drets d’alguns col·lectius 
o per algun període de temps, per tal de garantir els drets d’una majoria.

Participació, poder i rendició de comptes i responsabilitat
(accountability)

Des dels EBD, la participació es reivindica com un dels components cen-
trals del desenvolupament. No obstant, a diferència d’altres aproximacions, es tracta 
d’una visió que tracta d’anar més enllà de les visions instrumentals d’aquesta per a 
pensar en una participació transformadora capaç d’enfrontar i canviar les relacions 
desiguals de poder.

La participació és al mateix temps considerada com un dret, de manera 
que no resulta una qüestió purament “voluntària” o desitjable quan es pensa en 
processos de desenvolupament. De la mateixa manera, des d’aquest enfocament, 
es passa de concebre a les persones com a “beneficiaries de projectes de desenvo-
lupament” a ciutadans actius, amb drets i responsabilitats. Per tot això, cal transitar 
de formes de participació de baixa intensitat (consultes, provisió d’informació, etc.) 
a altres formes d’alta intensitat (mecanismes de control ciutadà real sobre la presa 

Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit.

14  M. Antunes y J. O. Romano, “Combating infant malnutrition – an experience of networking in the social struggle for the human right to food 

and sustable nutrition” en P. Gready  y J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit.
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de decisions)15. Parlem d’una participació bottom-up, capaç de promoure espais au-
tònoms i la participació des de la base. És el cas, per exemple, de moviments socials 
sorgits de l’autoorganització de les persones i constituïts al marge de les institucions, 
les organitzacions de desenvolupament o altres actors poderosos, com espais de parti-
cipació comunitària per a la presa autònoma de decisions, fora de les estructures insti-
tucionals, però que poden intentar influir-hi. Això no suposa una renuncia a l’exigència 
i la necessitat de formes de participació up-down, si bé cal tenir molt presents els riscos 
de cooptació i instrumentalització. Les formes de participació up-down són promogu-
des per les institucions polítiques o actors amb poder, però per a una participació 
transformadora, han de promoure la reflexió crítica, l’articulació de demandes i l’acció 
de les persones perquè actuïn sobre la seva pròpia realitat per a transformar-la, promo-
vent en últim terme l’organització no instrumentalitzada de la societat civil.

D’una altra banda, des d’un EBD i en virtut dels nous rols que s’atribueixen 
als diferents actors, es suggereix deixar enrere “una preocupació exclusiva per la 
participació en les iniciatives de desenvolupament i cooperació a través del projecte i 
optar per buscar la participació en l’àmbit de la governança i els seus mecanismes de 
formulació i execució de polítiques públiques”16. Els àmbits de la governança inclouen 
els diferents nivells, d’allò local a allò global.

Així mateix, continuant amb Chapman17, els drets no poden realitzar-se 
plenament sense canvis en l’estructura i en les relacions de poder en totes les seves 
formes. És per això que per a considerar un EBD cal apuntar a desafiar i transformar 
les formes opressives de les relacions de poder, així com a crear-ne de noves basades 
en els valors de la solidaritat, l’equitat, la dignitat i el bé comú.

En qualsevol cas, el poder és un concepte complex, molt discutit i general-
ment poc entès. A la bibliografia sobre poder, hi ha alguns elements que és important 
considerar de cara a valorar les seves implicacions per a la conceptualització i la 
pràctica dels EBD18. Per una banda, s’ha de considerar que el poder és a tot arreu, 

15  R. McGee, “Procesos de desarrollo, participación, gobernanza, derechos y poder” a Cuadernos de Investigación en Procesos de Desarrollo 

No. 1, Grup d’Estudis en Desenvolupament, Cooperació i Ètica, Universitat Politècnica de València, 2010. Disponible a: http://masterdesenvolupa-

ment.upv.es/mppd/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=28

16  Ibídem, p. 11.

17  J. Chapman, Rights-Based Development …Op. Cit.

18  Aquesta aproximació, amb una voluntat eminentment pedagògica i pràctica, que combina l’aportació de diferents autors, està basada en 

S. Belda,  “Enfoque de poder”, a Planificación Participativa: Recursos en planificación, seguimiento y evaluación participativa de intervenciones 

en espais públics i privats, a tots els nivells i en tot tipus de relacions, i actua de 
manera dinàmica i multidimensional, en permanent canvi i en múltiples dimensions 
(econòmica, política, social, cultural, simbòlica, etc.). Per l’altra, el poder és sempre 
relacional, es produeix i s’exerceix en la interacció humana i es defineix en cada 
relació i en cada context, però està desigualment concentrat, entre persones, grups 
socials, classes, gèneres, territoris, etc. A més a més, el poder ve de diferents fonts 
i s’expressa de múltiples formes, ja sigui per a la denominació i l’opressió o per a 
l’afirmació i l’alliberament. 

Des dels EBD s’entén, tal com veiem, que la vulneració dels drets es pro-
dueix a partir de complexos processos socials, econòmics i polítics en què el poder 
té un lloc clau. Per això, resulta rellevant tenir elements per a entendre les formes en 
què el poder pot operar de manera “negativa” i produir així les diferents formes de 
denominació, repressió, força, coacció, discriminació, opressió o abús que porten a 
la vulneració dels drets.

És el que es pot anomenar el “poder sobre” i podem considerar que ac-
tua de diferents maneres, tal com apareix en el quadre 1. De la mateixa manera, 
des dels EBD resulta central comprendre les formes en què les persones i col·lectius 
desafien el poder opressor i  generen noves formes de poder “positiu” que permeten 
exigir, construir i fer complir els drets. És el que podem anomenar el “poder vital”, 
que es manifesta també de formes diferents, reproduïdes igualment en el quadre 119.  

de desarrollo, 2011. Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, Universitat Politècnica de València. Disponible a http://www.

planificacionparticipativa.upv.browliees/ .

19  Just Associates, “Ambcepts for revisioning power for justice, equality and peace” a Making Change Happen No. 3, 2006. Disponible a: http://

www.justassociates.org/publications_files/MCH3.pdf .



123

Drets Humans i Desenvolupament:
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

122

Els enfocaments basats en drets en la pràctica de les ONGD. 
Experiències Internacionals

Quadre1. Com actua el poder?

Com opera el poder de forma negativa? Podem distingir entre: 

 ¬ El poder visible: és el poder directament observable, que actua a través de 
normes legals, estructurades, autoritats, institucions, negociacions públiques, 
processos formals de presa de decisions, etc.

 ¬ El poder amagat: és el poder de “posar l’agenda” o manipular-la. Funciona 
controlant qui arriba als espais de presa de decisions i quins punts es consi-
deren importants, s’inclouen en l’agenda o s’obren al debat públic. És menys 
obvi que el poder visible.

 ¬ El poder invisible: és el que construeix les definicions, els valors i les idees 
d´”allò que és normal”. Influeix en com les persones pensen el seu lloc en el 
món, les seves creences, els seus sentiments de superioritat o d’inferioritat o 
què és el que els importa. És el més difícil d’identificar.

Com opera el poder de forma positiva? Podem distingir entre:

 ¬ El “poder amb”: és el poder de la col·laboració, la força i la capacitat d’acció 
col·lectives, construït conjuntament, basant-se en el suport mutu, la solidaritat, 
la col·laboració i l’organització social. Aquesta manifestació del poder poten-
cia i multiplica els talents, coneixements i recursos individuals.

 ¬ El “poder per a”: és la capacitat de fer que té cada persona, per a transformar 
i donar forma a la seva vida i al seu món. Possibilita alhora el “poder amb” 
com a acció conjunt.

 ¬ El “poder interior”: és el sentiment personal i íntim d’autoestima, autoconeixe-
ment, consciència crítica, dignitat, autorealització i esperança. Té també a 
veure amb la imaginació i la capacitat d’actuar. És des d’aquesta forma de 
poder que les persones poden exercir el seu “poder per a”.

També resulta rellevant per a una anàlisi del poder des d’un EBD, consi-
derar que opera igualment en diferents nivells, local, nacional i global, així com els 
espais intermedis, de manera interrelacionada i dinàmica. Igualment, el poder actua 
en diferents esferes o “terrenys” de la vida: el terreny públic (el més visible, el de la 
vida pública, laboral, social, etc.) el terreny privat (en la família, amics, relacions 
sentimentals, etc.) i el terreny íntim (en relació al propi cos).

Finalment, s’ha donat especial importància des dels EBD a la relació entre 
el poder i el coneixement. El “poder sobre” és freqüentment exercit a través de la 
producció i control de la informació i el coneixement. En particular, el coneixement 
“expert” o “científic”, habitualment controlat per les persones i grups poderosos, ha 
estat considerat com l’únic vàlid, de tal manera que devalua, invalida o fa invisibles 
altres tipus de coneixement (com les savieses ancestrals, les cosmovisions no occiden-
tals o les diferents formes de sabers populars) o formes de produir-lo (com les formes 
tradicionals, la producció i la transmissió no escrita o els aspectes intuïtius, espirituals 
i emocionals de la producció de coneixement). Des d’aquest punt de vista, s’ha de 
prestar atenció als processos de producció i difusió (o imposició) del coneixement, 
amb freqüència en mans dels quals exerceixen el “poder sobre”. Cal considerar i 
valorar també el fet que el coneixement és de diferents tipus i produït de diferents 
maneres, totes valuoses i que poden ser integrades per a construir “poder vital”20.

Per últim, molt vinculada  als nous tipus de relacions que s’estableixen des 
dels EBD, així com amb les qüestions de poder i de participació, la idea de rendi-
ció de comptes i responsabilitat (accountability) es troba molt present en els EBD: es 
converteix en element fonamental per a la implementació dels drets en el centre dels 
processos.

Es tracta d’anar més enllà de promoure exclusivament l’accountability dels 
estats cap a la ciutadania per a, en canvi, posar-la al centre de les relacions entre 
tots els actors i, particularment, dintre de, entre i sobre les ONG i agents donants.

Sobre les diferents caracteritzacions que poden ser rellevants per aproxi-
mar-nos als EBD, podem distingir21 entre una perspectiva substancialista, basada en 
els mecanismes contractuals i una perspectiva relacional, entesa des de les relacions 

20   Ibídem. 

21  A. Boni, J. Peris i A. Hueso, “Otra manera de concebir las intervenciones de codesarrollo: el enfoque basado en derechoos humanos” a J. 

Lacomba i F. Falomir (eds.), De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad: codesarrollo y movimientos migratorios. 

València, Los Libros de la Catarata, 2010.
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socials de poder entre els actors22. Igualment, existeix una accountability de jure, quan 
s’ha de retre comptes en base a una llei o procediment acceptat i accountability de 
facto, quan un poder pràctic pot imposar una sanció23. S’entén també una accounta-
bility com ex post, o explicació retrospectiva d’accions passades i ex ante, que té a 
veure amb els processos d’implicació de la ciutadania abans que l’Estat o altres actors 
escometin les accions24. I finalment es pot contemplar l’accountability verticalment, 
quan afecta a un actor que ha de retre comptes a un altre des d’una situació desigual 
de poder, i horitzontalment, quan el fet de retre comptes es dóna entre actors sense 
diferències significatives de poder.

També resulta important apropar-nos als tipus d’accountability, que poden 
sintetitzar-se tal com apareixen en el quadre 225. 

Quadre 2. Formes d’accountability  

 ¬ Accountabilty política, que té com actor principal a l’estat en la seva relació 
amb la ciutadania i entre les seves pròpies institucions.

 ¬ Accountabilty social, relacionada amb les formes en què l’acció de la ciutada-
nia redefineix permanentment les relacions entre ciutadans i amb l’Estat.

 ¬ Accountabilty financiera, de caràcter tècnic, lligada a qüestions com la comp-
tabilitat, els resultats o els indicadors.

 ¬ Accountabilty civil, vinculada amb els diferents tipus d’activisme, amb el dret 
i la capacitat d’articular demandes, així com amb l’autoritat per a actuar en 
nom d’altres.

22  R. Eyben (ed.), Relationhips for Aid. London, Earthscan, 2006.

23  A.M. Goetz i R. Jenkins, Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development. Basingstoke. UK, Palgrave Macmi-

llan, 2005.

24  P. Newell i J. Wheeler, “Making Accountability Count”, IDS Policy Briefing Issue 33, Institute of Development Studies (IDS), 2006.

25  P. Newell, “Taking accountability into account: The debate so far”, a P. Newell y J. Wheeler, (Eds.): Rights, Resources and the Politics of Ac-

countability, Zed Books London, 2006; P. Newell i S. Bellour, “El mapeo de la rendición de cuentas: Orígenes, contextos e implicaciones para el de-

sarrollo”, Documento de trabajo IDS 168, Institute of Development Studies (IDS), 2002; Newell i Wheeler, Making Accountability Count…Op. Cit.

Si bé les accountabilities de tipus polític i financer han estat incorporades 
en major o menor mesura en altres perspectives de la cooperació, des del EBD pre-
nen especial importància i han d’explorar-se també les accountabilities social i civil.

Altres qüestions en relació amb l´accountability rellevants per als EBD tenen 
a veure amb els mecanismes, els estàndards i els espais de governança. Des dels 
EBD, tots aquests aspectes han de ser repensats: nous mecanismes per a garantir 
l’accountability en un sentit fort; nous estàndards construïts des dels drets, responent 
als contextos culturals, polítics i econòmics en què ens movem; formes més adequa-
des de descentralització i governança participativa orientada al control social; les 
relacions entre els sistemes de governança en els diferents nivells, etc.

Visió política

Les qüestions anteriorment mencionades, des de les relacions i les formes de 
participació, els tipus d’accountability o les dinàmiques de poder, estan indissoluble-
ment associades a la qüestió política, considerada també un element central dels EBD.

Els EBD, en intentar reconèixer les causes estructurals de l’empobriment de 
les persones, obliguen a la consideració de les qüestions polítiques, atès que en la 
seva base hi ha la idea que les condicions dels empobrits són resultat de la negació 
activa dels seus drets per estructures i processos polítics, en relació amb processos so-
cials i econòmics26. Per aquest motiu, des de l’EBD, molts autors entenen a més a més 
que cal parlar d´”empobrits” i no de “pobres”. Des d’aquesta perspectiva, un EBD 
reconeix la naturalesa originalment política de l’empobriment de les persones. Per 
aquesta raó, cal partir de l’anàlisi dels processos polítics que han portat a les actuals 
condicions de les persones (i que les perpetuen), de quins drets són vulnerats i com 
ho han estat. També, dels possibles nous processos polítics per tal que la ciutadania 
pugui reclamar i accedir als seus drets27. A més a més, l’exclusió social implica que 
una persona està sent apartada per alguna cosa o per algú, la qual cosa apunta a 
una dimensió relacional de l’exclusió, basada en diferències i estatus que operen a 
través de processos polítics28.

26  H. Mander, “Rights as struggle – towards a more just and humane world”, a  P. Gready  y J. Ensor (eds.), Reinventing development?...Op. Cit.

27   Ibídem.

28  J. Beall y C. Clert, Social Exclusion and Globalisation: Implications for Social Policy and Urban Governance, London School of Eambomics, 

Londres, 2000.
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Amb freqüència s’ha estimat que una de les aportacions més rellevants dels 
EBD ha estat “repolaritzar” el desenvolupament, enfrontant els freqüents enfocaments 
tecnocràtics, “neutrals” i despolititzats. Per exemple, Chapman, que introdueix a més 
a més la qüestió del conflicte, afirma: 

“Un EBD és inherentment un enfocament polític, atès que pren en considera-
ció el poder, la lluita i la visió d’una societat millor com els factors clau en el desenvo-
lupament. Així, s’oposa a una visió despolititzada del desenvolupament que considera 
els problemes com ‘qüestions purament tècniques que poden resoldre’s fora de l’arena 
política’, sense conflicte quan en realitat es basen en diferències profundes de poder, 
recursos i mitjans”29. 

Aquesta visió suposa un abandonament d’anteriors postures còmodes i poc 
conflictives per part de les organitzacions que, des de la perspectiva política dels EBD, 
en canvi, han de posicionar-se, conèixer i assumir el seu lloc en els processos polítics 
en què es veuen implicades.

D’altra banda, la qüestió de la política, juntament amb les altres qüestions 
exposades, obliga a recuperar el mateix concepte de cooperació com a una feina 
conjunta entre iguals per a aconseguir un mateix fi (el de l’exercici dels drets), abando-
nant les perspectives i pràctiques “gerencialistes”, centrades en la gestió tecnocràtica.

Implicacions de la incorporació dels EBD en les
organitzacions de desenvolupament
Després d’explorar els diferents conceptes del nucli dels EBD, estem en mi-

llors condicions per a explorar i entendre les diferents implicacions que la incorporació 
de l’enfocament pot suposar per a les organitzacions de desenvolupament.

Per tal d’analitzar aquestes implicacions des d’una perspectiva àmplia que 
reconegui la seva diversitat i impacte en múltiples dimensions, estructurem aquest apar-
tat segons les implicacions per als diferents aspectes organitzatius, que diferenciem de 
la manera següent:

29  J. Chapman, Rights-Based Development…Op. Cit., p. 7. 

 ¬ Aspectes estratègics. Tenen a veure amb la visió, missió, línies de treball, 
alineaments estratègics de l’organització, etc.

 ¬ Política de socis i aliats. Relacionada amb aspectes com la selecció i 
les relacions amb socis, aliats i amb les administracions, participació en 
xarxes, etc.

 ¬ Organització i gestió interna. Relacionades amb l’organigrama, l’estructura 
i els procediments interns, amb el funcionament i presa de decisions, amb 
el perfil i la capacitació del personal, amb el rol de la base social, etc.

 ¬ Procediments de planificació i gestió de programes, projectes i accions. 
Tenen a veure amb els enfocaments, metodologies i instruments de gestió 
de la planificació, seguiment i avaluació d’intervencions que s’utilitzen.

Les idees d’aquesta secció no pretenen esgotar totes les possibles impli-
cacions de la incorporació d’un EBD, sinó il·lustrar el seu potencial i diversitat en la 
seva aplicació. 

Implicacions en els aspectes estratègics

Definició d’estratègies considerant els titulars de drets, obligacions i  
   responsabilitats

Una implicació freqüent de la incorporació d’un EBD a l’hora de plantejar 
les estratègies de les organitzacions, ha estat definir-les segons els rols atribuïts als 
actors des de la perspectiva dels drets, ja siguin titulars de drets, d’obligacions o de 
responsabilitats.

En les experiències que ofereix la feina d’organitzacions internacionals, 
trobem que la feina amb els titulars de drets s’ha centrat a generar consciència i 
promoure la capacitat per a exigir els drets. Algunes de les estratègies tenen a veure 
amb la construcció de poder “interior”, tals com promoure l’autoestima o la presa 
de consciència crítica; de poder “per a”, tals com promoure la consciència de la 
possibilitat d’actuar per a transformar la vida personal i col·lectiva; i de “poder amb”, 
tals com promoure la creació i enfortiment d’organitzacions i xarxes, la generació 
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de capacitat de proposta de polítiques públiques i d’incidència per a la seva inclusió 
a l’agenda, etc.

Tot i que veurem nombrosos exemples al llarg de la secció, un cas en què 
apareix un repertori ampli d’aquestes estratègies pot veure’s en el treball d’ActionAid 
al Brasil a Sao Joao de Mereti, que es descriu en el Quadre 330.

Quadre 3.. Construint poder en els titulars de drets per a exigir el dret a 
l’alimentació. ActionAid al Brasil a Sao Joao de Mereti

 ¬ La feina d´ActionAid al Brasil amb les seves organitzacions socials té tres ob-
jectius fonamentals: 1) promoure la participació activa de les poblacions em-
pobrides i marginades, incentivant que s’uneixin a moviments socials existents 
o se’n generin de nous; 2) facilitar la connexió horitzontal entre moviments per 
a crear xarxes i 3) promoure la capacitat dels moviments per tal d’influir en 
les polítiques públiques.

 ¬ En el cas de Sao Joao de Meriti, ciutat de l’àrea metropolitana de Rio de Janei-
ro de 425.000 habitants, molt empobrida i amb greus problemes de malnutri-
ció, ActionAid va proposar als seus organitzadors socials començar per l’àmbit 
local. Aquest procés abordaria l’assistència directa als nens amb problemes de 
malnutrició i les seves famílies, al mateix temps que promourien la mobilització 
socio-política entorn al tema del dret a l’alimentació, exigint l’accés als serveis 
i béns polítics, així com polítiques que combatrien la malnutrició.

 ¬ En una primera fase del procés, es tractava d’identificar i mobilitzar a les orga-
nitzacions més actives de la ciutat. Els objectius van ser promoure la presa de 
consciència i el debat al voltant del problema de la malnutrició infantil, establir 
estratègies de lluita i organitzar la coordinació de la Mutirao (mobilització 
conjunta d’organitzacions).

 ¬ En una segona fase, es va intentar de sumar noves organitzacions comuni-
tàries, al mateix temps que es van reclutar voluntaris i es van organitzar muti-
roes (petits grups de treball). En la tercera els mutiroes van realitzar un treball 
de camp per elaborar un diagnòstic detallat de la situació, identificar

30  Basat en M. Antunes i J. O. Romano, “Combating infant malnutrition – an experience of networking in the social struggle for the human right 

to food and sustainable nutrition” a P. Gready i J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit.

els casos de malnutrició –i la seva relació amb els nivells d’empobriment de les 
famílies- i de despertar consciència respecte de les famílies. En la quarta  fase, 
en base al treball previ, es va debatre i es va elaborar de manera participativa 
un Pla de la Ciutat per a Combatre la Malnutrició Materno-infantil, que encabia 
propostes de polítiques públiques.

 ¬ Gràcies al diagnòstic i al Pla, els mutiroes van poder reunir-se amb funciona-
ris i representants polítics i pressionar a les institucions. Es va aconseguir un 
important impacte mediàtic, així com que el govern local prengués algunes 
mesures d’emergència i atengués els casos identificats en el diagnòstic. Es 
va aconseguir a més a més que el govern local celebrés una Conferència 
Municipal sobre Seguretat Alimentària. També es va aconseguir incrementar 
la consciència entre les famílies sobre el tema i la seva importància.

 ¬ El Mutirao va anar creixent i establint aliances a nivell de l’Estat de Rio de 
Janeiro i a nivell nacional. A pesar dels canvis de governs, es va aconseguir 
introduir en les agendes qüestions contemplades en el Pla, així com obrir nous 
espais de participació i col·laboració del Mutirao amb les administracions 
públiques a les diferents esferes de govern. 

Cal dir que aquestes estratègies no han d’anar orientades exclusivament 
al reconeixement legal dels drets o únicament a l’exigència del compliment de drets 
legalment reconeguts. Per exemple, ActionAid Internacional31 considera que les lluites 
dels moviments socials van més enllà. En aquestes, s’estableixen alhora nous drets, tot 
i que no sempre estiguin reconeguts. El cas de les lluites dels moviments sense terra 
brasilers il·lustra aquest procés de construcció i conceptualització de nous drets32, tals 
com la propietat col·lectiva de la terra o l’accés i control directe dels béns naturals.

Amb els titulars d’obligacions i responsabilitats, les estratègies s’han centrat 
a sensibilitzar i formar per a no obstaculitzar, respectar, protegir i fer efectius els drets. 
Algunes estratègies tenen a veure amb la sensibilització de governs i institucions 
públiques; l’enfortiment i millora de les seves capacitats; oferir informació i assessora-

31  Ibídem.

32  Ibídem.
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ment perquè les administracions defensin els interessos dels grups marginals; facilitar 
espais de trobada perquè siguin més sensibles als interessos d’aquests grups, etc. 
Veurem nombrosos exemples al llarg d’aquesta secció.

El treball en paral·lel amb titulars de drets i amb titulars d’obligacions no 
és contradictori, sinó que s’ha demostrat que pot ser compatible i sinèrgic. Un exem-
ple l’ofereix l’acció d’ Oxfam al Sahel, en l’àmbit de la producció del cotó (vegeu 
quadre 433). En aquest, el treball amb els titulars de drets per a promoure la presa de 
consciència i l’enfortiment i articulació d’organitzacions de productors a nivell local i 
regional es va completar amb un treball de sensibilització i enfortiment dels governs 
de la regió perquè defensessin els interessos dels productors.

Quadre 4. Treballant en paral·lel amb titulars de drets i titulars d’obligacions. 
El cas d’ Oxfam i la producció de cotó al Sahel.

 ¬ Oxfam Internacional recull cinc amplis “objectius” com a marc estratègic, 
dins dels quals s’enquadren les seves intervencions: el dret a mitjans de vida 
sostenible; el dret a serveis bàsics; el dret a la vida i a la seguretat; el dret a 
ser escoltat i el dret a la identitat.

 ¬ La Campanya de Comerç Just d’Oxfam Internacional ha centrat bona part 
dels seus esforços a fer valer els interessos dels productors del Sud en els 
fòrums i negociacions internacionals sobre comerç. En aquesta campanya, 
es recullen tant el dret a mitjans de vida sostenibles com el dret a ser escoltat.

 ¬ En el cas del treball amb els productors de cotó del Sahel, Oxfam va promou-
re la presa de consciència, l’enfortiment i l’articulació d’organitzacions a nivell 
local i, més endavant, a nivell nacional i regional. Aquestes organitzacions 
van començar a fer la pressió als seus governs perquè defensessin els seus 
interessos. De cara a la Conferència de l’OMC a Cancún al 2003, les exi-
gències es van centrar en què el govern sol·licités canvis perquè no es veiessin 
afectats per les subvencions a productors de cotó a EEUU i a la Unió Europea.

33     Basat en M. Brouwer, H. Grady, V. Traore, i D. Wordofa, The experiences of Oxfam International… Op Cit.

 ¬ Paral·lelament, Oxfam va fer un treball de sensibilització i enfortiment dels go-
verns en els diferents països de la regió, proveint d’informació i assessorament 
perquè tinguessin una participació més informada en la Cimera i estiguessin 
en millors condicions de defensar els interessos dels petits productors. Part 
d’aquest treball d’assessorament es va fer conjuntament amb les organitza-
cions de productors i amb els funcionaris del govern.

 ¬ Tot i que els resultats no van ser immediats, els subsidis al cotó d’EEUU van 
ser declarats il·legals per l’OMC posteriorment, a partir de denúncies de 
dumping. Aquest fet ha de suposar un estímul perquè els governs africans 
mantinguin les posicions favorables als productors que havien pres.

D’una altra banda, l’experiència demostra que incorporar un EBD ha servit 
també perquè les organitzacions puguin fer servir un llenguatge comú, que permeti 
entendre i donar coherència i sentit a diferents estratègies paral·leles, des de la mobi-
lització fins a la feina amb les administracions. Aquest és el cas d’Oxfam Internacional: 
entre les seves organitzacions associades algunes han estat més orientades al treball 
amb titulars de drets (per exemple, Oxfam Novib té una llarga trajectòria de treball 
d’enfortiment d’organitzacions autònomes de la societat civil), mentre que altres ho es-
taven al treball amb els titulars d’obligacions (com Oxfam GB, amb llarga experiència 
d’enfortiment dels governs per a respondre a les demandes de la ciutadania). Després 
de la introducció de l’EBD, la confederació ha pogut utilitzar un enfocament i un llen-
guatge compartit que integra totes les estratègies, permet una millor coordinació i posa 
en valor la seva diversitat per a aconseguir un objectiu comú34.

 Enfocaments integrals i relacions entre drets

Altres implicacions per a les estratègies de les organitzacions que han assu-
mit un EBD han tingut a veure amb l’abandonament d’estratègies sectorials per a pen-
sar en abordatges més amplis i integrals, intentant interconnectar els drets i promoure 
el seu reforçament mutu.

34  Ibídem.
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Hem vist el cas de la campanya d’Oxfam al Sahel (quadre 4), en què es 
connectaven el dret als mitjans de vida sostenibles i al dret a ser escoltat. En el cas 
d’ ActionAid al Brasil (quadre 3) també s’apuntava a construir conjuntament el dret a 
l’alimentació i el dret a la participació.

Un altre cas il·lustratiu és l’experiència de Save the Children al Nepal 
promovent “clubs de nens” (vegeu quadre 535). En aquesta, la consecució del dret a 
la participació ha suposat canvis d’actituds i una influència més activa en els progra-
mes i polítiques, de manera que s’han produït canvis que milloren la garantia d’altres 
drets.

Quadre 5. Connectem el dret a la participació amb altres drets dels nens i les 
nenes. El cas dels “clubs de nens” de Save The Children al Nepal. 

 ¬ Save The Children n’és una entre el creixent número d’agències de desenvolu-
pament que promou els drets de participació dels nens, amb estratègies com 
ara la sensibilització d’adults per a facilitar i per a valorar la participació dels 
nens, la promoció de l’accés dels nens a la informació o el foment de la seva 
presència i influència a la presa de decisions en tots els nivells de governança.

 ¬ L’organització parteix de la idea que la negació d’algun dels drets dels nens 
sol implicar la negació dels altres. En concret, negar els seus drets a la parti-
cipació sol ocasionar la negació dels altres drets com ara el dret a la vida, a 
la salut, a l’educació o a la protecció. De manera inversa, els nens que man-
quen de registre de naixement, pateixen fam, explotació o abusos i afronten 
obstacles majors quan tracten d’exercir el dret de participació.

 ¬ Al Nepal, Save The Children va promoure la creació de “clubs de nens” a 
zones rurals i  urbanes. Per aquests clubs hi han passat desenes de milers de 
nens d’entre set i disset anys, de totes les classes i grups socials. En aquests 
centres els nens treballen l’autoestima (com a forma de construir poder “inte-
rior”), exploren i desenvolupen les seves capacitats, debaten i prenen cons-
ciència dels seus drets a través d’activitats lúdiques, culturals i educatives (que 
promouen el poder “per a”). A mesura que maduren i es consoliden amb els 

35 Basat en J. Theis i C. O’Kane, “Childern’s participation, civil rights and power”, a P. Gready, i J. Ensor (eds.), Reinventing development?... 

Op Cit.

 ¬ anys, els clubs promouen la creació de xarxes, la participació dels nens en la 
presa de decisions a les comunitats i la incidència sobre les polítiques (poder 
“amb”).

 ¬ Aquest procés ha significat un canvi en les relacions de poder entre nens i 
adults i amb el conjunt de la comunitat, i ha promogut un canvi d’actituds que 
ha suposat més respecte cap a les opinions dels nens. També ha significat 
una influència més activa en els programes i polítiques públiques en el nivell 
local i fins i tot nacional, que han incorporat parcialment les visions i les rei-
vindicacions dels nens. Aquests canvis han millorat la garantia d’altres drets 
relacionats, per exemple, amb la protecció de la infància. 

A més a més, els casos que hem vist tenen en comú que, des d’un enfo-
cament ampli, es combinen objectius a llarg termini, com ara canvis de polítiques, 
amb objectius a curt termini, obtenir assistència per a una situació d’emergència 
per malnutrició, aconseguir que el govern prengui una determinada postura en un 
trobada internacional o millorar l’autoestima dels nens i nenes.

Promoure canvis en la governança

Una preocupació fonamental derivada de la incorporació dels EBD a les 
organitzacions ha estat produir canvis en la governança. Particularment, promoure 
canvis en les agendes i les prioritats, així com la participació més activa i la inclusió de 
les visions i les reivindicacions dels grups més marginats.

En aquestes estratègies es combinen el treball a diferents nivells. Per exem-
ple, en els casos d’ActionAid al Brasil (quadre 3) i de Save The Children al Nepal 
(quadre 5), la mobilització i la incidència a nivell local va dur més endavant a la 
incidència en altres nivells subnacionals i nacionals. En el cas d’Oxfam al Sahel (qua-
dre 4), la mobilització a nivell local, nacional i regional va permetre la incidència a 
nivell internacional. Els tres casos demostren que hi va haver un canvi en les agendes 
i que es va aconseguir la irrupció com a actors polítics de col·lectius que abans eren 
silenciats a diferents nivells.
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Politització d’estratègies i nou abordatge de la provisió de serveis

Hem vist que les estratègies des de l’EBD tenien una naturalesa política: 
presa de consciència política, mobilització i organització per a la incidència, aposta 
per canvis en els mecanismes formals i informals de presa de decisions, etc. A més 
a més, en els casos que hem vist podem veure com les accions miren de tallar les 
causes polítiques que són a la base de la vulneració dels drets.

Per a algunes organitzacions com ActionAid, polititzar les estratègies supo-
sa també prendre posicionaments polítics clars. En ocasions, aquest posicionament 
pot dur a la confrontació amb actors poderosos. És el cas d’ ActionAid India, que va 
prendre posició juntament amb altres organitzacions i es va oposar frontalment a la 
política del govern de l’estat de Gujarat36, el qual no va aturar la violència contra la 
minoria musulmana. Aquesta posició va permetre promoure i recolzar la mobilització 
social.

Quadre 6.  Prenent posicionaments polítics. El cas dActionAid India a Gujarat. 

 ¬ Un any després del terratrèmol que va assolar Gujarat en 2001, es va pro-
duir l’ incendi d’un tren que va despertar la violència contra la minoria mu-
sulmana de la zona. El govern de Gujarat no només no va prendre mesures 
per aturar la violència, sinó que de fet en va ser instigador. Davant d’aquesta 
situació, ActionAid va ser de les poques organitzacions internacionals que 
va prendre posició amb altres organitzacions no governamentals que es van 
unir a la Iniciativa Ciutadana i es van oposar obertament a la política del 
govern.

 ¬ La postura era conflictiva, en un ambient molt tens, però l’organització va 
tractar d’assistir, de defendre (també davant l’estat) i de promoure la mobi-
lització dels afectats per la violència així com a promoure trobades entre 
religions per promoure la construcció de la pau després del conflicte, en un 
procés que encara continua obert.

36 Basat en S. Akerkar, “Rights, development and democracy, a perspective from India” a P. Gready, i J. Ensor (eds.), Reinventing develop-

ment...Op. Cit

D’una altra banda, el fet de plantejar-se estratègies de naturalesa política 
no ha suposat necessàriament abandonar determinades accions “tradicionals” de 
prestació de serveis i de satisfacció de necessitats bàsiques. Tanmateix, el canvi ha 
radicat a deixar de considerar aquestes accions com a fins en elles mateixes, per 
fer-les part d’una estratègia més àmplia, de naturalesa política. 

Segons l’experiència de diferents ONGD, la provisió de serveis pot servir 
com a “punt d’entrada”, per generar confiança entre les persones i els col·lectius 
locals i l’ONGD internacional, així com per continuar després amb noves accions 
polítiques com l’organització social, mobilització, incidència, etc. Varem veure que 
aquest era el cas, per exemple, de Save The Children al Nepal (quadre 5): els clubs 
de nens, a mesura que maduraven, passaven de realitzar exclusivament accions 
d’assistència i d’acompanyament en el desenvolupament dels nens per a estimular 
la seva participació en la presa de decisions i per a realitzar accions d’incidència.

Informació i coneixement 

La generació i la socialització d’informació ha estat una part important de 
les estratègies de les ONGD que incorporen un EBD, com a forma d’afrontar el po-
der invisible i de facilitar la incidència. Hem vist el cas d’ Oxfam al Sahel (quadre 4), 
que va realitzar investigacions i estudis que van servir per a incorporar les demandes 
dels productors de cotó de la regió. També, el cas d’ ActionAid a Sao Joao de Meriti 
(quadre 3), en el qual la informació generada col·lectivament va ser clau tant per a 
exigir actuacions d’emergència com per a promoure canvis en les polítiques.

A més de generar informació sobre vulneracions i sobre propostes de po-
lítiques, altres casos il·lustren la importància de promoure la construcció de visions 
alternatives de la realitat, enfrontant el poder invisible que amb freqüència és a la 
base dels processos sistemàtics de vulneració de drets. És el cas d’ ActionAid India a 
Boulangir37. En el mateix, es va transformar la visió imperant a la zona, que atribuïen 
la marginació de determinats col·lectius a causes naturals i es va construir una visió 
alternativa de la realitat que va permetre inspirar accions per canviar la situació.

37 Ibídem
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Quadre 7.  Transformant visions de la realitat. El cas d’ActionAid India a 
Boulangir. 

 ¬ Un estudi participatiu promogut per ActionAid India en el districte de Bo-
langir, a l’Estat d’Orissa, va revelar que les fortes migracions de camperols 
de la zona -principalment a l’estat veí d’Andhra Pradesh, on treballaven en 
condicions de semi-esclavitud en la producció de totxos - no es devien exclu-
sivament a l’escassetat de pluges en els darrers anys, tal com era la “veritat” 
acceptada. En canvi, va revelar que les causes de les migracions estaven en 
bona part relacionades amb la falta d’accés a l’atenció i als serveis socials, 
amb els alts nivells d’endeutament dels petits camperols i amb la injusta dis-
tribució de la terra. El procés de desenvolupament a la zona marginava a 
nombrosos col·lectius.

 ¬ Partint d’aquesta anàlisi més profunda de causes, que va canviar les visions i 
va generar una idea alternativa de desenvolupament per a la zona, un con-
junt d’ONG va promoure processos descentralitzats d’anàlisi i de propostes 
d’alternatives d’acció a les comunitats de la zona, que va dur al desenvolu-
pament d’un Pla Popular de desenvolupament alternatiu. Entre altres accions, 
es van crear bancs de gra, es va mobilitzar als col·lectius més marginats per 
exigir els seus drets, es va tractar d’evitar que les famílies acceptessin préstecs 
abusius i es va tractar de frenar la compra forçada de terres. A més a més, 
es va treballar amb els migrants, es va promoure la seva organització en 
cooperatives de treball i es va fer incidència perquè es respectessin els seus 
drets laborals.

Treballar pel diàleg, la reconciliació i la construcció de la pau

Des d’un EBD i en relació amb el canvi de rols de les organitzacions de 
desenvolupament que ha implicat, ens trobem que, en contextos amb passats imme-
diats de conflicte, les ONGD han passat d’un rol d’assistència a un rol de diàleg, de 
mediació i de promoció de la construcció de la pau.

És il·lustratiu el cas del treball de CARE Internacional a  Ruanda38: des que va 
començar a treballar amb un EBD, juga aquest rol de mediació en el seu context i con-
tribueix a la discussió entre els ciutadans de Ruanda i entre ells i el govern, de manera 
que fomenten el diàleg i la reconciliació.

L’organització ha impulsat i ha participat com un actor més de xarxes de la so-
cietat civil per a la promoció del debat descentralitzat sobre els drets en els nivells locals. 
Si ens remetem a allò què afirmen Galant y Parlevliet39, l’estratègia partia de la idea de 
debatre sobre l’aplicació i la interpretació dels drets i la justícia en cada context local 
concret, encara que, naturalment, els drets humans i la justícia no eren de per si negocia-
bles, sinó la base tant dels resultats com del propi procés de diàleg i de reconciliació.

Quadre 8.  Treballant per la reconciliació, pel diàleg i per la pau. El cas de 
CARE Ruanda. 

 ¬ El govern ruandès, en els darrers anys, ha reconegut parcial i progressiva-
ment el rol de les organitzacions socials per fer crítiques constructives i per 
participar, fins a cert punt, en els assumptes públics. Moltes organitzacions 
de la societat civil han participat en processos participatius per a la definició 
de polítiques en qüestions com ara la terra, l’educació, el VIH/SIDA i la 
infància.

 ¬ De totes maneres, encara resulta essencial –i molt complex- de superar la 
divisió social que ha produït l’odi i els conflictes ètnics. Des de la perspec-
tiva de CARE, cal obrir espais per la trobada i la discussió honesta entre 
ruandesos i entre ells i el govern. Entre les accions concretes, l’organització 
ha participat a la Xarxa Coexistència Pacífica de Ruanda, un fòrum d’ONG 
nacionals i internacionals, funcionaris, donants i investigadors, en el qual 
s’intercanvien idees i experiències per a la reconciliació i la consolidació de 
la pau al país.

38    A. Jones, “The case of CARE International in Rwanda” a P. Gready i J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit. 

39   G. Galant i M. Parlevliet, “Using rights to address ambflict – a valuable synergy” a P.Gready i J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit. 
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 ¬ Juntament amb altres membres de la Xarxa, CARE ha tractat de descen-
tralitzar els debats d’aquests fòrums, a fi de portar-los als nivells locals i 
de promoure’n la participació popular, també en els assumptes públics. 
Per a promoure el debat i la trobada, CARE ha tractat de mantenir fortes 
relacions tant amb el govern i amb els funcionaris públics com amb les 
organitzacions de la societat civil genuïnament representatives dels grups 
marginats.

 ¬ Convé afegir que participar en aquests processos va suposar per CARE 
Ruanda canvis molt profunds, que van implicar la capacitació del perso-
nal i l’apropiació d’una nova cultura de treball basada en els drets, així 
com un acostament de les relacions i dels compromisos amb les organit-
zacions amb visions afins.

Implicacions en la planificació i la gestió de programes, de projectes i  
   d’accions

Una de les implicacions més freqüents per al treball de les organitzacions 
que han incorporat l’EBD es relaciona amb els processos de planificació i ha consistit 
a introduir l’anàlisi d’actors, els rols i les relacions, en relació amb els drets, així com 
l’anàlisi de les capacitats, tant per exigir drets, com per protegir-los, respectar-los o 
garantir-los.

En les metodologies de planificació també se sol incloure anàlisis prèvies 
dels drets vulnerats, els marcs normatius existents als diferents nivells de governança 
i l’anàlisi de les causes de les vulneracions. Finalment, amb diferent profunditat, 
s’incorpora l’anàlisi de les relacions de poder i inclou el poder de la pròpia organit-
zació de desenvolupament i les relacions amb els socis locals.

En el quadre 940 podem veure com aquestes qüestions s’introdueixen a tra-
vés de metodologies específiques de planificació de diferents organitzacions.

40 Basat en A. Boni, J. Peris, i A. Hueso, Otra manera de concebir las intervenciones de codesarrollo…Op. Cit.

Quadre 9.  Aplicant l’EBD a la programació d’activitats. Comparativa: Els      
   casos d’UNICEF, ISI Argonauta, Intermon Oxfam i ActionAid Internacional

 ¬ En el cas d’UNICEF, l’organització està incorporant l’EBD a la planificació 
a través de la metodologia del HRBAP (Enfocament Basat en Drets Hu-
mans per a la Programació, sigla en anglès), proposat per Jonsson41. La 
metodologia consta de cinc “passos”: anàlisi de causes; anàlisi de pau-
tes/comportaments; anàlisi de per què el dret no es realitza; identificació 
d’accions candidates; i programació d’accions. Un aspecte fonamental és 
“identificar les relacions clau d’un titular de dret i el responsable d’un deure 
per a satisfer aquest dret. Pot ser que un individu o grup sigui alhora titular o 
responsable”42. Amb aquesta identificació, s’assenyala la falta de capaci-
tats per a exigir o complir les obligacions en relació amb el dret.

 ¬ La proposta metodològica d’ISI Argonauta43, també incorpora  fortament en 
la seva proposta la identificació i l’assignació de rols, classificats en titulars 
de drets (tots els éssers humans), d’obligacions (l’Estat) i de responsabilitats 
(altres actors socials, com ara la família, els mitjans de comunicació, les 
empreses o les organitzacions socials). També s’analitzen les relacions entre 
actors, les capacitats i els marcs normatius. La seva proposta consta de 
deu passos: identificació del “problema”; anàlisi de drets humans segons 
els estàndards internacionals; identificació i assignació de rols dels actors 
segons els estàndards internacionals; anàlisi de contextos (nacional, regio-
nal, local); institucionalització jurídica del dret en el marc nacional; anàlisi 
del grup objectiu (s’inclouen les relacions de poder); anàlisi causal de la 
vulneració del dret; i identificació i selecció de la intervenció i del disseny 
de la intervenció.

 ¬ En el cas d’Intermon Oxfam, la planificació des d’un EBD es realitza segons 
el següent procediment: identificació del marc normatiu i dels mecanismes 
per la seva garantia; identificació dels drets vulnerats i de les seves causes; 
identificació de les característiques socials que determinen l’exclusió del 

41  U. Jonsson (2003). Human rights approach to development programming. Nairobi, UNICEF.

42  U. Jonsson, (2005). “A human rights-based approach to programming”, a Gready, P. i J. Ensor (eds.), Reinventing development...Op. Cit. 

43  ISI Argonauta, Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos a las intervenciones de cooperación para el desarrollo. 

Madrid, IUDC - Universidad Complutense de Madrid, 2008



141

Drets Humans i Desenvolupament:
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

140

Els enfocaments basats en drets en la pràctica de les ONGD. 
Experiències Internacionals

grup meta; anàlisi de poder de les institucions formals i informals; identifica-
ció dels titulars de drets i dels titulars d’obligacions (s’inclou l’anàlisi de capa-
citats); i anàlisi de com transformar un dret reclamat en una política pública. 

 ¬ ActionAid International, per part seva, ha inclòs també aquests elements 
en les metodologies de diagnòstic i de planificació, si bé incorpora, com 
a elements nous i a través de la metodologia ALPS (Sistema de Rendició 
de Comptes, Aprenentatge i Planificació, sigla en anglès), les qüestions de 
poder derivades de la posició de la pròpia ONGD en el context, així com 
les relacions que manté amb els seus socis. A més a més, amb la metodolo-
gia es tracta d’integrar fortament a la planificació qüestions com la reflexió, 
l’aprenentatge o l’obligació de retre comptes.

 ¬ Segons Boni et al.44, “les diferents propostes aporten una concepció més 
integral de les intervencions en vincular-les a processos de canvi social a 
llarg termini”. Qüestions com l’anàlisi d’actors, els seus rols, les relacions 
i les capacitats en relació amb els drets, l’anàlisi de drets vulnerats i de 
marcs normatius aplicables apareixen en totes aquestes metodologies. Les 
diferencies més significatives es donen en relació amb la consideració de les 
relacions de poder. En aquest sentit, la metodologia d’ActionAid  incorpora 
elements més nous, en fer èmfasi en el propi poder i posició de l’ONGD en 
els partenariats dels quals forma part.

Nous principis en la gestió: accountability, reflexió i aprenentatge

El cas d’ ActionAid i el seu sistema ALPS il·lustra com els canvis en les meto-
dologies des d’un EBD poden dur a considerar qüestions més profundes que van més 
enllà de la gestió del cicle del projecte i que comprenen qüestions com ara l’obligació 
múltiple de retre comptes, la importància de la participació dels col·lectius empobrits 
en els processos organitzacionals i la reflexió crítica i l’aprenentatge en el cor de les 
organitzacions.

44  A. Boni, , J. Peris. i A. Hueso, Otra manera de concebir las intervenciones de codesarrollo...Op. Cit., p. 429..

Quadre 10.   Més enllà de la planificació: Integrant els valors de l’EBD en tota  
   la gestió de l’organització. La metodologia ALPS d’ActionAid Internacional45 

 ¬ Amb la introducció de la metodologia ALPS (Sistema Rendició de Comp-
tes, Aprenentatge i Planificació, sigla en anglès), més enllà de la progra-
mació d’intervencions, ActionAid Internacional ha tractat d’integrar els va-
lors fonamentals de l’ EBD en totes les activitats i en el funcionament de 
l’organització.

 ¬ La metodologia tracta de reduir burocràcies innecessàries, de garantir la 
participació en tots els processos organitzacionals (particularment de les 
persones empobrides amb qui treballa), d’aprofundir en l’accountability de 
l’organització a totes les parts interessades, de crear espais per a la inno-
vació, l’aprenentatge i la reflexió crítica i de posar l’anàlisi de les relacions 
de poder i la lectura de la realitat des dels drets en el centre de tots els 
processos.

 ¬ L’ALPS tracta d’introduir canvis en els cicles de planificació, de seguiment 
i d’avaluació de les seves accions, però també en les actituds i els com-
portaments del personal, voluntaris, activistes i socis, així com en totes les 
polítiques i els processos de l’organització. Aquests canvis tenen a veure 
amb les avaluacions, les estratègies, els plans i els pressupostos, els proces-
sos participatius anuals de revisió i de reflexió, els informes i les revisions 
anuals de la governabilitat interna, auditories externes i internes, polítiques 
d’informació oberta, etc.

 ¬ Malgrat les grans complicacions que ha enfrontat la posta en pràctica 
de l’ALPS, són evidents els esforços de l’organització per produir canvis 
profunds i integrals a les metodologies, els processos i els procediments de 
l’organització des d’un EBD.

45  Basat en Action Aid, ALPS, Accountability, Learning and Planning System, 2006.  Disponible a: http://www.actionaid.org.br/sites/files/

actionaid/actionaids_accountability_learning_and_planning_system.pdf 
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Combinació de l’ EBD amb altres enfocaments

Les organitzacions que hem estudiat ofereixen diferents experiències de 
combinació de l’EBD amb altres enfocaments que han marcat la seva feina.

En el cas d’ Oxfam, l’EBD es complementa amb l’altre gran enfocament que 
ha marcat la seva manera de treballar, el de Mitjans de Vida Sostenibles (EMVS). Per 
a l’organització, es tracta d’aproximacions complementaries: mentre que l’EBD aporta 
valor normatiu, és més transparent i absolut, insisteix en l’equitat i identifica millor 
l’exclusió social i estimula la mobilització social, “el EMVS és més pràctic i exhaustiu, 
per la qual cosa permet prioritzar drets, facilita comprendre quins drets són denegats, 
insisteix en la vulnerabilitat al context i resulta menys conflictiu a l’hora d’aplicar-lo”46.

Hem vist també el cas d’ ActionAid, organització per la qual el seu darrer 
enfocament de provisió de serveis no és incompatible ni amb l’ EBD ni amb l’altre enfo-
cament principal de l’organització, el d’apoderament. Hi tenen lloc intervencions iden-
tificades des de la carència de serveis, però que a la gestió s’han enfocat des d’un 
EBD. Com dèiem, la provisió esdevé un “punt d’entrada” per promoure l’organització 
popular i la mobilització social, a través de metodologies de gestió que contemplen la 
participació, l’obligació de retre comptes, la transformació de les relacions de poder, 
etc.

Si bé no queda explícitament il·lustrat en els exemples descrits, val a dir que 
l’EBD s’ha combinat amb freqüència amb l’enfocament de gènere i ambdós enfoca-
ments s’han reforçat mútuament. Processos plantejats en principi des d’un enfocament 
de gènere han facilitat, partint de l’eix dels drets de les dones, connectar amb altres 
drets. De manera inversa, les intervencions plantejades amb un fort enfocament de 
drets han permès, al llarg del procés, d’introduir qüestions específiques dels drets de 
les dones en projectes que no tenien en principi aquesta orientació específica. Un 
exemple d’Oxfam el podem trobar a Brouwer et al., 200547.

46  Intermón Oxfam, “Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo”, Cuadernos temáticos para el cambio. Barcelona: Intermón 

Oxfam, 2007,  citat a A. Boni,  J. Peris, i A. Hueso, Otra manera de concebir las intervenciones de codesarrollo...Op. Cit. 

47   M. Brouwer, H. Grady, V. Traore, i D. Wordofa, The experiences of Oxfam International…Op. Cit. 

Implicacions en la política de socis i aliats.    
   Canvis en la naturalesa de les relacions

Una altra implicació de la incorporació de l’ EBD en les organitzacions de 
desenvolupament ha estat el fet de repensar la naturalesa i les formes de relació amb 
les organitzacions i les institucions amb què es treballa.

Qüestions que abans s’entenien com a “voluntàries” passen a ser inherents 
i “obligades” en les relacions amb els socis, com ara el compromís (és molt clar 
l’exemple d’ ActionAid India en el quadre 6), l’accountability (com demostra la meto-
dologia ALPS que es pot veure en el quadre 10) o la participació (molt present en tots 
els casos exposats). En tots els exemples veiem com es deixa de considerar els socis 
com a instruments del projecte o els receptors de serveis, per a considerar-los titulars 
de drets. Alhora, les organitzacions de desenvolupament passen a considerar-se com 
a titulars de responsabilitats.

Com il·lustren també els casos que hem vist, treballar des d’un EBD ha su-
posat construir relacions duradores en el temps, basades en el diàleg i la confiança, 
qüestions fonamentals per a treballar en aspectes com ara l’enfortiment organitzatiu, 
la producció conjunta de coneixement, el treball en xarxa o la incidència.

A més a més, hem vist com el focus es posava amb freqüència en la relació 
i la feina directa amb els grups més marginats. La incorporació de l’EBD ha implicat 
en molts casos treballar amb grups que abans eren absents tant per a la cooperació 
internacional com en la presa de decisions en el camp polític, com era el cas de la 
minoria musulmana a Gujarat (quadre 6), els immigrants de Boulangir (quadre 7) o 
els nens del Nepal (quadre 5).

ActionAid Internacional ofereix també una sèrie d’aprenentatges des de 
l’experiència per a pensar la nova naturalesa de les relacions des d’un EBD, com 
descriu Chapman48 i es pot veure amb més detall en el quadre 11: tenir molt presents 
les relacions de poder entre l’ONG internacional i els socis, considerar el treball amb 
nous socis i, fins i tot, abandonar-ne a antics amb qui no es comparteix la mirada, 
prioritzar el treball amb moviments socials i fer una feina més activa amb persones, 
entitats i administracions del Nord (més enllà de sol·licitar donacions).

48  J. Chapman, Rights-Based Development...Op. Cit
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Quadre 11. Noves relacions amb els socis. Els aprenentatges d’ActionAid Internacional49

 ¬ Per ActionAid Internacional, incorporar un EBD ha suposat un canvi profund 
en la naturalesa de les relacions amb els socis, atès que “passen de ser “im-
plementadors” i promotors del desenvolupament a ser aliats i socis en la lluita 
col·lectiva pel canvi”50.

 ¬ Incorporar l’EBD ha suposat, en general, incrementar el tipus d’actors amb qui 
s’ha de treballar, amb perfils molt diferents i nous, des de mitjans de comunica-
ció independents fins a gremis professionals, institucions públiques i col·lectius 
de joves. Es tracta d’una implicació coherent amb l’obertura de nous àmbits 
d’actuació, de la construcció de capacitats a la governança. De totes mane-
res, aquesta obertura a nous socis ha vingut també acompanyada en ocasions 
de l’abandó de la feina amb antics socis que tenen uns valors i una forma de 
treballar que no es correspon amb el nou enfocament.

 ¬ De totes maneres, encara amb aquesta obertura a nous actors de diferents 
perfils, ActionAid ha tractat de prioritzar cada cop més la col·laboració directa 
amb moviments socials. Amb l’experiència, es van adonar que implementar un 
EBD era molt més fàcil i efectiu quan les comunitats ja tenien els seus propis 
moviments socials forts. És el cas de la feina amb el moviment de camperols 
sense terra del Brasil, amb una forta estructura i una estructura arrelada en els 
grups locals.

 ¬ Una preocupació fonamental de l’organització ha estat tenir molt presents les 
relacions de poder que hi ha amb qui es treballa, per evitar d’actuar incons-
cientment en contra dels valors i dels posicionaments ètics, teòrics i polítics que 
es defineixen des d’un EBD. Tanmateix, ActionAid comprèn que aquesta caute-
la no ha de ser una limitació perquè en determinades situacions l’organització 
pugui utilitzar unilateralment, de forma responsable, el propi poder per a pro-
moure canvis en coherència amb un EBD (per exemple, utilitzant la legitimitat i 
els recursos per a pressionar un govern o denunciar una corporació).

 ¬ Una altra implicació del nou enfocament ha estat d’establir més vincles amb 
actors en el Nord, així com canviar la naturalesa d’aquests vincles. La mirada 

49  Basat en S. Akerkar, Rights, development and democracy...Op. Cit..; J. Chapman, Rights-Based Development...Op. Cit

50  J. Chapman, Rights-Based Development…Op. Cit., p.8..

cap a les causes estructurals de la pobresa (en veure que es tractaven de les 
mateixes causes tant al Nord com al Sud) i l’ampliació del número d’actors que 
es consideren amb responsabilitats en relació amb el compliment dels drets, 
va fer que tractessin d’involucrar a més col·lectius del Nord, encara que fossin 
governs, empreses, organitzacions socials o individus, als quals s’han tractat de 
comprometre més enllà de l’aportació econòmica.

 ¬ En relació amb les xarxes, no es tracta només de promoure’n la generació, 
sinó sobretot de procedir com un actor més en diferents xarxes ciutadanes 
que ja existeixen i que treballen des d’una perspectiva de drets humans. En 
l’experiència de l’organització, les xarxes generades per iniciativa del donant 
tenen moltes probabilitats de no tenir èxit, a diferència de les xarxes generades 
des de la base i sense la influència externa.

 ¬ Per una altra banda, segons l’experiència d’ActionAid, les xarxes tenen a més a 
més l’avantatge de promoure relacions més horitzontals entre els membres, així 
com espais de discussió menys jeràrquics que en els “partenariats” bilaterals en-
tre ONG internacionals i organitzacions locals. En qualsevol cas s’ha d’atendre 
els desequilibris de poder i s’ha de considerar que la pròpia organització pot 
fàcilment eclipsar els grups i els moviments socials locals que hi ha a les xarxes.

 

Relació amb els governs

Incorporar un EBD i contemplar els governs com a titulars d’obligacions ha 
suposat reconfigurar el treball i la relació amb ells. Com hem vist, les estratègies han estat 
variades i entre elles hi havia la incidència, la sensibilització i la capacitació. Aquestes 
noves relacions poden presentar importants tensions.

Segons l’experiència d’Oxfam Internacional, aquestes tensions tenen a veure 
amb els compromisos que tenen els governs en relació amb el compliment dels drets51.

En alguns casos, els governs no tenen en principi un compromís real per a pro-
tegir els drets d’alguns grups, per la qual cosa convé centrar l’acció en la construcció de 

51  M.  Brouwer,  H. Grady, V. Traore, y D. Wordofa, The experiences of Oxfam International…Op. Cit. 
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voluntat política, com vèiem en els casos explicats en els quadres 3 i 4. A més a més, en 
aquests casos mostren la importància que té, de vegades, el fet de treballar simultàniament 
accions d’incidència i de capacitació, perquè els governs compleixin les seves obligacions.

En altres casos, els governs poden tenir una certa disposició per a la protec-
ció dels drets, tot i que en ocasions no comptin amb els mitjans adequats. En aquests 
casos, el rol de l’ONGD pot ser el de facilitar-ne mitjans, com vèiem en el cas de 
CARE Ruanda (quadre 8), en què es va facilitar la trobada de les administracions de 
l’Estat amb la societat civil.

En alguns casos, el mateix govern pot obertament vulnerar els drets dels 
ciutadans, per la qual cosa l’estratègia és la denuncia i l’enfrontament, com en el 
cas d’ActionAid a Gujarat (quadre 6). En casos extrems, convé tenir en compte que 
incidir o enfrontar-se al govern (o a altres actors poderosos) pot crear riscos per a les 
organitzacions o moviments amb què es treballa i per al propi personal de l’ONGD.

En qualsevol cas, els exemples mostren com les organitzacions han de 
conèixer la conjuntura política, posicionar-se, moure’s amb cura i triar l’estratègia més 
adequada en situacions que són sempre complexes.

Finalment cal considerar el fet que els governs, particularment els del Nord, 
són en ocasions a la vegada titulars d’obligacions i donants que fan cooperació. 
Aquesta situació presenta també tensions, atès que les organitzacions es troben sovint 
en situacions de rebre fons dels mateixos actors contra els quals es realitzen accions 
d’incidència o de denuncia oberta.

Importància del treball en xarxa

Una altra de les implicacions més habituals de la incorporació d’un EBD ha 
estat l’èmfasi en el treball en xarxa i la construcció d’aliances àmplies.

Tots els casos estudiats il·lustren aquesta prioritat per les xarxes, en els àm-
bits local, nacional, regional i global, i en interrelació entre ells (per exemple, el cas 
d’Oxfam al Sahel), en sentit horitzontal (entre organitzacions socials, com en el cas 
d’ActionAid al Brasil) i en sentit vertical (entre organitzacions i també institucions de 
l’Estat, per exemple, el cas de CARE Ruanda).

Algunes altres característiques que hem vist són la diversitat d’actors que 
participen a les xarxes (des d’organitzacions comunitàries i ONGD nacionals i inter-
nacionals a universitats i diferents institucions de l’Estat), el funcionament descentralit-
zat o el fet que la construcció de xarxes per la incidència a l’esfera global o nacional 
venia precedida de la mobilització a nivell local.

Implicacions per a l’organizació i gestió interna.   
   Capacitació i noves capacitats

Una implicació freqüent en relació amb l’organització i la gestió interna 
té a veure amb les capacitats del propi personal de les organitzacions de desen-
volupament.

Per exemple, Oxfam, com altres organitzacions de les estudiades, insis-
teix que per a treballar amb un EBD cal tant la construcció de capacitats amb qui 
es treballa com la pròpia capacitació interna52.

Per ActionAid Internacional53, també cal una inversió interna en capa-
citació.  A més a més, són necessàries noves capacitats en el personal, com ara 
l’anàlisi de polítiques, la incidència, el coneixement del funcionament de les estruc-
tures de l’Estat i sobre com interaccionar en les complexes conjuntures polítiques, 
etc. La necessitat d’aquestes noves capacitats ha dut a l’organització a comptar 
cada cop més amb personal amb un perfil activista. Tanmateix, aquesta situació no 
està exempta de tensions, atès que en ocasions els treballadors amb aquest perfil 
es veuen superats per qüestions burocràtiques a les quals no hi estan acostumats.

Uns altres problemes que ha trobat ActionAid perquè el personal incorpo-
ri el nou enfocament tenen a veure amb el fet que existeixen diferents interpretacions 
de l’EBD, així com diferents graus i maneres d’aprofundiment en la incorporació 
del mateix en els diferents països i programes i entre els diferents departaments i 
persones. A aquest, s’hi suma la por i la resistència a canvis radicals en la forma 
de funcionar. Per això, des de l’experiència, cal promoure espais de formació i 
de diàleg per a desmitificar i concretar el contingut i l’abast de l’EBD, des d’una 
perspectiva integradora i coherent.

52  Ibídem. 

53  J. Chapman, Rights-Based Development...Op. Cit.
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Crear una cultura dels drets

A més de les noves capacitats, algunes organitzacions apunten des de 
l’experiència a la necessitat de canvis culturals profunds.

Com vam veure en el cas de CARE a Ruanda (quadre 8), produir les trans-
formacions internes necessàries per a una incorporació efectiva de l’EBD va suposar, 
entre altres coses, crear una nova cultura dels drets al cor de l’organització. Això 
significa un canvi tant col·lectiu com de persona a persona en l’organització: nova mo-
tivació, sentiment de vinculació a la lluita pels drets, així com disposició a la discussió 
oberta i per afrontar les tensions sobre valors, normes i visions54. La comunicació juga 
en aquest aspecte un rol fonamental.

A més a més, aquest conjunt de nous comportaments, sentiments i normes 
han d’estar alhora arrelats, redefinits i adaptats al context de la societat i de la cultura 
locals en què viu i opera. Per això, la creació d’aquesta nova cultura passa també 
perquè parteixi del lideratge del personal local en els diferents països i contextos, des 
d’una visió descentralitzada de l’organització55.

Reflexió i nova significació del propi treball

Com que l’EBD és un enfocament polític que aborda les qüestions de poder 
i que exigeix posicionaments i compromisos, ha suposat per a algunes organitzacions 
la necessitat de clarificar la identitat, les posicions i les visions.

Per exemple, segons l’experiència d’ActionAid56, la nova situació a la qual 
va conduir la incorporació de l’EBD (barreja d’activitats de provisió de serveis amb 
accions polítiques, relacions amb nous socis, etc.) podia dur a la confusió sobre la 
pròpia identitat, tant “cap endins” de l’organització com en la forma en què era per-
cebuda “cap enfora” en els diferents contextos en què treballa. Això requeria clarificar 
la identitat de l’organització, així com fer patents les posicions polítiques. 

Si s’és conscient que definir la identitat i el posicionament és un procés que 
sempre produeix disputes, en l’experiència de l’organització resulta necessari estar 
preparats per a tractar els conflictes interns.

54    A. Jones, The case of CARE International…Op. Cit..  

55     Ibídem.  

56    J. Chapman, Rights-Based Development...Op. Cit.

Canvis en l’estructura i la governança de les organitzacions

Una altra implicació de rellevància ha estat replantejar la pròpia estructura 
i la forma en què prenen decisions les organitzacions.

Per exemple, hem vist com per a ActionAid, treballar un EBD que consi-
dera el poder suposa també incloure la nostra pròpia organització, analitzant les 
dinàmiques de poder i les pròpies estructures internes i les relacions. Vèiem com la 
metodologia ALPS tractava de generar nous espais orientats per millorar la partici-
pació, l’aprenentatge conjunt i la reflexió crítica. En paral·lel, s’introdueixen també 
noves polítiques relacionades amb la discriminació sexual o d’un altre tipus a l’hora 
de contractar personal.

Per una altra banda, l’organització es va embarcar en un complex procés 
encaminat en una nova configuració de les relacions de poder entre les diferents 
organitzacions de la “família” ActionAid, que tracta de trencar la relació tradicional 
dins de les ONG internacionals, per la qual cosa el poder se situa al nord i la major 
part de les operacions es realitzen al Sud. Per això, es va canviar la seu central a 
Sud-àfrica i es va intentar que el lideratge recaigués en les organitzacions del Sud. Es 
tracta de convertir-se en una federació d’organitzacions afiliades en què cadascuna 
tingui el mateix pes i estatus.

Conclusions
Al llarg d’aquestes pàgines hem vist el potencial que els EBD tenen per a 

les pràctiques de les ONGD. També hem vist que considerant els EBD en la seva 
doble aproximació, poden desplegar tot el potencial: per un  banda, considerant 
l’aproximació “des de dalt” en què l’accent està en el reconeixement legal dels drets 
com a un mecanisme de garantia dels mateixos, font de legitimitat i com a marc 
necessari perquè determinades qüestions es reconeguin al llarg del temps; per l’altra, 
l’aproximació “des de baix”, en què és al centre els processos socials i polítics que 
garanteixen o vulneren els drets, així com les lluites per a l’exigència i la permanent 
construcció dels mateixos des de la base. 



151

Drets Humans i Desenvolupament:
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

150

Els enfocaments basats en drets en la pràctica de les ONGD. 
Experiències Internacionals

Des d’aquesta àmplia perspectiva, els EBD han d’actuar a l’esfera legal, 
però també a les esferes social, política i econòmica i s’ha de reforçar aquestes ac-
tuacions entre elles. S’emfatitza alhora la importància de les institucions i de com les 
persones s’hi relacionen, així com de tota la sèrie de mecanismes formals i no formals 
(i com s’hi accedeix) que donen forma als processos. S’entén que l’aplicació, la inter-
pretació i la realització dels drets i la justícia es negocien en el context específic, amb 
les seves condicions polítiques, històriques i culturals57, encara que els drets i la justícia 
no són negociables.

Així mateix, la visió dels EBD que aquí proposem considera que els drets 
es construeixen i es realitzen en contextos locals particulars, en condicions culturals 
específiques que emanen de les aspiracions de persones i de col·lectius. La pròpia 
conceptualització dels drets és “generativa”, en permanent construcció en el marc de 
les lluites socials i polítiques. La creativitat i l’activisme, el compromís amb els drets i la 
lluita permanent per aquests esdevenen elements centrals.

També des d’aquesta perspectiva, es posa l’accent tant en el “producte” 
com en el procés de construcció i de compliment dels drets, així com en la interdepen-
dència entre tots dos. Seguint també a Ling et al.58, entenem que els EBD impliquen la 
fusió de les finalitats i els mitjans, dels processos i els resultats. A més a més, ajuden 
a redefinir el treball més “tradicional” en els drets humans en un marc processual i de 
canvi social més ampli que engloba i genera drets polítics, civils, culturals i socials, 
individuals i col·lectius.

Els exemples que hem vist ens demostren que els EBD tenen capacitat per 
a informar les estratègies de les organitzacions, les aliances, el treball amb els Estats 
i altres titulars de responsabilitats, la relació amb els subjectes de drets, les relacions i 
l’organització interna de la pròpia ONGD i, fins i tot, la dimensió individual de totes 
les persones que participen dels processos de desenvolupament. 

Qüestions com el poder, la participació i l’obligació de retre comptes i la 
responsabilitat (accountability) han de situar-se al centre de tot l’anterior. Creiem que 
és des d’aquests elements que es pot profunditzar en la capacitat transformadora dels 
EBD. No considerar-los específicament, o fer-ho des d’aproximacions superficials, pot 
buidar de contingut l’aplicació de l’EBD i convertir-lo en una moda més, un buzzword 

57  P. Gready i J. Ensor, Reinventing development…Op. Cit. 

58  A. Ling,, R, McGee, J. Gaventa i M. Pantazidou“ Literature Review on Active Participation and Human Rights Research and Advocacy”, IDS 

Report, novembre 2010. Brighton, IDS.

o paraula fàcil que, com tantes altres en el llenguatge del desenvolupament59 pot 
quedar desproveïda de significat.

Hem de recordar que el context actual es caracteritza tant per la lluita 
pels drets com per la lluita sobre el seu significat. No és només el llenguatge dels 
moviments socials o dels activistes pels drets, sinó també, i creixentment, el del Banc 
Mundial o les corporacions transnacionals60. En aquest marc de disputa, convertir 
l’EBD en un nou buzzword podria tenir la conseqüència de co-optar un llenguatge 
tradicionalment propi dels moviments de resistència i alliberació, assimilant o desra-
dicalitzant processos de contestació. Tot el contrari d’allò que pensem que hauria de 
ser la proposta d’un EBD.

59   A. Cornwall, “Buzzwords and fuzzwords: deambstructing development discourse”, Development in Practice, 17, 4-5, 2007, pp. 471-484.

60  P. Gready, “Rights-based Approaches to Development: What is the Value Added?”, Development in Practice 18, 6, 2008, pp. 735-747.
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És possible una ajuda humanitària basada en drets?
Reflexions sobre l’enfocament basat en drets humans a l’acció humanitària

Introducció1

Fa unes setmanes en un curs de formació sobre acció humanitària i 
planificació de projectes amb membres d’ONG, en tractar les primeres fases 
de la gestió del cicle del projecte i de la valoració o avaluació de necessitats 
(needs assessment) després d’una emergència, va sorgir el debat al voltant de 
si es podia pensar en incorporar una valoració de drets (rights assessment) a 
l’esmentat cicle perquè, com algú va suggerir, “si continuem analitzant necessitats 
i, sobretot, necessitats bàsiques lligades a la vida i a la supervivència, serà molt 
difícil que incorporem de veritat un enfocament basat en drets”. La constatació 
és clara: tot i que fa temps que parlem i proposem d’incorporar enfocaments de 
drets a l’àmbit humanitari, cap persona no ha vist mai un rights assessment en 
una situació d’emergència, i el que és encara més difícil, ningú no sap a què 
es podria semblar aquesta desconeguda espècie o quin polifacètic professional 
podria realitzar-ho.

Evidentment, deixant de banda anècdotes i bromes, l’acció humani-
tària incorpora des del mateix origen una mirada als drets i, fins i tot, manté rela-
ció amb el “Dret” amb majúscules. El sorgiment simultani de l’ajuda humanitària 
i el Dret Internacional Humanitari (DIH) per mà de Henry Dunant i dels seus com-
panys del Comitè de socors a militars ferits, precursor del Comitè Internacional 
de la Creu Roja (CICR), a mitjans del segle XIX, n’és un bon exemple. Les idees 
de protecció de les víctimes, dels seus drets inalienables, són consubstancials a 
l’impuls humanitari. Tanmateix, al llarg de la història de l’humanitarisme ha pre-
valgut de tal manera l’orientació cap a la satisfacció de les necessitats bàsiques, 
que ens hem oblidat que l’humanitarisme, en essència, sorgeix al voltant dels 
drets dels no combatents. I posteriorment als drets de les víctimes de qualsevol 
tipus de desastre. Tanmateix, va caldre esperar fins a finals dels anys noranta 
del segle passat amb l’apogeu de l’enfocament basat en drets humans (EBDH) 
a la cooperació pel desenvolupament, i amb el vigor que va prendre a l’àmbit 
humanitari el component de protecció, perquè renaixés l’interès per una acció 
humanitària amb enfocament de drets.

Però no ens enganyem, l’enfocament de necessitats es continua utilit-
zant com un mantra en el sector humanitari i, fins i tot, grans agències humani-

Article traduït de l’original en castellà per Esther de la Torre .     

Aquest article es basa en diversos treballs de l’autor. Es poden consultar tots a www.iecah.org. 

tàries i molts dels seus dirigents s’hi troben còmodes utilitzant-lo i arriben a plantejar 
que l’EBDH i, d’altra banda, la gran atenció a la qüestió de la protecció, poden 
suposar replantejaments dels principis humanitaris i posar en qüestió certes visions 
de la neutralitat.

Aquest article pretén simplement compartir algunes de les perplexitats 
d’un treballador humanitari d’aquesta matèria i transmetre algunes de les reflexions 
que han avançat en aquest sector sobre una necessària major mirada als drets i a 
la protecció de les persones afectades per desastres o per conflictes violents. Moltes 
de les iniciatives de qualitat al sector humanitari dels últims anys com el Projecte 
Esfera, els manuals del Comitè Permanent Interagencial (sigla en anglès, IASC) o el 
projecte d’Obligació de Retre Comptes Humanitària (en anglès, HAP) incorporen 
cada cop més l’EBDH o altres referències a drets. Aquest treball no pretén, per 
tant, ésser un article acadèmic i, quan calgui, remetrem el lector als cada cop més 
abundants treballs sobre aquestes matèries realitzats des de mitjans acadèmics. 
Llàstima que molts d’aquests treballs no es basin en més evidències del terreny i en 
la pràctica dels actors humanitaris.

L’assistència humanitària com a dret2

La primera reflexió sobre la relació de l’acció humanitària amb els drets 
humans és, precisament, la concepció de l’ajuda com a dret i el dret a rebre as-
sistència. Es pot parlar del dret de les víctimes a rebre assistència humanitària? Es 
pot considerar l’assistència humanitària com un dret humà fonamental? Podria estar 
aquest dret per sobre dels estats i, per tant, no ser considerat, en cap cas, com una 
ingerència? Topa aquest dret amb el “sagrat” principi de sobirania dels estats?

Des d’un punt de vista estrictament jurídic existeix discussió sobre qui 
podria ser el titular d’aquest dret d’assistència humanitària i, per alguns, són els 
estats o les autoritats de facto en casos de desintegració de l’estat, els que tenen 
dret a sol·licitar assistència. Per a altres, entre els quals em trobo, seguint al profes-
sor Carrillo Salcedo “cal concedir la deguda rellevància a la posició jurídica de la 
persona en el dret internacional posterior a la Carta de les Nacions Unides i a la 

2   Basat en Francisco  Rey Marcos, “El enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria. Reto de futuro” a Exigibilidad y 

realización de derechos. Impacto sobre Política Pública.  VV.AA. Centro Henry Dunant. Santiago de Chile. 2011. 
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Declaració Universal de Drets Humans”3 i cal, per tant, situar a les víctimes com a 
subjectes d’aquest dret a rebre assistència humanitària.

Juntament amb això i com recull Joana Abrisqueta4, les Resolucions de les 
Nacions Unides i els nombrosos testimonis per part de les ONG han creat un clima 
d’opinió al voltant de la idea  que existeix també un deure d’assistència humani-
tària que és complementari al dret de rebre-la. A més a més, no s’ha d’oblidar que 
a banda d’un major o menor compromís per part dels estats en la seva defensa, 
existeixen uns drets recollits al “nucli dur” dels instruments jurídics de drets humans 
reconeguts com inviolables: dret a la vida, a la integritat física, a l’alimentació, a  
la llibertat de pensament, etc. Tota formulació del dret a l’assistència humanitària ha 
de partir del reconeixement d’aquests drets.

Aquest “nou” dret que, com hem dit, estaria en fase de creació i no 
com a dret subjectiu definit i articulat, formaria, per alguns, part dels anomenats 
drets de tercera generació o de la solidaritat, anomenats així per oposició als de 
la primera generació —drets civils i polítics— i als de la segona —econòmics, 
socials i culturals—. En aquesta tercera generació hi trobaríem el dret a la pau, al 
desenvolupament, al medi ambient sa i d’altres, que responen a una nova presa de 
consciència sobre les necessitats i els problemes que afecten a la humanitat i que 
sorgeixen com a resposta. La Conferència de Viena de 1993 suposa una fita en 
la definició d’aquests drets de la solidaritat. Aquesta idea dels drets humans com 
alguna cosa viva, històrica i en constant expansió, com ja deia René Cassin, és la 
que importa destacar, al marge que els textos jurídics ho hagin recollit adequada-
ment o es necessitin nous instruments. La preocupació pel patiment humà i pel desig 
d’actuar a favor de les víctimes de situacions d’extrema urgència, és abans que 
res un imperatiu moral i respon a una actitud ètica de solidaritat amb els altres en 
situacions d’urgència qualsevol que sigui el seu origen.

La mateixa Abrisqueta en un excel·lent treball posterior proposa que “es 
parteix de la hipòtesi que a l’actualitat existeixen fonts jurídiques suficients per a in-
corporar la figura de l’assistència humanitària al règim general de drets humans (el 
dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari) i pronunciar-

3   Juan Antonio, Carrillo Salcedo, “La asistencia humanitaria en Derecho Internacional contemporáneo” a VV.AA. La asistencia humanitaria 

en Derecho Internacional contemporáneo, Universidad de Sevilla, 1997.

4   Joana Abrisqueta, “El Derecho a la asistencia humanitaria: fundamentación y límites”, Unidad de Estudios Humanitarios, Los desafíos 

de la ayuda humanitaria, Icaria, Barcelona, 1999.

s’hi a favor de la seva existència com a dret humà in statu nascendi”5. 

Encara que tendim a pensar que les lògiques que presideixen el DIH i els 
drets humans són molt diferents, fins i tot divergents, la realitat ens mostra que no és 
així. En una interessant descripció històrica del procés de l’elaboració de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans i de la reelaboració dels Convenis de Ginebra 
als anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, Geoffrey Best narra com ambdós 
grups tenien una freqüent comunicació i, fins i tot, van intentar algunes qüestions i 
alguns enfocaments comuns. Així, doncs, l’esborrany del Preàmbul del IV Conveni de 
Ginebra sobre protecció a la població civil es va redactar de manera que “hauria de 
solemnitzar i d’enfortir i de proclamar explícitament ser un instrument de drets humans 
i, en particular, la protecció d’uns mínims i bàsics drets humans”6.

Si finalment aquest Preàmbul no es va aprovar va ser per uns altres comple-
xos i curiosos motius. A la Conferència diplomàtica que havia d’aprovar-lo, un grup 
d’estats va proposar referències explícites a “les divines fonts de la caritat humana” 
i a Déu com a font dels principis de drets humans que, evidentment, no van ser ac-
ceptats per alguns estats, per la qual cosa el Preàmbul va desaparèixer7. Una pena 
com va dir Hugo Slim, perquè hauria estat en aquell moment fundacional de totes 
dues branques del dret, molt convenient una referència clara a la relació entre totes 
dues. Encara que com també Slim suggereix, les limitacions als drets humans que van 
seguir a l’aprovació de la Declaració Universal en molts països van fer que el món 
humanitari se centrés en el DIH i perdés aquesta vinculació amb els drets humans. Se-
paració que es va anar engrandint amb els anys posteriors fins a posicions ridícules. 

Afortunadament, a partir dels anys noranta amb les propostes de 
l’enfocament basat en drets i altres com la Carta Humanitària del Projecte Esfera, 
aquesta terminant separació ha començat a trencar-se i les falses dicotomies que es 
van fer durant dècades semblen diluir-se. Però cal assenyalar que la discussió i el de-
bat jurídic continuen i que el que els actors humanitaris expressen és un plantejament 
d’una altra mena: “la filosofia d’Esfera es fonamenta en dues conviccions essencials: 
la primera, que les persones afectades per un desastre o conflicte armat tenen dret a 
viure amb dignitat i, per tant, a rebre assistència; i la segona, que s’ha de prendre 

5   Joana Abrisqueta, Derechos Humanos y Acción Humanitaria, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Bilbao, 2004.

6   Geoffrey Best, War and Law Since 1945, Oxford UP, 1994, p. 70.

7   Hugo Slim, “Dissolving the difference between humanitarianism and development: the mixing of a rights-based solution”, Development in 

Practice, volum 10, números 3 & 4, agost 2000.
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totes les mesures possibles per alleugerir el patiment humà ocasionat pels desastres 
i els conflictes armats8”.  

A la nova redacció de la Carta Humanitària d’Esfera de l’any 2011 es 
desenvolupen encara més aquestes idees i es resumeixen els drets de les víctimes, 
així com els drets de protecció i d’assistència recollits a les disposicions del DIH, 
els drets humans i el dret dels refugiats de la següent manera:

 ¬ el dret a viure amb dignitat;

 ¬ el dret a rebre assistència humanitària;

 ¬ el dret a la protecció i a la seguretat.

A la redacció de la Carta Humanitària es va ser conscient que “encara 
que aquests drets no estan formulats en els mateixos termes en el dret internacional, 
reflecteixen tota una sèrie de drets jurídics acceptats i concreten l’imperatiu huma-
nitari”.

En definitiva, més enllà de les discussions jurídiques i de com evolucionen 
en diversos fòrums internacionals, les organitzacions humanitàries (i no ens oblidem 
que tant ONG com agències, governs donants i alguns països receptors recolzen 
Esfera) expressen la convicció i la voluntat de treballar per fer possible aquest dret.

8  Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, Manual edición 2011. Disponible a:  

      www.sphereproject.org 

De quins altres drets parlem a l’àmbit humanitari

Encara que l’acció humanitària s’ha concentrat en allò disposat en el DIH, 
el dret dels refugiats, l’incipient dret de les persones en situació de desplaçament 
i algunes qüestions del dret internacional dels drets humans, el desenvolupament 
dels diferents marcs regulatoris en matèria de drets i els progressos en sectors i en 
aspectes específics ha tingut, lògicament, influència en aquest àmbit. Així, a poc a 
poc, i gràcies gairebé sempre a la feina de les organitzacions especialitzades s’ha 
aconseguit que aquest sector incorpori mirades específiques cap als drets de nens 
i de nenes, els aspectes de gènere, les poblacions indígenes, les persones grans o 
les persones amb discapacitat. Organitzacions com Save the Children, UNICEF, 
HelpAge, Handicap International i algunes altres, hi han contribuït i, avui dia, a la 
major part dels instruments jurídics en aquestes matèries hi ha al·lusions als drets que 
es veuen més vulnerats en situacions de desastre o conflicte i que poden ser més relle-
vants per a l’acció humanitària tant des de la perspectiva assistencial com des de la 
protecció. Això ha fet que l’IASC hagi elaborat diverses guies sobre la necessitat de 
vetllar pels drets dels col·lectius especialment vulnerables o que compten amb marcs 
específics de protecció.

Volem, tanmateix, referir-nos breument a un àmbit que hauria de ser més 
conegut, fins i tot als països desenvolupats que, cada cop més, pateixen els efectes 
dels desastres i que, lamentablement, és força desconegut.

Drets de les persones afectades per desastres “naturals”9

Per estrany que pugui semblar, parlar de drets en situacions de desastre na-
tural és força nou. Gran part del treball respecte a drets al sector humanitari sorgeix 
dels conflictes armats, les situacions de desplaçament i altres situacions de violència. 
I en aquests contextos són el DIH, el dret dels refugiats i aquest tipus d’instruments ju-
rídics els que prevalen. Una incorrecta interpretació del principi de sobirania dels es-
tats semblava limitar qualsevol proposta de definició de drets en aquestes situacions.

No obstant això, des de fa alguns anys diverses iniciatives han tractat de 
desbloquejar aquesta qüestió des de diferents punts de vista. Per una banda, la pro-

9   Utilitzem el terme natural per raons de senzillesa encara que deixem clar que els desastres, fins i tot els produïts per amenaces naturals, 

poden no ser-ho. Com sol proposar-se, és la interacció de l’amenaça amb una comunitat amb un determinat grau de vulnerabilitat i de capa-

citats que crea el risc de desastre.
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posta d’agrupar totes les normes que ja existeixen i d’omplir els forats necessaris, 
per mitjà de la creació del Dret Internacional de Resposta als Desastres (Interna-
cional Disaster Response Law IDRL) que esclareixi el paper dels diversos actors, els 
estats inclosos, per suposat, a la resposta humanitària.

Per l’altra, propostes més globals com la del principi de Responsabilitat 
de Protegir que hauria d’obligar a la comunitat internacional a garantir la protecció 
dels drets dels afectats en casos en què l’estat “o bé no pot o bé no vol” garantir 
l’assistència i la protecció que cal als seus ciutadans. Encara que el principi va 
ser pensat per a situacions de conflicte o d’amenaça de genocidi, alguns el van 
proposar en el cas del tifó Nargis a Myanmar al 2008 i la posterior negativa de 
la Junta militar a permetre l’entrada d’ajuda humanitària internacional. I, tornem a 
insistir, per estrany que pugui semblar, no existeix avui dia normes vinculants que 
obliguin un estat a acceptar i a permetre l’ajuda internacional, ni tan sols en casos 
de perill per a la vida de milers de persones al seu territori.

Però des d’una òptica més operativa i d’abast pràctic ha estat, un altre 
cop, l’IASC qui ha proposat diversos documents i guies de protecció de les perso-
nes afectades per desastres naturals. Així, després d’un procés participatiu entre 
agències de l’ONU, ONG i altres actors l’IASC va aprovar les Directrius Opera-
tives sobre drets humans i sobre desastres naturals el juny de l’any 2006. A l’any 
2008, es va aprovar un Manual de camp per a la protecció dels drets humans en 
desastres naturals10.

Com diuen les Directrius a la seva presentació, “normalment, les situa-
cions que afecten els drets humans de les persones en casos de desastre natural, 
no han estat conscientment ni planificades ni executades, sinó que són el resultat de 
polítiques inadequades o d’una simple negligència. La vulnerabilitat de les perso-
nes afectades sol ser el resultat d’una inadequada planificació i preparació davant 
de desastres”. 

10   No existeixen encara versions en català ni de les Directrius ni dels manuals del IASC en aquesta matèria. Es poden obtenir en anglès a 

la pàgina web del IASC: http://www.humanitarianinfo.org/ias 

Directrius operatives sobre drets humans i desastres naturals:  
    principis generals

 ¬ Les persones afectades per desastres naturals haurien de gaudir dels ma-
teixos drets i de les mateixes llibertats en virtut del dret dels drets humans 
que la resta de persones del seu país i no ser discriminades. Les mesures 
dirigides a satisfer les necessitats d’assistència i de protecció de categories 
específiques de població afectada no constitueixen cap discriminació si es 
basen en necessitats diferents. 

 ¬ Els estats tenen el deure i la responsabilitat de proveir d’assistència les per-
sones afectades pels desastres naturals i de protegir els seus drets humans. 

 ¬ Les organitzacions que proveeixen de protecció i d’assistència les persones 
afectades per desastres naturals accepten que els drets humans sustenten 
qualsevol acció humanitària. Per tant, en situacions de desastre natural han 
de respectar els drets humans de les persones afectades per desastres en 
qualsevol moment i advocar pel seu foment i la seva protecció tant com 
sigui possible. Les organitzacions humanitàries no han de promoure, de 
participar, de contribuir o d’aprovar polítiques o activitats que duguin a la 
violació dels drets humans per part dels estats. Han de lluitar perquè les 
persones afectades exerceixin els seus drets. 

 ¬ Les organitzacions que proveeixen de protecció i d’assistència en situacions 
de desastres naturals s’han de guiar per aquestes Directrius Operatives 
en totes les seves activitats, en particular, en el control i l’avaluació de la 
situació i les necessitats de les persones afectades, en la programació i 
l’execució de les activitats, així com a l’establiment del diàleg amb les 
autoritats governamentals sobre les obligacions i els deures de l’estat en 
virtut dels drets humans internacionals i, on sigui aplicable, sobre dret inter-
nacional humanitari i dret dels refugiats. D’aquesta manera, han de retre 
comptes amb tots els seus grups d’interès, en particular, amb les persones 
afectades pel desastre natural.

 ¬ Totes les comunitats afectades pel desastre natural han de tenir accés a la 
informació relativa a: a) la naturalesa i el nivell del desastre que han de fer 
front; b) el possible risc de les mesures de mitigació que s’han de prendre; 
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c) informació d’alerta primerenca; 4) informació sobre ajuda humani-
tària en curs, esforços de recuperació i els seus respectius drets. Han de 
ser consultats i se’ls ha de donar l’oportunitat d’encarregar-se dels seus 
propis assumptes tant com sigui possible, així com a participar en la 
planificació i l’execució de les diferents fases de la resposta del desastre.   

 ¬ Aquestes Directrius operatives tenen com objectiu millorar l’execució pràc-
tica dels instruments internacionals de protecció dels drets humans. No 
s’ha d’interpretar com alguna cosa que restringeixi, modifiqui o afecti les 
provisions dels drets humans internacionals o, on sigui aplicable, el dret 
internacional humanitari i el dret dels refugiats. S’ha d’aplicar juntament 
amb altres codis de conducta, directrius o manuals rellevants. 

 ¬ Les organitzacions que proveeixen protecció i ajuda en situacions de 
desastres naturals han d’esforçar-se per tenir mecanismes adequats es-
tablerts per a assegurar que les Directrius operatives s’apliquin i que els 
drets humans de les persones afectades es protegeixin. 

Evidentment, són els estats els responsables de garantir els drets de la 
seva població però les Directrius, conscients de la multiplicitat d’actors que treballen 
amb les poblacions afectades, proposen qüestions d’àmbit més general.

Posteriorment, les Directrius Operatives agrupen els drets i les necessitats 
de protecció en certes categories i en cadascuna hi ha els temes i propostes clau:

A. Protecció de la vida, la integritat física, la seguretat de la   
   persona i la dignitat:

 ¬ Evacuacions, relocalitzacions i altres mesures per salvar vides

 ¬ Protecció davant l’impacte negatiu de les amenaces naturals

 ¬ Protecció davant la violència, inclosa la violència de gènere

 ¬ Seguretat en els camps (desplaçats)

 ¬ Protecció davant les mines antipersones i altres artefactes explosius

B. Protecció de drets relacionats amb necessitats bàsiques vitals:

 ¬ Accés a béns i serveis i a l’acció humanitària

 ¬ Previsió d’aliments adequats, aigua i sanejament, aixopluc, vestit i serveis 
bàsics de salut

C. Protecció d’altres drets econòmics, socials i culturals:

 ¬ Educació

 ¬ Propietats i possessions

 ¬ Vivenda

 ¬ Mitjans de vida i feina

D. Protecció d’altres drets civils i polítics:

 ¬ Documentació

 ¬ Llibertat de moviment i dret al retorn

 ¬ Vida familiar i pèrdua o mort de parents

 ¬ Expresió, reunió, associació i religió

 ¬ Drets electorals

 A cadascun dels apartats, les Directrius proposen mesures encaminades 
a la garantia d’aquest dret. Com es pot veure, existeix una categorització entre 
tipus de drets però, almenys, deixa clar que no serien només els establerts a les 
categories A i B –les qüestions clàssiques lligades a la vida- sinó en el conjunt en 
què les organitzacions haurien de treballar. Els afectats pels desastres no perden els 
seus drets electorals, per exemple, pel fet de ser un dels afectats. L’estat i el conjunt 
d’organitzacions que treballen en la resposta haurien de garantir-lo. La idea bàsica 
d’indivisibiliat dels drets humans, en què altres articles aprofundeixen, és més que 
mai d’aplicació en aquests casos.
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Diversitat d’enfocaments en el treball humanitari 
A les dificultats de passar d’un mer enfocament de necessitats a un de 

basat en drets, s’hi suma la “inflació conceptual i terminològica” tan habitual en el 
nostre sector. Partint de l’èmfasi que s’ha dipositat durant anys a les necessitats, amb 
el temps, altres conceptes utilitzats en altres àmbits “problemes” com a eix central 
de l’EML (Enfocament del Marc Lògic), vulnerabilitats i capacitats com visió més 
omnicomprensiva, demandes i per tant oferta, o drets, s’hi han sumat a l’enfocament 
de necessitats. Parlem del mateix? Com identifiquem el que és prioritari? Són com-
patibles?

Diversos enfocaments per al treball humanitari11

Enfocament basat en Característiques Comentaris

Problemes

Més general. Valora només situa-
cions “negatives”

És més intemporal

Permet anàlisi causal. Arbre de 
problemes de l’EML

Introdueix cert biaix en els 
elements negatius

Facilita plantejar objectius

Permet participació beneficiaris

Necessitats Més puntual

“Fàcil” en necessitats biològiques, 
complex en d’altres

Estàtic

Cert biaix “ideològic”

“Qui té un martell, veu claus 
per tot arreu”

Esfera o altres intenten 
objectivar-lo.

Riscos de mesura “precipitada” 
del tipus checking list

Participació més difícil

Demandes/

Oferta

Introdueix l’element perceptiu (neces-
sitat percebuda i expressada).

Sensible a alguns grups de població 
i al gènere

Aprofita experiències prèvies de la 
població

Subjectiu

Pressió de l’ “oferta”

Influència d’altres factors en 
l’expressió lliure de les deman-
des: polítics, culturals,...

Participació possible

11  Francisco Rey Marcos i Ana Urgoiti,  Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción humanitaria. Fundació La Caixa, Barcelona, 2005. 

Vulnerabilitats/

Capacitats

Anàlisi més ric i complex

Polifacètic

Estructural i causal

Dinàmic. Factor temps

Si es fa sobre capacitats 
també corregeix biaixos “ne-
gativistes” que ho basen tot en 
problemes o vulnerabilitats

Participació consubstancial

Drets Estableix “normes”, estàndards per 
aconseguir prèviament definits

Compatible amb la resta 
d’enfocaments

Difícil de convertir en criteris 
operatius

Prioritats En base a què?: quantitat,  gravetat, 
…

Complementari a la resta 
d’enfocaments

Algunes de les dificultats per a incorporar l’enfocament de drets d’una 
manera més compromesa amb el treball humanitari tenen a veure amb la dificultat 
d’operativitzar-lo i d’establir amb rigor el mapa de drets i el tipus d’acció per a 
aconseguir el seu compliment. En moltes ocasions no és el treball assistencial sinó la 
incidència (advocacy) o les accions d’un altre tipus les que s’han de fer, i això xoca 
amb el saber fer i la tradició de moltes organitzacions o amb les seves concepcions 
de la neutralitat, per exemple.

Treballant pels drets: la baula perduda de la protecció
Des de l’origen de l’ajuda humanitària la protecció és un element essencial 

de la mateixa. Tot i això, una interpretació excessivament assistencialista d’allò huma-
nitari va fer que únicament algunes organitzacions, les que tenien “mandats” emanats 
de normes jurídiques, realitzessin accions específiques de protecció. Així, de facto, 
durant dècades, només el CICR (Comitè Internacional de la Creu Roja), l’ACNUR 
(Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) i posteriorment en sectors 
específics, UNICEF (Fons de Nacions Unides per a la Infància) van abordar amb 
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rigor el component de protecció. Però els canvis en les tipologies de les crisis i els 
conflictes de finals de la dècada dels noranta i els seus efectes sobre la població ci-
vil, van recuperar la idea que les víctimes no només necessiten assistència material 
sinó també protecció personal i col·lectiva. És així com, molt vinculat amb l’EBDH, 
sorgeix la preocupació per ampliar els conceptes i les pràctiques de protecció més 
enllà de la de les “agències mandatades”. Així, avui dia s’intenta que la protecció 
sigui un eix transversal del treball humanitari en certs contextos. I aquesta és una 
altra idea clau: la protecció és contextual.

En els escenaris en què es desenvolupa l’acció humanitària, les persones 
estan exposades a altíssims nivells de risc que sorgeixen de les diferents violacions 
i privacions de drets. Les diferents formes de patiment i d’indignitat són, sovint, el 
resultat del triple perill combinat de: violència personal deliberada, privació i accés 
restringit12. 

Aquestes constatacions van provocar que, a part de l’ACNUR i el CICR, 
altres agències comencessin a interessar-se pel tema, la qual cosa va portar a 
l’establiment d’un procés consultiu entre un ampli grup d’agències humanitàries i de 
drets humans, convocades, periòdicament, pel CICR a Ginebra. Això va portar a 
una definició de protecció en l’àmbit humanitari, àmpliament acceptada avui en 
dia, i adoptada per l’IASC, que agrupa les agències de les Nacions Unides, les 
principals ONG internacionals humanitàries, i el Grup de Treball del Clúster de 
Protecció. Així es va definir que la protecció és: “el conjunt de totes les activitats 
orientades a garantir el respecte a tots els drets de l’individu, d’acord amb la lletra 
i l’esperit dels conjunts de normes pertinents, és a dir, els drets humans, el DIH i el 
dret dels refugiats. Les organitzacions humanitàries i de drets humans han de dur 
a terme aquestes activitats de manera imparcial, sense prejudici sobre la raça, la 
religió, l’origen nacional o ètnic, el llenguatge o el gènere”13.

Això vol dir que una política efectiva de protecció s’ha de basar en un 
enfocament de drets, que tingui com a factor integrador l’ésser humà. L’enfocament 
de drets, per exemple, en el cas dels desplaçats es refereix al fet que el seu objectiu 
és la realització efectiva dels seus drets14.

12  Hugo Slim i Andrew Bonwick, Protección. Una guía ALNAP para las agencias humanitarias, Barcelona, Intermón Oxfam, 2006, p. 29-31.

13  Sylvie Giossi Caverzasio, Strengthening Protection in War: a Search for Professional Standards. ICRC, Ginebra, 2001, p.19.

14  Extret de Cristina Churruca, La protección como un elemento fundamental de la acción humanitaria. Documento de trabajo del Instituto 

de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universitat de Deusto.

Tot i la dificultat d’aplicar aquesta definició a la pràctica pel seu caràcter 
comprensiu -tant en l’abast jurídic de la protecció (“ple respecte”) com a les estra-
tègies i els mètodes mitjançant els quals es pot aconseguir la protecció (“totes les 
activitats”) -, és, precisament, el seu caràcter comprensiu el que la converteix en un 
marc integral de protecció que va més enllà d’allò estrictament humanitari. 

Sobre la base d’aquesta definició i dels Principis Rectors que han de regir 
el desplaçament intern o Principis de Deng, l’IASC i el Grup de Treball del Clúster de 
protecció han adoptat una guia per a la protecció dels desplaçats interns en què dis-
tingeixen tres dimensions: protecció com a objectiu, protecció com a responsabilitat 
legal i protecció com a activitat15:

 ¬ La protecció com a objectiu exigeix   el respecte ple igualitari dels drets de 
tots els individus, sense discriminació, d’acord amb el dret nacional i inter-
nacional. La protecció no es limita a la supervivència i la seguretat física, 
sinó que cobreix la gamma completa dels drets, inclosos els drets civils i 
polítics, com ara el dret a la llibertat de moviment i a la participació polí-
tica i els drets econòmics, socials i culturals, inclosos els drets a l’educació 
i la salut.

 ¬ La protecció com a responsabilitat legal, principalment de l’estat i els seus 
agents. En situacions de conflicte armat aquesta responsabilitat s’estén 
a totes les parts en el conflicte en virtut del DIH, inclosos grups armats 
d’oposició. Quan les autoritats nacionals no tenen la capacitat o la volun-
tat de brindar aquesta protecció, les organitzacions humanitàries interna-
cionals i altres agents pertinents tenen el dret, i molts pensen que també la 
responsabilitat, de protegir i ajudar als desplaçats interns. Moltes organit-
zacions no governamentals (ONG) nacionals i internacionals protegeixen 
i ajuden als desplaçats interns. Les ONG tenen un paper important en la 
protecció dels desplaçats interns, des de la provisió d’allotjament fins a la 
vigilància i la notificació de les circumstàncies del seu desplaçament. 

 ¬ La protecció com a activitat per la qual s’adopten mesures per a garantir 
el gaudi dels drets. Es distingeixen tres tipus d’activitats de protecció que 

15  Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, Ginebra, 2007, p.5,  http://www.

humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=294. El CICR distingeix quatre esferes d’acció relacionades amb la protecció: política, militar o de 

seguretat, legal (inclosa la judicial) i la humanitària. Vegeu: CICR, “ICRC Protection policy. Institutional Policy”,  International Review of the 

Red Cross, vol.90, nº 871, 2008, p.751-775.
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poden realitzar-se de manera simultània: accions de resposta, que bus-
quen aturar, prevenir o alleujar els pitjors efectes dels abusos, accions 
correctives, amb la finalitat d’ajudar la gent a recuperar-se a llarg termini; 
accions de construcció de l’entorn, que consoliden les normes polítiques, 
socials, culturals i institucionals que propicien la protecció. L’acció de 
construcció de l’entorn té el propòsit de crear i/o consolidar un ambient 
propici -en els àmbits polític, social, cultural, institucional, econòmic i 
legal- per al ple respecte dels drets de l’individu.

Aquest model de protecció sorgit de les discussions sobre protecció entre 
les agències humanitàries i de drets humans és l’anomenat «model de l’ou» clàssi-
cament proposat pel CICR. Aquest model es val de la forma de l’ou per a crear 
estratègies sobre les diferents esferes d’acció en les quals es necessita dur a terme 
la protecció i sobre les diferents activitats que es requereixen per a suplir les neces-
sitats de protecció. Al voltant del punt de violació orbiten les tres esferes d’acció 
principals orientades a la protecció i, en conseqüència, els tres tipus d’activitat de 
protecció.

La protecció humanitària hauria de ser fonamentalment preventiva i evitar 
les violacions de drets de les víctimes, però en moltes ocasions no pot ser així i s’ha 
d’abordar des de diverses perspectives complementàries:

 ¬ Tractant de millorar els danys d’anteriors episodis de violència o de pri-
vació;

 ¬ Mitigant les pitjors conseqüències de les violacions actuals;

 ¬ Contribuint a la prevenció de futures violacions;

 ¬ Assegurant la reparació judicial i social d’anteriors abusos

En els darrers anys nombroses agències humanitàries han abordat el tema 
de la protecció i l’han incorporat a la seva feina seguint el model inicialment propo-
sat pel CICR, que té tres elements fonamentals16:

16  Adaptat Francisco Rey i Ana Urgoiti, Manual de gestión del ciclo…Op. Cit.

 ¬ Divisió de totes les actuacions de les agències relacionades amb la protec-
ció en tres nivells de programació: de resposta, de remei i de construcció 
d’un ambient de seguretat. És l’anomenat gràficament «model de l’ou», 
que veurem a continuació.

 ¬ Descripció de totes les formes d’acció protectora en cinc maneres 
d’actuació: denúncia, persuasió, mobilització, substitució, suport a ser-
veis.

 ¬ Compromís amb un principi de complementarietat entre les agències hu-
manitàries i de drets humans en aquestes tasques.

Extret de Francisco Rey Marcos i Ana Urgoiti, Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción 
humanitaria. Fundació La Caixa, Barcelona,   2005. Basat en propostes del CICR.

 ¬ Les activitats de resposta serien les més urgents amb l’objectiu d’arribar a 
grups de víctimes que estiguin patint els horrors de la violència i d’aturar 
els abusos. Algunes organitzacions amb mandat tenen més responsabilitat 
en aquesta tasca. I també la pressió als estats podria col·laborar a aques-
ta resposta.

 ¬ Les actuacions de remei serien de mig i llarg termini i tractarien de restablir 
la dignitat de les persones. Aquí poden entrar moltes més organitzacions 
tant d’assistència humanitària com de drets humans.

PUNT DE
VIOLACIÓ

ACCIÓ DE 
RESPOSTA

ACCIÓ DE 
REMEI

CONSTRUCCIÓ 
D’AMBIENT DE 

SEGURETAT

MARC DE PROTECCIÓ (MODEL DE L’OU) - CICR



171

Drets Humans i Desenvolupament:
L’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament - EBDH

170

És possible una ajuda humanitària basada en drets?
Reflexions sobre l’enfocament basat en drets humans a l’acció humanitària

 ¬ La creació d’espais i d’ambients més segurs és un procés més profund i 
estructural que involucra mesures polítiques, socials, institucionals, legals i 
pot tenir més a veure amb actuacions de rehabilitació i de reconciliació.

Maneres d’actuació

Per a intentar assegurar la protecció humanitària es poden utilitzar les 
cinc maneres esmentades anteriorment. Les tres primeres no inclouen la prestació 
d’assistència però tracten d’influir en les autoritats rellevants perquè compleixin les 
seves obligacions internacionals i nacionals i evitin les violacions.

 ¬ Denúncia: Pressionant les autoritats a través d’actes públics, d’informació, 
etc. perquè actuïn en compliment de les seves responsabilitats.

 ¬ Persuasió: Tractant de convèncer a través del diàleg amb el mateix ob-
jectiu.

 ¬ Mobilització: Compartint informació d’una manera discreta amb altres 
actors que puguin influir en les autoritats competents. Per exemple altres 
estats, organismes internacionals, etc.

 ¬ Substitució: Proveint serveis i ajuda material a les víctimes de les viola-
cions.

 ¬ Suport a estructures locals: Proveint els mateixos serveis a les víctimes a 
través d’estructures locals o nacionals.

Extret de Francisco Rey Marcos i Ana Urgoiti, Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción 
humanitaria. Fundació La Caixa, Barcelona,   2005. Basat en propostes del CICR

La complementarietat en matèria de protecció humanitària és un principi 
bàsic de treball. Cap agència no té per si sola ni mandat, ni experiència, ni mitjans 
per a poder abordar la protecció de les víctimes en els conflictes actuals. L’esquema 
de l’ou permet visualitzar aquesta relació i emfatitza el fet que les organitzacions 
humanitàries han de treballar amb finalitats de protecció amb organitzacions de drets 
humans o d’un altre tipus.

Per integrar les activitats de protecció dins del treball de les agències huma-
nitàries, el primer pas és incorporar els temes vinculats a la protecció en el diagnòstic 
inicial de la situació i posteriorment analitzar aquestes dades per poder prendre 
decisions. Alguns temes específics en aquest àmbit són:

 ¬ Tipus de violacions, perpetradors i amenaces. Es tracta de comprendre a 
fons la naturalesa precisa de les violacions, els patrons, l’abast, la respon-
sabilitat de diversos actors sigui per comissió o per omissió, els destinataris 
i les víctimes. L’objectiu és intentar predir i anticipar possibles futures viola-
cions. Per això s’utilitzen: 

>  Recopilació i seguiment de dades de violacions del DIH o drets   
       humans, anàlisi d’amenaces, entrevistes a informants clau i víctimes.

 ¬ Anàlisi d’efectes sobre les poblacions. Tipus d’efectes, físics, psíquics, so-
cials, impacte de gènere ...

>  Entrevistes. Anàlisi de vulnerabilitats i de capacitats, etc.

 ¬ Responsabilitats i normes legals. Es tracta de determinar qui té responsa-
bilitats d’acord a les lleis i a les normes establertes, bé a escala local o 
internacional, bé en organismes oficials o bé en actors “informals”.

>  Coneixement de les lleis, dels mandats i de les responsabilitats dels  
       diversos organismes.

>  Anàlisi del mandat o de la missió de la nostra organització.

 ¬ Capacitats i recursos a la població. Es tracta d’entendre millor quins recur-
sos, iniciatives, experiències hi ha a la comunitat que puguin utilitzar-se en 
una estratègia de protecció, tant oficials com no oficials.

>   Mapatge d’actors, actituds dels mateixos sobre la protecció, possibles  
        ajudes o no, ...
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 ¬ Complementarietat entre agències. L’objectiu és establir sinergies i evitar 
competències negatives. Allò normal és que alguna agència actuï com a 
punt focal de protecció i exerceixi la coordinació.

Extret de Francisco Rey Marcos i Ana Urgoiti, Manual de gestión del ciclo del proyecto en acción 
humanitaria. Fundació La Caixa, Barcelona,   2005. Basat en propostes del CICR

D’una manera més concreta, les diverses agències interessades a treba-
llar en la protecció humanitària, sobre la base de les seves missions, objectius, ex-
periència, necessitats del context, etc., podrien treballar en un o més dels següents 
àmbits relacionats amb la protecció:

 ¬ Assistència humanitària. Concebuda d’una manera merament “assisten-
cialista” pot tenir poc a veure amb la protecció. No obstant això, pot 
contribuir a una major protecció si es realitza amb enfocament de drets, 
criteris de vulnerabilitat, seguiment del Codi de Conducta de la Creu 
Roja i l’ONG per l’ajuda humanitària, Esfera... 

 ¬ Presència i acompanyament. La presència dels treballadors humanitaris 
no garanteix per si sola la protecció, però pot contribuir-hi. Algunes orga-

nitzacions s’han especialitzat en aquest plantejament.

 ¬ Seguiment i difusió de la situació del DIH o dels drets humans. La informa-
ció exhaustiva sobre l’evolució de la situació, la verificació d’informacions, 
la seva anàlisi són tasques fonamentals per a orientar correctament 
l’estratègia.

 ¬ “Advocacy” humanitari o incidència. Testimoni.

La protecció a la nova edició del Projecte Esfera17

Vull concloure l’article citant, encara que sigui breument, la recent incor-
poració al projecte Esfera d’un capítol de protecció en el nou manual editat a finals 
de l’any 2011. Aquesta inclusió és el reflex d’alguna cosa que hem citat en diver-
ses parts de l’article: l’augment de l’interès del sector humanitari per l’EBDH i per 
la protecció. Si analitzem les primeres versions d’Esfera des de l’any 1998 fins a 
l’actualitat, veiem com es passa d’una concepció molt assistencial d’allò humanitari, 
centrat en necessitats bàsiques lligades a la vida, a una concepció més avançada 
i vinculada amb els drets. Esfera planteja quatre principis de protecció que recullen 
anys de debats en aquest sector:

 ¬ Evitar exposar les persones a danys addicionals com a resultat de les nos-
tres accions.

 ¬ Vetllar perquè les persones tinguin accés a l’assistència imparcial, d’acord 
amb les seves necessitats i sense discriminació.

 ¬ Protegir les persones dels danys físics i psíquics causats per la violència i 
la coerció.

 ¬ Ajudar les persones a reivindicar els seus drets, a obtenir reparació i a 
recuperar-se dels efectes dels abusos que han patit.

Evidentment el quart principi és el que representa més reptes per a les 
agències humanitàries i el manual Esfera subministra nombroses notes d’orientació 
per poder fer-ho.

17  Tot el Manual Esfera i molts materials complementaris poden baixar-se en castellà i en altres llengües des de www.sphereproject.org 

Esfera és un projecte de col·laboració entre nombroses agències i professionals humanitaris que publica amb transparència els seus avanços 

i debats.
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Una mica menys que conclusions
Com hem vist, l’EBDH s’ha incorporat a l’acció humanitària per diverses 

vies però encara subsisteixen molts elements de debat. Moltes organitzacions es 
troben còmodes en un enfocament de necessitats en què, a més, principis com 
el de neutralitat es veuen com immutables. Altres, per contra, són conscients que 
abordar seriosament l’EBDH suposa canvis en les pràctiques humanitàries i qües-
tionaments o lectures més obertes dels principis humanitaris. En especial, el de 
neutralitat que, en la seva formulació clàssica, és qüestionat per moltes agències 
que ho matisen molt i que no el situen, en qualsevol cas al mateix nivell que els 
principis d’humanitat o imparcialitat.

Així, doncs, encara queda molt per fer i l’experiència i les evidències 
sorgides de les pràctiques humanitàries haurien d’ajudar a una incorporació més 
real de l’EBDH. 
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Les empreses com a titulars d’obligacions

Introducció1

El titular per excel·lència de les obligacions de drets humans és l’estat però 
no es pot oblidar que existeixen altres actors, com les empreses transnacionals, que 
amb les seves activitats impacten directament en els drets humans.

Gràcies a la globalització, les grans empreses transnacionals van expandir 
les seves activitats més enllà de les fronteres dels seus propis estats cosa que sens dubte 
ha dificultat el seu control.

Tot i això, els governs, les organitzacions internacionals, la societat civil i les 
pròpies empreses participen en debats sobre com regular el poder de les empreses 
transnacionals davant dels drets humans. Aquesta qüestió és extremament complexa i 
no existeix consens entre els diferents actors sobre l’abast dels drets i de la capacitat 
de les persones de reclamar-los.

En aquest text pretenem analitzar quin paper juga l’empresa transnacional 
en el desenvolupament i quines responsabilitats se’n deriven de les seves actuacions 
en relació amb els drets humans. Es farà un repàs de la normativa existent i dels intents 
realitzats tant a escala local com internacional per a controlar l’actuació de les empre-
ses, així com de les estratègies que ha elaborat el propi sector privat per a promoure 
i protegir els drets humans.

L’empresa, un agent de desenvolupament?

És indubtable que les empreses tenen un impacte directe sobre el desenvo-
lupament i l’economia dels territoris on actuen i per tant influeixen sobre les condicions 
econòmiques, socials i ambientals d’aquestes poblacions. 

En els anys 80 les polítiques econòmiques liberals havien impulsat la des-
regulació i la privatització facilitant l’entrada d’empreses en països en vies de desen-
volupament per a impulsar el creixement econòmic d’aquests països com una solució 
per a la pobresa. Es considerava que la inversió estrangera provocaria un creixement 
econòmic en aquestes regions i que aportarien desenvolupament mitjançant una millo-

Article trauït de l’original en castellà per Esther de la Torre.       

Aquest article se centra en l’anàlisi d’empreses transnacionals l’actuació de les quals va més enllà de les fronteres del seu país d’origen. 

ra de la cobertura de serveis bàsics, la creació de llocs de feina, una millora de la 
qualitat del servei, l’aportació de noves tecnologies, etc. Tanmateix, la realitat va ser 
molt diferent. Si analitzem el cas d’Amèrica Llatina, en moltes ocasions, les empreses 
transnacionals no van dur ni el progrés ni el benestar a les poblacions d’aquelles 
regions. Així es van generar tensions polítiques i socials, moltes relacionades amb 
les empreses d’extracció de recursos naturals, com els piqueteros a mitjans dels 90 a 
l’Argentina, principalment provocades pels acomiadaments massius de l’antiga em-
presa pública Yacimientos petrolíferos fiscales o la guerra del Gas a Bolívia en 2003 
per l’entrada de les corporacions energètiques2.

Malgrat tot això, en els darrers anys s’ha fet un pas més i s’ha començat 
a parlar de l’empresa com un actor més de la cooperació3. En aquest marc neix la 
idea dels negocis inclusius o La Base de la Piràmide4. Es tracta d’iniciatives empresa-
rials que tenen com a objectiu de servir a les comunitats amb nivells d’ingressos més 
baixos. Les empreses s’obren a un nou mercat de més de 4.000 milions de persones 
que viuen amb menys de dos dòlars al dia. Aquest negoci planteja que la venda, per 
part de les multinacionals, de productes de qualitat de forma assequible i eficient pot 
ajudar a millorar les condicions de vida d’aquests segments de població. Així, doncs, 
es considera a la població empobrida com a potencial consumidora. 

Aquests tipus de negocis se sostenen sota la idea d’una relació beneficiosa 
entre ambdues parts win-win, les empreses adopten solucions econòmicament sos-
tenibles per a satisfer les necessitats de comunitats amb baixos ingressos. Les comu-
nitats a canvi entren a participar del mercat com a consumidores. Per a això s’han 
promogut instruments com les aliances públic-privades “un instrument de cooperació 
voluntària entre el sector públic, el privat empresarial i el privat no lucratiu”5.

2   Observatorio de Multinacionales en América Latina, Atlas de la energía en América Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales 

españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales, Madrid, Observatorio de Multinacionales en América Latina, 2008.

3   L’actual pla director de la Cooperación Española (2009-2012) introdueix fortament l’EBDH i, per primera vegada, inclou les corporacions 

transnacionals entre els actors que promouen i realitzen la Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Encara que cal tenir en compte 

que el paper de l’empresa en la cooperació no és nou, ja va ser impulsat des de fa més de 30 anys amb l’ajuda lligada, la conversió de deute per 

inversions privades o l’ajuda oficial vehiculada a través de las institucions financeres internacionals. C. Gómez Gil, D. Gómez- Olivé y G. Tarafa, 

La ilegitimidad de los créditos FAD. Treinta años de historia, Barcelona, Icaria, 2008.

4  C.K. Prahalad, La Fortuna en la Base de la Piràmide: como crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado, Barcelona, 

Ed. Granica. 2005.

5   Fernando Casado Cañeque, Las alianzas público-privadas para el desarrollo, Madrid, Fundación Carolina, 2007.
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Moltes organitzacions socials qüestionen l’objectiu final d’aquests ne-
gocis i plantegen que és una estratègia per part de les empreses per a ampliar el 
seu mercat i assegurar-se noves vetes de mercat. Es plantegen les aliances públic-
privades com a privatitzacions encobertes i sobretot preocupa que una empresa 
amb fins de lucre pugui ser considerada un actor de cooperació quan els fins són 
contradictoris. En definitiva, es qüestionen que el creixement econòmic signifiqui 
per si mateix desenvolupament6. 

La relació entre empresa i drets humans

El paper de l’empresa en els drets humans és una qüestió complexa i 
sobre la qual no existeix consens. Les denúncies sobre violacions de drets humans 
provocades per activitats empresarials han dut que els estats, les organitzacions 
socials i les pròpies empreses participin en debats sobre com regular l’actuació 
de les empreses. 

Segons el dret internacional dels drets humans el titular d’obligacions, 
el principal garant dels drets humans és l’estat. És aquest per tant l’únic respon-
sable de violar els drets humans? Segons el dret internacional dels drets humans, 
l’estat té l’obligació de no violar aquests drets, però no només es tracta d’una 
obligació negativa, també té una obligació positiva d’assegurar el gaudi efectiu 
d’aquests drets. Això provoca que l’estat sigui també responsable de violacions 
de drets humans comeses per tercers, si és que aquest no evita o posa remei i 
repara de forma justa i proporcionada la violació d’un dret. En aquest marc es 
genera per a les empreses transnacionals allò que podríem anomenar la respon-
sabilitat internacional “indirecta” de drets humans, és a dir, responsabilitats con-
sagrades en l’ordre jurídic de l’estat d’origen o de l’estat d’acolliment, d’acord 
amb les obligacions internacionals de l’estat7.   

És interessant de mencionar com aquesta concepció en què l’estat és 
sobirà i l’únic garant dels drets humans pot dificultar el control de les empreses. 

6   Posicionament de la FCONGD sobre la cooperació empresarial i la privatització de l’ajuda oficial al desenvolupament. Per a consultar 

el document: http://www.fambgd.org.

7   Agnes Giner, “Las empresas transnacionales y los derechos humanos, en Las empresas transnacionales españolas y la responsabili-

dad social corporativa”, a Revista de Relaciones Laborales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008, p. 72.

Veurem més endavant que parlem d’empreses les activitats de les quals transcendei-
xen les fronteres del seu propi país i el control de les quals sobrepassa al dels estats 
d’origen8. 

No va ser fins mitjan dels anys 90 que el concepte de drets humans va 
deixar de ser marginal per al sector privat. De fet, en el si de les Nacions Unides en 
el marc de la Conferència Mundial sobre Drets Humans, que va tenir lloc a Viena en 
1993, tan sols es va mencionar un altre subjecte d’obligacions que no fos l’estat9. 
Tanmateix, el febrer de l’any 2000 a la X Conferència de la UNCTAD, l’Alta Co-
missionada de les Nacions Unides per als Drets Humans va manifestar: “S’ha de re-
conèixer que les normes i els criteris a l’esfera dels drets humans són tan transcendents 
a l’àrea del comerç, les finances i les inversions internacionals com a qualsevol altra 
àrea de l’activitat humana”10.

A la mateixa dècada, les denúncies contra multinacionals acusades 
d’explotació infantil i de treballs forçats van augmentar la pressió social. Al sector tèx-
til, empreses tan conegudes com Nike o Gap, van ser denunciades per les pèssimes 
condicions laborals dels treballadors de les seves fàbriques a Àsia o a Llatinoamèrica. 
Les empreses extractives van ser criticades pels impactes socials i mediambientals 
de les seves activitats (cas Exxon a Alaska en 1989), així com la seva relació amb 
conflictes armats i ordres polítics autoritaris, per exemple en països com Angola, Su-
dan, Nigèria, Sierra Leone, Libèria, Congo o Colòmbia11. Empreses farmacèutiques 
o alimentàries com Monsanto o Nestlé també van ser denunciades per pràctiques 
perjudicials per a malalts, consumidors o camperols12. 

En aquest context, la consciència i la pressió social van fer que les pròpies 
empreses impulsessin una auto-regulació voluntària, l’anomenada Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC), que més endavant analitzarem. Abans explicarem quins 
instruments han desenvolupat els estats tant a escala nacional com internacional per 
a fer front a aquesta problemàtica i que de fet molts estan basats en la RSC. 

8   Alicia Campos Serrano, “Derechos Humanos y Empresas: un enfoque radical”, Madrid, Revista Académica cuatrimestral de publicación 

electrónica, núm. 17, 2011 pp. 56-60.

9     Asamblea General, Ambferencia Mundial de Derechos Humanos. A/AmbF.157/23, Viena, 12 de juliol de 1993.

10   Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), TD/L.362, 9 febrer de 2000.

11    Michael Ross, Extractive Sectors and the Poor, Los Angeles (EE.UU), Oxfam America, 2001.

12   Human Rights Watch, Blood, Sweat and Fear. Workers’ Rights in U.S. Meat and Poultry Plants, 2005.
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Limitacions existents en el marc normatiu nacional i  
    internacional i del sistema judicial

Abans de començar a analitzar el marc normatiu nacional i internacional i 
el sistema judicial és interessant mencionar a allò que Juan Hernández Zubizarreta13 
anomena asimetria legal entre el dret comercial global i el dret internacional dels drets 
humans. Segons Hernández la globalització econòmica dissenya un marc jurídic, 
polític i econòmic en què les multinacionals no es troben amb contrapesos forts atès 
que el sistema internacional de drets humans no té mecanismes per a sotmetre les mul-
tinacionals a control. Aquest autor posa de manifest que les multinacionals protegeixen 
les seves inversions a través de Tractats de Lliure Comerç, acords de promoció i de 
protecció de les inversions, els tribunals d’arbitratge per a la resolució de controvèrsies 
dependents del Banc Mundial (CIADI) o de l’Organització Mundial del Comerç (SSD). 
En canvi, el dret internacional dels drets humans es mostra limitat atès que en molts 
casos no té caràcter vinculant, està sotmès a la ratificació dels estats i les jurisdiccions 
internacionals són dèbils per a dotar d’efectivitat als propis Tractats. 

Partint d’aquesta asimetria, la regulació jurídica de la responsabilitat de les 
empreses per violacions de drets humans es quasi inexistent. Tot i això, a les últimes 
dècades hi ha hagut diverses iniciatives tant des del punt de vista nacional com inter-
nacional que han intentat de regular la seva actuació. 

Regulació en el marc normatiu nacional

Si comencem pel marc normatiu nacional hem de distingir entre l’estat 
d’acolliment i l’estat en què l’empresa té la seva seu. En principi tindria lògica que les 
empreses preferissin instal·lar-se a països democràtics econòmicament i políticament 
estables per a poder invertir amb certa tranquil·litat. A pesar d’això moltes empreses, 
en concret les extractives, necessiten instal·lar-se a països on es trobin els recursos natu-
rals i en molts casos no hi regna precisament un clima d’estabilitat. En un gran nombre 
d’aquests països, els estàndards de protecció de drets són inexistents o molt laxos 
perquè l’estat manca de capacitat constitucional per a aplicar les lleis i els reglaments 

13   Juan Hernàndez Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa. De la 

responsabilidad social corporativa a las redes ambtrahegemóicas transnacionales, Bilbao, Hegoa, 2009.

nacionals. Fins i tot alguns estats han arribat a flexibilitzar aquests estàndards per a 
garantir la inversió d’aquestes empreses. Aquest marc jurídic provoca que el control 
de les empreses sigui molt dèbil.

Quan parlem dels països d’origen de les empreses ens trobem en gene-
ral amb una reticència de regulació. El mateix Representant Especial del Secretari 
General de les Nacions Unides sobre la qüestió dels drets humans i les empreses 
transnacionals en un dels seus informes afirma: “La majoria dels governs adopta un 
enfocament restrictiu de la gestió del programa sobre empreses i drets humans, que 
sovint es troba segregat en el seu propi marc conceptual i institucional, generalment 
dèbil. És a dir, el programa sol mantenir-se apartat d’altres esferes normatives que 
determinen les pràctiques empresarials, com la política comercial, la política de inver-
sions, la reglamentació en matèria de valors i la governança empresarial, o no les té 
en compte, el que es podria equiparar a una empresa que creés un departament de 
responsabilitat social totalment aïllat de les seves operacions comercials bàsiques”14. 

Ara bé, alguns estats sí han intentat de regular l’actuació de les seves em-
preses a l’estranger si violen el seu dret intern, com per exemple, els Estats Units amb 
la Llei Alien Tort Claim Act. 

Llei Alien Tort Claim Act

Als EUA existeix la llei Alien Tort Claim Act de 1789, que permet als Tribu-
nals Federals jutjar casos en què un estranger denunciï la violació d’un dret contingut 
en algun dels Tractats Internacionals firmats pels EUA.

Alguns exemples:

 ¬ Chevron en Ecuador (1993). En el marc d’aquesta llei s’han jutjat casos 
com el de Chevron a Equador en què més de 30.000 camperols equa-
torians van denunciar en 1993 els impactes mediambientals produïts per 
l’extracció de petroli a la Selva Amazònica15.

 ¬ Doe vs Unocal (1996). Un altre cas emblemàtic, de fet va ser el primer 
que es va plantejar sota aquesta llei contra una multinacional, en què una 

14   Asamblea General, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales, A/63/270.

15   Joan Martínez Alier, El caso Chevron-Texaco en Ecuador: una muy buena sentencia que podría ser un poco mejor. Barcelona, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2011.
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empresa petrolera californiana va ser denunciada per 13 ciutadans birmans 
perquè durant el procés de construcció del gasoducte Yadana (que transco-
rria des dels jaciments de Birmània a Tailàndia) va tenir coneixement i va 
donar suport a actes constitutius de treballs forçats, esclavitud, assassinat, 
violacions sexuals i reubicació forçada de la població per part de l’exèrcit 
birmà16. 

 ¬ Shell a Nigeria. Una altre cas també emblemàtic ha estat el de la petrole-
ra anglo-holandesa Shell acusada de complicitat a les violacions de drets 
humans contra el poble ogoni i en l’execució de l’activista Ken-Saro-Wiwa 
i vuit més activistes al Delta del Níger17. Aquest últim judici va acabar al 
juny de 2009, després de 14 anys de lluita, amb un acord extrajudicial mi-
tjançant el qual l’empresa va pagar als demandants 15,5 milions de dòlars 
per a evitar arribar a judici.

En virtut d’aquesta llei s’ha establert que empreses implicades en acusacions 
de genocidi, esclavitud, treballs forçats i crims de guerra puguin ser objecte de de-
mandes judicials. Si be és cert que dels casos presentats contra empreses, disset han 
arribat a un acord i només dues han rebut decisió favorable als demandants.

Tanmateix, l’aplicació d’aquesta llei en casos de violacions de drets humans 
comeses per empreses està en perill des de fa uns mesos. Un Tribunal d’Apel·lació dels 
EUA, en el cas Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, va negar la possibilitat d’interposar 
demandes contra empreses a l’empara d’aquesta llei. A pesar de no tractar-se d’una 
decisió unànime, aquest fet ha provocat que saltin les alarmes entre les organitzacions 
de drets humans atès que això significaria acabar amb l’única via que existeix als 
EUA per a jutjar les violacions de drets humans comeses per empreses dels EUA més 
enllà de les seves fronteres18. Aquesta decisió serà revisada per la Cort Suprema a 
l’octubre de 2012. 

16   Per a més informació visitar, Business and Human Rights Resource Center, http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/

Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/UnocallawsuitreBurma. [Consultat el 20/05/2012].

17   En aquest cas els Tribunals federals dels EUA van poder conèixer el cas per dos motius: la cotització de l’empresa a la Borsa de Nova York i 

pel fet que els demandants tenien als EUA una oficina per a les relacions amb els inversors. Vegeu l’article de Marta Requejo Isidro, “Responsa-

bilidad civil y derechos humanos en EEUU: ¿el fin del ATS?”,a InDret. Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, Universidad Santiago de 

Compostela, 2011.

18   La Cort Suprema ha decidit revisar aquesta decisió. Maria Prandi, “¿Pueden las empresas ser demandadas por violaciones de derechos 

humanos? La Corte Suprema tiene la Palabra”, BEDH num. 42. Per seguir el cas, http://cja.org/section.php?id=510 

Però no només els EUA han intentat regular el poder de les transnacionals. 
A les últimes dècades Holanda, Regne Unit, França, Dinamarca i Bèlgica han condi-
cionat l’accés a determinades ajudes públiques als compromisos formals que les em-
preses tinguessin en matèria de RSC i van establir, o van pensar a establir, l’obligació 
d’elaborar memòries de sostenibilitat19. No es tracta de mecanismes judicials sinó 
més aviat de normes o pautes de conducta que generin un marc ambigu i poc regulat 
que manqui de normes jurídiques vinculants clares.

Regulació de les empreses en el si de les Nacions Unides

Si entrem en el marc internacional, la debilitat del sistema en aquesta ma-
tèria es posa encara més de manifest. En el si de les Nacions Unides hi ha hagut una 
evolució amb respecte a la regulació de les actuacions de les empreses multinacio-
nals que va passar d’un impuls regulador que es va iniciar als anys 70 a ser frustrat 
per la implementació de polítiques econòmiques liberals centrades en l’obertura de 
mercats i en la liberalització. Així la crisi econòmica i financera no va ser un marc 
afavoridor per a aquesta regulació que concedeix més importància a l’expansió de 
les empreses que al seu control polític i jurídic. 

Ens centrarem en els cinc principals sistemes ad hoc establerts a l’àmbit de 
les Nacions Unides: 

 ¬ La Declaració Tripartita de Principis sobre Empreses Multinacionals i la 
Política Social de l’Organització Mundial del Treball (OIT);

 ¬ Les Directrius de l’OCDE per a les Empreses Transnacionals;

 ¬ El Pacte Mundial o Global Compact;

 ¬ Les Normes sobre les Responsabilitats de les empreses transnacionals i 
altres empreses comercials a l’esfera dels drets humans i

 ¬ El Representant Especial del Secretari General encarregat de la qüestió 
d’empreses transnacionals i drets humans.

19   Agnes Giner, Las empresas transnacionales y los derechos humanos…, Op. Cit., pp. 75-76.
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A la dècada dels 60, l’OIT es va plantejar la necessitat de crear instruments 
normatius de regulació de les empreses transnacionals. Així, al 1977, es va aprovar 
la Declaració Tripartita de Principis sobre Empreses Multinacionals i la Política So-
cial20 que establia recomanacions a governs, empresaris i treballadors dels països 
d’acolliment i d’origen i a les multinacionals. En aquest text es va reafirmar l’aplicabilitat 
dels drets laborals en el context de les activitats de les transnacionals. Aquest instrument 
manca de caràcter vinculant i, per tant, no és de compliment obligatori21. 

Per part seva, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) va crear unes Directrius22 per a les Empreses Transnacionals apro-
vades en 1976 i actualitzades en 2011 amb l’objectiu d’establir un codi de conducta 
per a les transnacionals que les protegís de pràctiques discriminatòries i que enfortís 
les relacions entre els governs i les empreses transnacionals. Es tracta d’un instrument 
també de caràcter no vinculant però que inclou la reclamació directa per part d’un 
sindicat, ONG o una altra part interessada contra les pràctiques de les empreses 
trasnacionals23.

Com hem comentat anteriorment, en els anys 90 arran dels casos polèmics 
que van saltar a l’opinió pública les empreses van començar a crear departaments 
de RSC. Les Nacions Unides adopta aquesta lògica i la cristal·litza en l’eina per 
excel·lència, el Global Compact o Pacte Mundial24. El Pacte Mundial es va aprovar 
el 25 de juliol de l’any 2000 amb la participació de 44 empreses i d’algunes orga-
nitzacions de la societat civil. Per citar alguns exemples de les empreses allà presents: 
British Petroleum, Nike, Shell, Novartis, etc.. Totes elles qüestionades en informes inter-
nacionals per violar els drets humans i laborals25. 

20   OIT, Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 

2001.

21   Per a una anàlisi més profunda, consulteu Juan Hernàndez Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente… Op. Cit.,  pp. 371-401

22   OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, 2011.

23   Per a una anàlisi més profunda, consulteu Juan Hernàndez Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente…Op. Cit.,  pp. 402-452

24   Pàgina oficial del Global Compact,  www.unglobalcompact.org/, [Consultada el 19/04/2012].

25   Juan Hernàndez Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente…, Op. Cit.,  p. 456.

El Global Compact està integrat per 9 principis26:

1.  Les empreses han de recolzar i de respectar la protecció dels drets  
  humans proclamats a escala universal

2.  Evitar veure’s involucrades en abusos dels drets humans

3.  Respectar la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a  
  la negociació col·lectiva

4.  Eliminar totes les formes de treballs forçats i obligatoris

5.  Abolir de manera efectiva el treball infantil

6.  Eliminar la discriminació a la feina

7.  Recolzar l’aplicació d’un criteri de precaució respecte als problemes  
  ambientals

8.  Adoptar iniciatives per a promoure una major responsabilitat ambiental

9.  Promoure el desenvolupament i la difusió de tecnologies innòcues per  
   al medi ambient

10. Treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses   
   l’extorsió i el suborn.

Les empreses per a adherir-se al Pacte Global han d’enviar una carta 
signada pel Director General al Secretari General de les Nacions Unides segons la 
qual es comprometen a complir amb els 10 principis i a reportar un informe anual 
sobre el seu compliment. 

Tot i que el Pacte Global compta amb més de 5.800 firmants es plantegen 
crítiques davant d’aquesta iniciativa. D’una banda, es tracta d’uns principis molt 
genèrics i poc concrets i de nou no es tracta d’un instrument vinculant. De l’altra, no 
és un codi de conducta, ni es tracta d’un instrument legal. No estableix cap tipus 
de control sobre les empreses. Fins al moment l’únic mecanisme de seguiment previst 
és l’informe anual que han d’enviar les empreses sobre com apliquen el compliment 
d’aquests principis però aquest no està sotmès a anàlisi per cap òrgan. Moltes de les 
organitzacions de la societat civil consideren que amb el Global Compact qui surt 

26   El desè principi contra la corrupció va ser introduït pel Secretari General a la Cimera dels Líders del Pacte Global el 24 de juny de 2004.
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realment beneficiat és l’empresa transnacional27. Aquestes organitzacions consideren 
que les empreses en adherir-se al Pacte Global gaudeixen dels avantatges que els 
pot oferir la vinculació amb les Nacions Unides, fet que els atorga un accés directe 
a governs i a institucions multilaterals així com les apropa més als mercats dels països 
del Sud. 

Malgrat la tendència a les Nacions Unides cap a l’exigibilitat voluntària, hi 
va haver un intent de fer un pas més cap a la regulació de les activitats de les empre-
ses i sotmetre-les a uns estàndards mínims i obligatoris. Al 2003 la Comissió de Drets 
Humans va crear una Subcomissió de promoció i de protecció dels drets humans que 
va realitzar una proposta de Normas sobre las Responsabilidades de las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los drets humans28. En 
aquestes normes s’establia que les empreses tenen la responsabilitat de promoure i de 
protegir els drets humans reconeguts en els instruments internacionals. S’establia que 
els titulars d’aquestes obligacions eren tant la pròpia empresa, com els seus directius, 
administradors, membres del consell d’administració i les persones que treballaven 
amb elles. Per últim es van identificar una sèrie de drets relacionats amb l’activitat de 
les empreses transnacionals i es van establir uns principis relacionats amb temes labo-
rals, mediambientals i de protecció del consumidor així com es feia especial menció 
als pobles indígenes i grups vulnerables. Lamentablement no es va arribar a un con-
sens entre els diferents grups d’interès. Es va iniciar un debat entre organitzacions so-
cials, empreses i governs principalment motivat pel caràcter obligatori o voluntari que 
haurien de tenir els drets humans per a les empreses. Per a les organitzacions de drets 
humans aquest projecte de normes significava una normativa clara i completa sobre la 
responsabilitat de les empreses en matèria de drets humans29. En canvi, el sector em-
presarial no hi estava d’acord amb el caràcter vinculant tot dient que eren únicament 
els estats que tenien obligacions jurídiques en relació amb la normativa internacional 
de drets humans30. Finalment van guanyar la batalla aquests últims i les normes no 

27   Per a una anàlisi més profunda, consulteu Juan Hernàndez Zubizarreta , Las empresas transnacionales frente…,Op. Cit.,  pp. 453-505.

28   “Obligaciones Generales”,  Normas sobre las Responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera 

de los derechos humanos, document de Nacions Unides E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003. 

29   Amnistía Internacional, Las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas: hacia la responsabilidad Legal, Reino Unido, Amnes-

ty International Publications, 2004

30   Al 2004 l’Organització Mundial d’Empleadors i la Cambra de Comerç Internacional van presentar un document de 40 pàgines a tots els 

estats per a demanar la Comissió de Drets Humans que no entrés en matèria sobre el projecte de normes. Joint view of the IOE and ICC on the 

draft.  Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprise with regard to human rights

van ser aprovades per la Comissió de Drets Humans a pesar de rebre el recolzament 
exprés de l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans31. 

Arran de la decisió de rebutjar el caràcter vinculant d’aquestes normes la 
Comissió va decidir nomenar John Ruggie com a Representant Especial del Secretari 
General encarregat de la qüestió d’empreses transnacionals i de drets humans32. El 
Representant Especial ha realitzat diversos informes amb la intenció d’integrar les 
perspectives i instruments de les iniciatives ja existents i aconseguir un consens entre 
empreses, governs i organitzacions socials. La consolidació d’aquest treball arriba 
amb la creació del Marc per a les Empreses i els Drets Humans: Protegir, Respectar 
i Remeiar33 presentat en juny de 2008 davant el Consell de Drets Humans (anterior-
ment la Comissió). “Aquest marc descansa sobre tres pilars: el deure de l’estat de 
protegir contra abusos de drets humans per tercers, incloent-hi a empreses, per mitjà 
de polítiques apropiades, regulacions i adjudicació; la responsabilitat empresarial 
de respectar els drets humans, que essencialment significa actuar amb la diligència 
deguda per a evitar infringir els drets dels altres; i un major accés a remeis efectius 
(judicials i extra-judicials) per a les víctimes”34. En aquest informe no s’establia com 
aplicar aquest marc i per això al març del 2011 John Ruggie va presentar els Princi-
pis Guia per a l’aplicació del Marc “Protegir, respectar i remeiar”35. Aquests principis 
no generen obligacions per a les empreses sinó que desenvolupen les implicacions 
d’estàndards i de pràctiques ja existents tant per a estats com per a empreses. 

31   Comisión de Derechos Humanos,  Decisión E/CN.4/DEC/2004/116, 20 de abril de 2004.

32   Comisión de Derechos Humanos, Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales,  E/CN.4/2005/L.87, 15 

d’abril de 2005.

33   Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; John Ruggie, Proteger, respetar y remediar: un marco para 

las actividades empresariales y los derechos humanos, John Ruggie A/HRC/8/5, 7 d’abril de 2008.

34   Extracte de la Conferència de la Presidència de la Comunitat Europea donada per John Ruggie sobre el Marc “Proteger, Respetar, y Reme-

diar” Estocolm, 10-11 Novembre, 2009.

35   Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los de-

rechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales,, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

: puesta en pràctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 de març de 2011.
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Des de les organitzacions de la societat civil s’ha criticat aquest marc per 
diversos motius. Per una banda, el Representant Especial se centra en la responsabilitat 
dels governs nacionals, fet que aquestes organitzacions comparteixen per la necessitat 
d’exigir una coherència de polítiques tant en els països d’acolliment com en els països 
d’origen d’aquestes empreses. Però per l’altra, aquestes organitzacions defensaven 
que no s’ha d’oblidar la responsabilitat que tenen les empreses i la necessitat d’exigir-
la de forma obligatòria, una concepció que no es recull en els principis de Ruggie36. 

Responsabilitat penal de les empreses?

 A tota aquesta crítica impulsada per les organitzacions socials a la absèn-
cia de mesures obligatòries s’afegeix la inexistència d’un Tribunal Internacional que 
pugui jutjar violacions de drets humans comeses per empreses. Si bé és cert que sí 
existeixen alguns antecedents interessants per mencionar.

Als judicis de Nuremberg es va plantejar ja la imputació contra alguns 
empresaris alemanys per crims contra la humanitat. A Nuremberg es van jutjar a di-
versos directors d’empreses per la seva participació en l’ús de treballs forçats, delictes 
contra la humanitat i crims de guerra37 i tot i que no es van condemnar directament 
les empreses, els judicis a empresaris es poden considerar antecedents de complicitat 
corporativa38. Així, a la Conferència de Roma es va plantejar incloure sota la jurisdic-
ció del Tribunal Penal Internacional la responsabilitat penal de les persones jurídiques 
però va ser desestimada finalment39. 

36   Erika Gonzàlez i Jesús Carrió, Derechos versus transnacionales, Madrid, El Público, 2009.

37   Per exemple, United States v. Krupp (cas Krupp), Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law, 

nº 10 (1948) (Trials of War Criminals), vol. IX; United States v. Carl Krauch (caso ), Trials of War Criminals, vol. VIII; United States v. Friedrich Flick 

(cas Flick), Trials of War Criminals, vol. VI; The Zyklon B case: Trial of Bruno Tesch and Two Others, British Military Court, 1-8 de març de 1946, Law 

Reports of Trials of War Criminals, The United Nations War Crimes Commission, vol. I (1947), cas nº 9 (cas Zyklon B). Comisión Internacional de 

Juristas Complicidad empresarial y responsabilidad legal, a Volum 2, Derecho penal y crímenes internacionales, Suïssa, Comisión Internacional 

de Juristas, 2010.

38   Comisión Internacional de Juristas, “Complicidad empresarial y responsabilidad legal”, a Volum 2, Derecho penal y crímenes internaciona-

les, Suiza, Comisión Internacional de Juristas, 2010. 

39   Els estats s’oposaven principalment pel principi de complementarietat. Segons aquest principi, si hi ha concurrència de jurisdiccions l’Estatut 

de Roma establia que es concedia més importància a la jurisdicció nacional. Per tant, els estats membres de l’Estatut de Roma que no tinguessin 

prevista la responsabilitat penal de les persones jurídiques, per a complir les disposicions de l’Estatut de Roma, i dur a terme les investigacions en 

un jutjat nacional haurien d’incloure aquesta responsabilitat en els seus sistemes legals. Jordi Palou Loverdos, “Justícia internacional, pillatge de 

guerra, drets humans i multinacionals”, a Materials de pau i drets humans, 16, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2010, p. 30.

Hi ha certs sectors doctrinals que assenyalen el concepte de complicitat 
corporativa que hem mencionat abans. En aquest sentit consideren que en el cas de 
ser prevista legalment, una empresa podria ser considerada còmplice d’abusos dels 
drets humans quan prengui la decisió de participar a la comissió d’aquests abusos 
assistint o contribuint a la perpetració dels fets delictius comesos per altres. Fins i tot, 
alguns autors afirmen que el concepte de complicitat corporativa no es limita a la 
participació directa en els fets delictius per altres sinó que pot arribar als casos en 
què les empreses obtinguin beneficis mercantils o es beneficiïn dels abusos de drets 
humans comesos per altres40. 

En absència d’aquest Tribunal Internacional que pugui jutjar violacions de 
drets humans comeses per empreses, la societat civil ha creat el Tribunal Permanent 
dels Pobles (TPP)41. Es tracta d’un Tribunal d’opinió, que va tenir origen en els Tri-
bunals Russell sobre Vietnam (1966-1967) i sobre les dictadures a Amèrica Llatina 
(1974-1976). Aquest Tribunal està integrat per persones de reputació moral, en 
situació d’exercir la funció judicial a un alt nivell o bé persones de reconegut prestigi 
i experts en el dret internacional dels drets humans. Aquest Tribunal té com a voca-
ció i estatut donar visibilitat i qualificar en termes de drets totes aquelles situacions 
en què la violació massiva dels drets humans no trobi reconeixement ni respostes 
institucionals ni a escala nacional ni internacional. En tractar-se d’un tribunal moral 
la seva sentència no té validesa jurídica. Al 2006 el Tribunal inicia una sessió amb 
audiències en diversos llocs i moments amb l’objectiu de determinar la intervenció 
de les empreses transnacionals amb seu en els països europeus en diversos camps 
d’actuació. En els darrers cinc anys s’han presentat més de 50 casos42 en què han 
quedat acreditades les violacions de drets humans comeses per empreses europees 
a Amèrica Llatina.

40   Com en el cas de Doe vs Unocal de 1996 a Birmània comentat anteriorment.

41   Per a més informació, consulteu http://www.enlazandoalternativas.org 

42   Per a conèixer tots els casos presentats, consulteu http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique60 i per a conèixer el veredicte 

final http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TPP-verdict_es.pdf 
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Alguns casos presentats davant el Tribunal Permanent dels pobles

 ¬ Telefónica acusada de violar la llibertat sindical i el dret fonamental 
al treball digne a Xile

El Tribunal Permanent dels Pobles va atendre una demanda presentada 
contra Telefónica Chile per violació de la llibertat sindical, violació 
dels drets fonamentals del treball i a una feina decent. Les pràctiques 
d’aquesta empresa transnacional no s’avenien amb els acords interna-
cionals difosos per l’Organització Internacional del Treball i ratificats 
per Xile.

 ¬ Violació de drets ambientals i socials a Colòmbia, Mèxic i Guatema-
la per la transnacional Holcim

L’empresa de ciment Holcim ha causat perjudicis ambientals i socials 
per la seva activitat extractiva a la ciutat de Bogotà (Colòmbia), al 
municipi de San Juan de Sacatepéquez (Guatemala) i al municipi 
d’Atotonilco de Tula (Mèxic). Les afectacions soci-econòmiques i cultu-
rals dels habitants d’aquestes tres poblacions recollides en la deman-
da, passen per la pèrdua directa i indirecta de vides i l’afectació/
desaparició de conques hidrogràfiques.

 ¬ Thyssen Krupp, acusada de violar drets humans i de contaminar la 
badia de Sepetiba de Rio de Janeiro Brasil 

La Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), filial brasilera de la 
multinacional alemanya Thyssen Krupp, és acusada d’impactar sobre 
la salut pública per haver emmagatzemat sense control fang contami-
nat amb cadmi, arseni i plom. També es denuncia que l’actuació de 
grups paramilitars contra qui s’oposen al projecte ha beneficiat a la 
multinacional.

 ¬ Impactes mediambientals i socials del projecte d’Endesa a la Pata-
gònia Xilena

L’empresa HidroAysén, filial d’Endesa a Xile, va ser denunciada pel 
projecte de construcció de 5 grans centrals hidroelèctriques en els 

rius de la Patagònia xilena. Això podria causar la inundació de milers 
d’hectàrees amb un enorme valor tant ecològic com natural i afectar a la 
tercera reserva d’aigua dolça del món i, en conseqüència, al clima global.

Sistemes regionals de protecció de drets humans

També és interessant analitzar encara que breuement el paper que puguin 
tenir els sistemes regionals de protecció dels drets humans43 quan parlem de la re-
sponsabilitat de les empreses. En especial, el sistema interamericà ha tingut un rol 
important en la denúncia d’empreses per violacions de drets humans. 

Tanmateix, és important tenir en compte que els sistemes regionals només 
poden jutjar a estats i, a més a més, cal que abans els estats ratifiquin els Tractats 
que formen part d’aquests sistemes. En aquest sentit no poden jutjar directament a les 
empreses però sí poden afectar a les activitats de l’empresa de forma indirecta. Així, 
la Comissió i la Cort Interamericanes han emès declaracions i sentències en resposta 
a multitud de demandes de comunitats indígenes afectades per empreses transnacio-
nals que han repercutit directament en l’activitat de l’empresa i han paralitzat, per 
exemple, una concessió o el funcionament d’una mina44. 

 ¬ Awas Tingni c. Nicaragua

Un cas molt conegut és el de “Comunidades Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
c. Nicaragua”. En aquest cas les comunitats van denunciar Nicaragua per 
haver concedit una llicència d’explotació a una empresa fustera estrangera 
en territori ancestral de la comunitat sense el seu consentiment i contravenint 
la legislació nacional i regional. 

La sentència de la Cort Interamericana en aquest cas s’ha convertit en 

43   Els sistemes regionals de protecció de drets humans són sistemes subsidiaris al sistema nacional, igual que succeeix amb el sistema 

universal. Es tracta de sistemes emmarcats en una organització internacional l’objectiu principal de la qual és la promoció i la protecció dels 

drets humans. Es tracta del Sistema Europeu de Drets Humans, el Sistema Interamericà de Drets Humans i el Sistema Africà de Drets Humans 

i dels Pobles. 

44   Corte IDH, cas de les “Comunidades Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua” sentència 31 d’agost de 2001; Corte IDH, cas “Comunidad 

indígena Yakye Axa c. Paraguay”, sentència de 17 de juny de 2005; Corte IDH, cas “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay”, sentència 

de 29 de març de 2006.
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tota una fita per a la defensa dels drets dels pobles indígenes a escala 
internacional. Per primer cop un tribunal internacional va fallar a favor dels 
drets col·lectius a la terra i els recursos naturals d’una comunitat indígena. La 
sentència de la Cort no només imposa a l’estat l’obligació de demarcar i de 
titular el territori de la comunitat Awas Tingni, sinó que va molt més enllà en 
demandar a Nicaragua el desenvolupament d’una legislació i unes altres 
mesures adequades per a garantir la demarcació i la titulació efectiva de 
totes les terres comunals indígenes.

En el cas del sistema africà també hi ha hagut algun pronunciament al 
respecte però sense tantes intervencions com en el cas del sistema interamericà. Cal 
tenir en compte que aquest sistema és molt més jove (la Comissió Africana de drets 
humans i dels Pobles està en funcionament des de 1981).  Tot i així s’ha pronunciat 
en casos com el de Shell i la comunitat Ogoni en què ha mostrat la seva profunda 
preocupació i ha demanat que es prenguin mesures urgents per a resoldre l’impacte 
de la contaminació i la degradació mediambiental45.

De totes maneres, són clares les limitacions dels sistemes regionals per a 
poder determinar la responsabilitat de les empreses per violacions de drets humans 
principalment perquè com ja s’ha comentat només poden jutjar directament als estats.

El paper de la responsabilitat social corporativa en la  
   promoció i la protecció dels drets humans

Fins ara hem analitzat quines mesures han interposat els estats, sigui a es-
cala nacional o internacional per a regular l’activitat de les empreses. Però com han 
abordat les empreses la qüestió dels drets humans? En aquest sentit és interessant 
analitzar el paper de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en relació amb els 
drets humans. 

El propi sector privat, conscient de la seva responsabilitat en aquesta temàtica 
i dels efectes en la seva reputació, promou l’elaboració de codis de conducta voluntaris 

45   Comissió Africana de Drets humans en la seva 30 reunió (a Banjul, octubre 2001).

pels quals es compromet a complir normes internacionals de drets humans com part de 
la seva política de RSC. Tal com expressa Maria Prandi, “no és possible d’establir una 
política de RSC vàlida sense tenir en compte la dimensió dels drets humans”46.

La RSC entén que les empreses són actors que posseeixen la capacitat de 
contribuir de manera positiva a la promoció i a la protecció dels drets humans a la 
seva àrea d’influència. Tal com estableix el Pacte Mundial en el seu principi núm.1 
“Les empreses han de recolzar i de respectar la protecció dels drets humans recone-
guts internacionalment a la seva àrea d’influència”. 

Com s’incorporen els drets humans en aquesta estratègia de RSC? El Re-
lator Especial per a Drets Humans i Empresa estableix en el seu informe “protegir, 
respectar i remeiar” que el compliment de l’obligació de respectar els drets humans 
requereixi de la diligència deguda. Segons John Ruggie les empreses han de consid-
erar tres factors:

 ¬ el context del país en què tenen lloc les activitats empresarials per a enten-
dre els problemes específics de drets humans que es plantegen;

 ¬ els efectes que tenen les seves activitats sobre els drets humans segons 
siguin productors, proveïdors de serveis o ocupadors i

 ¬ si contribueixen a la violació de drets humans per mitjà de les relacions vin-
culades a les seves activitats amb socis mercantils, proveïdors, organismes 
estatals i altres actors no estatals.

Per a dur a terme aquesta diligència deguda, les empreses han d’analitzar la 
seva esfera d’influència. Per tant, es poden incorporar els drets humans a l’estratègia de 
responsabilitat social tenint en compte la seva àrea d’influència, preveient, dissenyant, 
implementant i avaluant operacions, processos i relacions en clau de drets humans47. 

Segons aquesta estratègia l’empresa ha de tenir clar que no és només 
responsable d’aplicar la normativa financera, laboral o mediambiental sinó que ha 
de considerar els impactes que pugui comportar la seva activitat en les qüestions rela-
tives als drets humans de determinats stakeholders48. 

46   María Prandi Chevalier i Josep M. Lozano, Guía práctica de derechos humanos para empresas, Barcelona, Escola de Cultura de Paz i 

ESADE, 2006, p. 10.

47   Article de Maria Prandi La gestión de los Derechos Humanos en la empresa, pp. 114-115.

48   Segons Maria Prandi els stakeholders “són aquelles persones o grups de persones que influeixen en les activitats empresarials o s’hi 

poden veure influïts: accionistes, administració pública, clients, treballadors, comunitats locals, inversors, mitjans de comunicació, organitza-
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Finalment, per a identificar aquesta responsabilitat ha de basar la seva 
anàlisi en els valors i instruments internacionals de drets humans existents. 

Com ja s’ha comentat, s’han creat diverses iniciatives per a marcar les 
pautes i els principis de una RSC respectuosa amb els drets humans a través dels 
instruments analitzats. La RSC es presenta com una eina per al control de les empre-
ses partint d’una co-responsabilitat entre empresaris, treballadors i societat civil, en 
col·laboració amb els estats i les Institucions Internacionals.  

A la pràctica, són cada cop més les empreses que mencionen els drets 
humans en els seus codis corporatius o en el seu triple compte de resultats com aquells 
valors universals que regeixen les seves actuacions49. Així, a Espanya 611 PIME, 53 
empreses que cotitzen en Borsa i 233 empreses que no cotitzen a Borsa s’han adherit 
al Pacte Mundial50. Però el fet d’adherir-se a aquestes iniciatives no vol dir que aquestes 
empreses per elles mateixes compleixin ja amb els drets humans.

El problema principal que planteja la RSC és que és únicament voluntària 
i que per tant es tracta d’iniciatives unilaterals i a més a més manquen d’exigibilitat 
jurídica. En tractar-se d’una autorregulació no s’inclou cap instrument o mecanisme ni 
de supervisió ni d’avaluació del compliment d’aquestes polítiques externes a l’empresa. 
Adherir-se a aquestes iniciatives no assegura de facto que les empreses hagin adoptat 
les mesures necessàries per a evitar les violacions de drets humans justament perquè no 
existeixen mecanismes de control i seguiment adequats que permetin fiscalitzar el compli-
ment d’aquests codis.

Si bé és cert que algunes de les multinacionals, que als anys 90 van ser dura-
ment criticades per les seves activitats, han desenvolupat programes de RSC a les àrees 
per les quals van ser denunciades51, cal tenir en compte que aquestes polítiques han 
sorgit a posteriori, és a dir, com a reacció a unes denúncies prèvies.

Un altre objectiu de crítiques a la RSC és el benefici que les empreses poden 
obtenir amb aquestes polítiques com el prestigi i la recerca de reputació. Fins i tot 

cions socials, proveïdors, socis, generacions futures, etc.”

49   Maria Prandi,  “Empresas y derechos humanos: ¿del porque a como?”, a Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 8, Asociación Española 

de Ética de la Economía y las Organizaciones, 2003. 

50   Red Española del Pacto Mundial, http://www.pactomundial.org/. [Consultat el 16/05/2012]. 

51  Empreses com Nike van impulsar programes per a evitar la discriminació laboral de la dona, Shell va desenvolupar un programa d’Energia 

Responsable, Mc Donalds realitza una campanya per a conscienciar sobre l’alimentació sana, etc.

algunes organitzacions van més enllà i consideren que les bones pràctiques no són 
suficients si s’entra a analitzar quins canvis han produït en les relacions socials i en el 
model de desenvolupament. A pesar que de forma descontextualitzada i sense tenir 
en compte les causes de les desigualtats, alguns programes de RSC poden suposar 
avanços puntuals i poden contribuir a pal·liar violacions de drets humans, aquestes 
organitzacions consideren que cal tenir en compte que la RSC es constitueix en una 
estratègia global de les empreses transnacionals com “un producte al servei del negoci 
de la responsabilitat”52. 

Les organitzacions socials plantegen una resposta concreta a aquesta qüestió 
i proposen la creació d’un règim clar i obligatori que reguli l’activitat de les empreses 
amb uns instruments molt delimitats: la creació d’un codi internacional obligatori, d’un 
Centre d’Estudis i d’Anàlisis sobre empreses transnacionals, així com un Tribunal Interna-
cional que pugui jutjar violacions de drets humans comeses per empreses53.

Conclusions

En els últims anys s’ha intensificat el debat sobre la responsabilitat de 
l’empresa en els drets humans entre els diferents actors: organitzacions socials, go-
verns, empreses i acadèmics però no s’ha arribat a un consens respecte a l’abast 
d’aquests drets. 

Nacions Unides ha fet esforços per integrar el llenguatge dels drets humans 
en l’àmbit de les empreses. Malauradament la pràctica ens mostra que no és suficient. 
Ni la RSC, ni els instruments ad hoc impulsats fins al moment han aconseguit frenar 
l’onada de denuncies per les violacions  de drets humans comeses per les empreses. 

L’exigència que sigui l’estat sobirà qui garanteixi el respecte dels drets hu-
mans universals dins el marc de les activitats de les empreses transnacionals és difícil 
d’aplicar a la situació actual. Estem parlant d’actors les activitats dels quals transcen-
deixen les fronteres dels estats i per tant la seva activitat s’escapa de la jurisdicció 
nacional. Les empreses deslocalitzen les seves fàbriques a països on les regulacions 

52    Pedro Ramiro, “Las empresas transnacionales y la cooperación al desarrollo: de la responsabilidad social corporativa a los derechos 

humanos” a: Libro de Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crítica, Ipes, Pamplona, 2010.

53  Ibídem.
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laborals, ambientals o fiscals són menors, els propis països amb recursos naturals flexi-
bilitzen les seves legislacions perquè les empreses inverteixin, aquestes per altra banda 
aconsegueixen condicions contractuals i legals molt beneficioses de governs que estan 
més interessats a mantenir-se en el poder que aconseguir un tracte econòmic just per 
als seus països. Aquest context provoca que la sobirania pugui ser un escut darrera del 
qual els drets humans puguin ser violats per governants o empreses.  I no només això 
si no que quan parlem de drets socials la seva protecció exigeix una redistribució de 
la riquesa que molts d’aquests estats no poden o no volen proporcionar54. 

Si afegim que els instruments voluntaris desenvolupats fins al moment no han 
estat suficients, arribem a la conclusió que hi ha la necessitat de crear regulacions i in-
stancies supraestatals de caràcter obligatori a través de l’ampliació dels instruments ja 
existents i la creació de nous que determinin la responsabilitat dels actors económics55. 

Les empreses que realment estan compromeses amb els drets humans no 
haurien d’estar en contra de la creació d’aquest marc regulador obligatori ja que en 
l’actual règim d’ambigüitat i confusió les empreses es troben amb molt pocs instruments 
per rebatre les crítiques. L’obligatorietat a la qual quedarien sotmeses beneficiaria a les 
empreses que sí que estan realment compromeses amb els drets humans. 

54   Alicia Campos Serrano, Derechos Humanos y Empresas…Op. Cit. 

55  Vegeu propostes concretes de Juan Hernández Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente…Op. Cit.,  pp. 683-687 i la campanya inter-

nacional “Desmantelemos el poder corporativo, pongamos fin a la impunidad” http://www.stopcorporateimpunity.org, que recullen aquestes 

propostes.
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Avaluació de l’impacte sobre els drets humans a la pràctica

Introducció

De 2010 a 2012, Oxfam Amèrica (Oxfam) va recolzar a dues organit-
zacions locals de la societat civil per dur a terme una iniciativa pilot sobre l’ús de 
l’eina comunitària d’Avaluació de l’Impacte en els Drets Humans (AIDH): Getting it 
Right. Human Rights Impact Assessment Guide (Todo derecho. Guía de evaluación de 
impacto en los derechos humanos), desenvolupada per Rights & Democracy (R&D)1. 
Els pilots es varen realitzar en dos programes regionals d’Oxfam que aborden els 
efectes de l’activitat del sector privat- un a la indústria del tabac als Estats Units i l’altre 
en una zona d’extracció de gas a Bolívia -, a través dels quals es va intentar validar 
i perfeccionar l’eina Getting it Right. El nostre objectiu era contribuir a què les AIDH 
de caràcter comunitari fossin habituals, o fins i tot obligatòries, per a grans projectes 
d’inversió privada, com l’agricultura de plantació, els projectes de privatització o els 
projectes de petroli, gas i mineria. 

Es va utilitzar Getting it Right de dues formes: d’una banda,com una eina 
d’avaluació que estableix una “línea de base”2 de les condicions reals de drets hu-
mans en comparació amb allò que estableix el marc jurídic de drets humans, i, de 
l’altra, com una eina per a recolzar l’activisme ciutadà amb arguments irrefutables 
per abordar els impactes en els drets humans a les comunitats locals. Les directrius 
que s’estableixen a Getting it Right per a documentar violacions de drets humans, la 
seva orientació específica en les activitats del sector privat i el seu enfocament basat 
en la comunitat van en la mateixa línea que l’enfocament de drets que s’aplica en els 
programes d’Oxfam.

Aquesta és una versió modificada del manuscrit original d’un article presentat per a la seva revisió a la revista Impact Assessment and Project 

Appraisal (copyright Taylor & Francis); Impact Assessment and Project Appraisal està disponible a http://www.tandfonline.com 

Desitgem mostrar el nostre reconeixement i agraïment a: l’equip pilot de Bolívia, Javier Aroca, Igidio Naveda, Jorge Cortes, Janette Gine, Adriana 

Soto, Fruc Villaroel, i Wendy Lafuente Orellana; a l’equip pilot d’EEUU, Baldemar Velasquez, Justin Flores, Diego Reyes, Sergio Sánchez; a l’equip 

del  projecte de Boston, María Ezpeleta i Sarah Zipkin; als nostres amics de R&D, Caroline Broeduer, Carole Samdup, Kahina Ouerdane, i a la FIDH, 

Genevieve Paul. Donem les gràcies a les revisions de Lucie Lamarche, James Harrison i Caroline Broeduer. 

1   Rights & Democracy, l’International Center for Human Rights and Democratic Development (Centre Internacional de Drets Humans i Des-

envolupament Democràtic), va ser una organització no partidista i independent creada per una llei del Parlament el 1988 per promoure el 

desenvolupament democràtic i per promoure i defensar els drets humans establerts a la Carta Internacional de Drets Humans. Al març de 2012, 

el govern canadenc va anunciar que tancaria R&D. A partir de l’agost de 2012, la web de R&D va ser desactivada. Getting it Right és actualment 

acollida per eQuality, una organització sense ànim de lucre que proporciona experiència en seguretat digital i gestió de la informació a la societat 

civil organitzada així com també als mitjans de comunicació independents.

2   Amb el terme “línea de base” ens referim a una avaluació basada en l’evidència dels drets humans a la pràctica en comparació amb els drets 

en el pla teòric, és a dir, tal i com s’estableix en els instruments internacionals de drets humans i en el dret intern, en un punt específic en el temps.

S’ha descrit detalladament un dels programes pilot, que es va dur a terme 
per part del Farm Labor Organizing Committe, FLOC (Comitè Organitzador de Trebal-
ladors Agrícoles) amb les comunitats immigrants de treballadors agrícoles del tabac 
als EUA.  Per aquests programes pilot, definim les comunitats com aquelles persones 
afectades per una inversió privada que comparteixen una experiència comuna, és a 
dir, la relació amb la inversió privada, un conjunt de preocupacions relatives als drets 
humans i el fet de no haver tingut veu en l’anàlisi del projecte, en la inversió o en la 
cadena de subministrament.

Tot i que les condicions de treball abusives en l’agricultura comercial han 
estat àmpliament documentades3, encara no hi ha gaires investigacions en l’àmbit 
comunitari. El FLOC, amb el suport d’Oxfam, va realitzar l’AIDH amb l’ajuda de la 
guia de recerca Getting it Right i el seu protocol personalitzat per a realitzar entrev-
istes amb la finalitat de documentar les pràctiques i condicions en la indústria del 
tabac a Carolina del Nord i el seu impacte en els drets humans dels treballadors i 
treballadores agrícoles immigrants. Les adaptacions metodològiques per a les carac-
terístiques específiques dels treballadors i treballadores immigrants i de la indústria 
del tabac que es descriuen a continuació, juntament amb l’eina d’avaluació que com-
para la situació real dels drets humans amb el marc jurídic, van generar una major 
conscienciació dels seus drets entre els membres de la comunitat, i van desenvolupar 
també una sèrie de recomanacions que han aconseguit iniciar una nova etapa de 
diàleg i compromís entre les organitzacions representatives dels treballadors/es i les 
empreses tabaqueres.

En aquest article es revisa el paper de les AIDH en el context de les inver-
sions privades i les característiques distintives de Getting it Right. A continuació pre-
sentem l’enfocament utilitzat per Oxfam i l’exemple del cas del FLOC. A més a més, 
es presenten els resultats i les perspectives d’aquest projecte pilot i es conclou amb 
suggeriments per a avançar en l’AIDH de caràcter comunitari per a les activitats del 
sector privat existents o futures.

3   C De la Vega, C Lozano-Batista . 2005. “Advocates Should Use Applicable International Standards to Address Violations of Undocumented 

Migrant Workers in the United States” a Hastings Race and Poverty Law J. 3:35-73; Fred W. Friendly. 1960. Harvest of Shame [documentary 

film]. Fred W. Friendly, director. USA: CBS; Farmworker Justice. 2012. No Way to Treat a Guest: Why the H-2A Agricultural Visa Program Fails U.S. 

and Foreign workers. Washington DC: Farmworker Justice; Human Rights Watch. 2010. Fields of Peril: Child Labor in US Agriculture. New York: 

Human Rights Watch; Human Rights Watch. 2012. Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the US to Sexual Violence 

and Sexual Harassment. New York: Human Rights Watch.  
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AIDH de les activitats empresarials

La necessitat de mecanismes de rendició de comptes en matèria de drets 
humans per a les activitats del sector privat està ben argumentada en la literatura 
acadèmica4. Mentre que el deure de protegir a la ciutadania de qualsevol dany 
comès per terceres parts (incloses les empreses nacionals i internacionals) recau en 
l’Estat, les empreses tenen l’obligació de respectar els drets i complir les lleis nacionals, 
les quals poden recollir les obligacions establertes als tractats internacionals sobre drets 
humans5. No obstant això, a la pràctica, les violacions de drets humans comeses per 
agents no estatals, sovint, són passades per alt.

Les AIDH s’han convertit en una eina important per a augmentar la transpar-
ència, la rendició de comptes i el respecte als drets humans en el món del comerç i 
la inversió6. A més de Getting it Right de Rights & Democracy, hi ha almenys sis eines 
més destinades específicament a activitats dels sector privat, la majoria dissenyades 
per a ser utilitzades pels actors del sector privat7.

4   C. Jochnick  1999. Confronting the Impunity of Non-State Actors: New Fields for the Promotion of Human Rights, Hum. Rights Q. 121: 56-79; 

Proust JJ. 2001. “Human Rights Responsibilities of Private Corporations” a Vanderbilt J. of Transnatl. Law. 35: 801-825; Ratner SR. 2001. “Corpora-

tions and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility” a Yale Law J. 111: 443-545; Kinley D, Tadiki J. 2004. “From Talk to Walk: The Emergence 

of Human Rights Responsibilities for Corporations at International Law” a Va. J. of International Law Association. 4: 931-1023; Berne Declaration, 

Canadian Council for International Co-operation, Misereor. 2010. Human Rights Impact Assessment for Trade and Investment Agreements. Report 

of the Expert Seminar; 2010 Juny 23-24; Ginebra, Suïssa.  

5   J. Ruggie, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 

Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business 

enterprises, UN Doc. A/HRC/17/31, 2011

6   Berne Declaration, Canadian Council for International Co-operation, Misereor. 2010. Human Rights Impact Assessment for Trade and Inves-

tment Agreements. Report of the Expert Seminar; 2010 Jun 23-24; Ginebra, Suïssa; J. Harrison 2010. “Measuring Human Rights: Reflections on 

the Practice of Human Rights Impact Assessment and Lessons for the Future” a Legal Studies Research Paper No. 2010-26. University of Warwick 

School of Law; James Harrison, “Human Rights Measurement: Reflections on the Current Practice and Future Potential of Human Rights Impact 

Assessment”, a Journal of Human Rights Practice, 3, 201, p.162-187; J. Harrison 2012. “An Evaluation of the Institutionalisation of Corporate 

Human Rights Due Diligence” a Legal Studies Research Paper No. 2012-18. University of Warwick School of Law; Melish TJ, Meidinger EE. 2011. 

“Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework. Business and Human Rights at a Crossroads: 

the Legacy of John Ruggie. Radu Mares, ed. Martinus Nijhoff Publishers 2011” a Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2012-019. Disponible 

a: http://ssrn.com/abstract=1906834.

7  Consulteu el manual de NORAD “Handbook in Human Rights Assessment” (2001); enfocament proposat per la iniciativa de Halifax a “Risk, 

responsibility and human rights: Taking a rights-based approach to trade and Project finance” (2004), de NomoGaia “Methodology for Human 

Rights impact Assessment”; del Danish Institute for Human Rights “Quick Check”  i l’eina Human Rights Compliance Assessment, HRCA, (Avalua-

ció del Compliment dels Drets Humans); la guia de l’IFC i de l’International Business Leaders Forum Guide to Human Rights Impact Assessment 

and Management (Guia d’avaluació i gestió  de  l’impacte en els drets humans) (2010), i la revisió de març de 2011 del Global Reporting Initiative 

(GRI) que inclou onze normes de drets humans per a l’autoavaluació de les empreses.

Els progressos han estat impulsats per diversos factors8, però sobretot grà-
cies al tan debatut Draft Norms on the Responsibilities of  Transnational Corporations 
and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights (esborrany de normes so-
bre les responsabilitats de les empreses transnacionals i altres empreses comercials en 
l’esfera dels drets humans)9 i al posterior Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework 
(Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”)10. Aquests 
documents exigeixen a les empreses que disposin “d’un procés de diligència deguda 
en matèria de drets humans per a identificar, prevenir, mitigar i retre comptes de com 
aborden el seu impacte sobre els drets humans”.

Encara que el terme “Avaluació de l’impacte en els Drets Humans” no 
apareix en els Guiding Principles, el procés de diligència deguda en matèria de 
drets humans que es recomana inclou el mateix procés de l’AIDH que es descriu a 
l’informe de Harrison detallat més avall11. Els Guiding Principles estableixen que el 
procés de diligència deguda que les empreses han de dur a terme ha d’incloure 
“consultes substantives amb els grups potencialment afectats” per a avaluar els im-
pactes reals i potencials en drets humans, integrant i actuant sobre la base dels 
resultats, i supervisant i comunicant com s’aborden els impactes. Els Estats han de 
garantir que les persones afectades per violacions de drets humans tinguin accés a un 
recurs efectiu12, però les empreses haurien de prendre mesures actives per proveir la 
reparació a través de processos legítims, com ara diàlegs i processos que incloguin 
a les diferents parts implicades. Es presenten els “criteris d’eficàcia dels mecanismes 
de reclamació extrajudicials”13. 

8   James Harrison, “Measuring Human Rights: Reflections on the Practice of Human Rights Impact Assessment and Lessons for the Future” a 

Legal Studies Research Paper No. 2010-26, University of Warwick School of Law, 2010; James Harrison, “Human Rights Measurement: Reflec-

tions on the Current Practice and Future Potential of Human Rights Impact Assessment”, a Journal of Human Rights Practice, 3, 2011, pp.162-187.

9   United Nations, Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human 

Rights, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12.

10   Ruggie, Guiding Principles on Business…Op. Cit. 

11   James Harrison, Measuring Human Rights: Reflections on the Practice…Op. Cit.,; James Harrison, Human Rights Measurement: Reflections 

on the Current…Op. Cit. pp..162-187.

12   Ruggie, Guiding Principles on Business…Op. Cit. p. 22.

13   Ibídem, pp. 26-27.
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Tot i que les organitzacions de la societat civil han acollit positivament els 
Guiding Principles, també han criticat l’absència d’un mecanisme vinculant per al seu 
compliment per part de l’estat i de les empresas14. Els Guiding Principles es basen en 
els processos judicials i administratius existents per a presentar demandes de viola-
cions de drets humans. Melish15 i Harrison16 senyalaven la manca de disposicions per 
a la participació externa, així com per a l’anàlisi i supervisió independent. Getting it 
Right pot proporcionar mecanismes per a aquesta participació i anàlisi independent.

L’eina de l’AIDH, Getting it Right

La metodologia de l’AIDH Getting it Right dirigida al sector privat es dife-
rencia de la resta pel seu enfocament basat en la comunitat. Altres metodologies, que 
han estat dissenyades per a ser implementades per les empreses o per les institucions 
financieres17, proporcionen una diligència deguda, com s’ha assenyalat, cobreixen 
les necessitats de compliment i de gestió  de les empreses, i la majoria ofereix algunes 
pautes per a consultar les comunitats afectades. Existeix una eina proporcionada per 
NomoGaia, una organització internacional de drets humans sense ànim de lucre, que 
es distingeix per oferir pautes clares per a la investigació de camp i la participació, 
alhora que incorpora la perspectiva de les comunitats afectades18.

Un dels reptes més habituals és com determinar quines són les preocupa-
cions de la comunitat, ja que els membres de la comunitat poden ser reticents a parlar 
amb franquesa davant les empreses o consultors contractats per elles19. Únicament 

14   Vegeu, per exemple, els comentaris a la web del Business & Human Rights Resource Centre:, http://www.business-humanrights.org/Docu-

ments/UNGuidingPrinciples/Commentaries.

15   TJ Melish, EE Meidinger. 2011. ”Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework. Business 

and Human Rights at a Crossroads: the Legacy of John Ruggie. Radu Mares, ed. Martinus Nijhoff Publishers 2011” a Buffalo Legal Studies Re-

search Paper No. 2012-019. Disponible a: http://ssrn.com/abstract=1906834.

16   J. Harrison 2012. “An Evaluation of the Institutionalisation of Corporate Human Rights Due Diligence” a Legal Studies Research Paper No. 

2012-18. University of Warwick School of Law.

17  S, Rolling T. Koenen [sense data (apx 2011)]. Human Rights Impact Assessments: A tool towards better business accountability. Brussels: 

CSR Europe; J. Harrison  Human Rights Measurement: Reflections on the Current…Op. Cit., 3:162-187.

18  NomoGaia, A Methodology for Human Rights Impact Assessment, NomoGaia Global Human Rights, Denver, 2011

19  TJ Melish, Meidinger EE. Protect, Respect, Remedy and Participate…Op.Cit., p. 33.

Getting it right està específicament dissenyada per a ser utilitzada per les comunitats 
afectades i per les seves organitzacions de suport. Getting it Right va ser inicial-
ment desenvolupada i implementada per R&D en el període 2004-2006; va ser 
dissenyada per a ser una eina independent de lliure accés, que pogués ser utilitzada 
per qualsevol comunitat. L’ajuda d’una organització de suport no és necessària, però 
és útil per a la investigació jurídica, per a assistir als treballadors i les treballadores de 
l’empresa, per a dissenyar models d’entrevistes i altres tasques. Un comitè de direc-
ció, incloent-hi el Relator Especial de l’ONU sobre el Dret a la Salut, el professor Paul 
Hunt, professionals i persones expertes en drets humans d’Amèrica, Àfrica, Europa 
i Àsia varen ajudar a desenvolupar l’eina. El resultat va ser una eina interactiva, en 
format CD_ROM20.

Els dos programes pilot sobre les AIDH d’Oxfam es van realitzar de forma 
simultània juntament amb dos programes pilot addicionals que es van realitzar amb 
el suport de la International Federation for Human Rights (FIDH), amb un total de 
quatre programes pilot, que varen servir per a posar a proba el sistema en CD-ROM. 
Una vegada realitzades aquestes probes, l’eina es va transferir a una pàgina web 
des de la qual també es pot descarregar. Amb el tancament de R&D l’any 2012, 
l’eina es pot trobar a http://hria.equalit.ie/en/21.

Com funciona l’eina

En general, les organitzacions de suport treballen amb els membres de la 
comunitat per a formar un equip d’avaluació i analitzen de forma conjunta la situ-
ació per tal d’identificar els drets específics susceptibles de ser vulnerats i, adaptar 
l’enfocament a la fase del projecte (abans del seu inici, després o durant el seu curs). 
D’acord amb els paràmetres seleccionats per l’equip, l’eina genera un protocol per a 
realitzar entrevistes, el qual conté diferents preguntes per a les entrevistes en funció de 
si es tracta d’actors de l’empresa, el govern o la comunitat. Les preguntes es formulen 
a partir de determinades normes de drets humans, com el dret a la vida, la seguretat 
personal, la llibertat de reunió, la salut i altres drets que desperten certa preocupació, 
com l’aigua, els aliments i la vivenda. S’inclouen preguntes obligatòries sobre la par-

20  Rights & Democracy, Getting it Right: A step by step guide to assess the impact of foreign investments on human rights [CD-ROM], Rights 

& Democracy, Montreal, 2008

21   Rights & Democracy, Todo Derecho: Guía de evaluación de impacto en los Derechos Humanos de 2011.  disponible a: http://hria.equalit.ie/es/ 
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ticipació i l’accés a la informació, la no discriminació, la igualtat de gènere i l’accés 
a vies de reparació efectiva. Es poden seleccionar preguntes opcionals que tractin 
aspectes específics com ara l’accessibilitat, l’acceptabilitat i la disponibilitat, com en 
el cas del dret a l’alimentació22.

L’eina guia a les persones usuàries durant els processos de selecció, 
definició de l’abast, preparació de la investigació, recopilació de dades, anàlisi 
i generació d’informes, proporcionant orientació sobre bones pràctiques, exemples 
de les AIDH pilot i documents de referència. Les entrevistes es duen a terme amb els 
membres de la comunitat, el personal de l’empresa i representants del govern. La in-
formació d’aquestes fonts es contrasta amb estadístiques oficials, estudis acadèmics, 
informes dels mitjans de comunicació i informants experts, segons procedeixi. L’equip 
d’avaluació compara els resultats de la investigació amb les lleis locals i nacionals i els 
tractats internacionals de drets humans que el seu govern hagi ratificat. D’acord amb 
aquesta comparació sistemàtica, els equips identifiquen les responsabilitats de totes 
les parts –empreses, agències intergovernamentals i la pròpia comunitat- i emeten re-
comanacions clares per remeiar les violacions de drets humans o d’un altre  tipus. Una 
vegada s’ha enllestit l’avaluació, els equips poden col·laborar amb les empreses i els 
agents del Govern de moltes formes diferents, des de la col·laboració en la resolució 
de problemes fins a la realització d’una campanya pública activa.

L’enfocament de l’AIDH d’Oxfam

En aquesta secció es presenta la nostra experiència aplicada amb Get-
ting it Right. En primer lloc, es descriu l’enfocament d’avaluació del desenvolupament 
utilitzat per a supervisar, aprendre i adaptar la forma en què es va aplicar l’eina. 
També s’explica amb detall el procés de selecció i definició de l’abast del programa 
pilot i la col·laboració d’Oxfam amb organitzacions locals que estableixen el marc 
per a l’acció conjunta basada en les conclusions i recomanacions de les AIDH. A 
continuació es presenta l’anàlisi del context local i com va donar forma als mètodes 
d’investigació i recopilació de dades. Finalment, es descriuen els resultats de l’informe 

22   Per exemple, en relació al dret a l’aigua, algunes preguntes generades per l’eina són: “S’ha vist afectat el seu accés a l’aigua de qualitat o 

l’accés a una quantitat suficient d’aigua des de l’inici del projecte d’inversió?”, “L’accés a l’ aigua per a determinats grups de la comunitat s’ha vist 

especialment afectat des de l’inici del projecte d’inversió?”, “S’ha vist afectat l’accés a l’aigua per part de les dones des de l’inici de la inversió?”, 

“Si el seu dret a l’aigua s’ha vist afectat, el govern ha pres alguna mesura per a remeiar la situació?”

i com el FLOC i Oxfam han utilitzat activament l’informe per a generar respostes con-
structives i accions per part de les empreses.

Els sistemes d’aprenentatge

Oxfam va desenvolupar un enfocament de gestió, aprenentatge i segui-
ment actiu per a augmentar la seva eficàcia i sistematitzar les lliçons apreses amb 
els programes pilot, basant-se en els principis d’avaluació del desenvolupament23. Hi 
havia tres components: en primer lloc, Oxfam va facilitar la comunicació permanent 
entre els equips d’avaluació i el personal de suport d’Oxfam i de R&D per a oferir 
orientació i documentar els desafiaments i les bones pràctiques.  Per exemple, vam 
identificar la necessitat d’assessorament extern per a definir els criteris de mostreig 
que permetessin seleccionar a les persones que s’haurien d’entrevistar. 

En segon lloc, vam dur a terme un taller amb el personal de la FIDH i de 
R&D i les organitzacions de la societat civil local utilitzant l’eina i assessors experts 
en drets humans per a debatre els reptes i recopilar les lliçons apreses. L’informe del 
taller presenta lliçons sobre les condicions prèvies i les accions necessàries per a dur 
a terme una AIDH eficaç de les inversions privades24.

En tercer lloc, vam realitzar diverses enquestes i entrevistes estructurades 
amb personal d’Oxfam i amb les contraparts. Sobre la base d’aquests processos de 
supervisió i aprenentatge, Oxfam va crear una guia sobre com dur a terme una AIDH 
a les comunitats25. Aquesta  guia inclou l’anàlisi i l’atenuació de riscos, els requisits 
d’experiència tècnica, les inversions financeres i de temps del personal, i recomana-
cions per a garantir la qualitat i la transparència. Els programes pilot il·lustren els 
enfocaments de difusió i l’aplicació dels resultats.  

Selecció i determinació de l’abast

Es va convidar els equips del programa regional d’Oxfam a proposar 
candidats pel projecte pilot d’AIDH. Es varen establir criteris d’inclusió per a garantir 

23  MQ. Patton 2011. Development evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use. Nova York: Guilford Press, 2011.

24  Oxfam America, Rights and Democracy, Community-based human rights impact assessments: Practical lessons, Oxfam America i Rights 

& Democracy, Boston MA i Montreal, 2010. 

25   Oxfam America, Community-based Human Rights Impact Assessment User’s Guide, Oxfam America, Boston MA, 2013.
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que les AIDH fossin integrades a Oxfam i en els plans dels socis a llarg termini per a 
treballar amb les comunitats seleccionades. Sobre la base d’aquest procés, es varen 
identificar dos projectes pilot: les comunitats indígenes guaranís bolivianes afectades per 
les operacions de Total –una companyia de gas i petroli francesa -, i els treballadors i 
treballadores agrícoles immigrants a Carolina del Nord els quals treballen en condicions 
adverses amb una escassa protecció legal i es veuen afectats per les pràctiques de 
contractació de diversos productors de tabac. A Carolina del Nord, el sindicat de trebal-
ladors agrícoles, el FLOC (sigla en anglès) va dur a terme l’avaluació amb un important 
suport tècnic i estratègic d’Oxfam. A continuació es presenta l’AIDH del FLOC.

Associació amb el FLOC

Oxfam va donar suport al FLOC perquè utilitzés l’eina Getting it Right amb 
la finalitat d’avaluar i documentar les pràctiques i condicions en la indústria del tabac 
i el seu impacte en els treballadors i treballadores agrícoles immigrants a Carolina del 
Nord. L’esforç va durar 18 mesos, des dels preparatius inicials fins a la publicació de 
l’informe. El FLOC és un sindicat que representa els treballadors i treballadores agrí-
coles immigrants en el Mitjà Oest i Sud dels EUA. Representa a més de 6.000 trebal-
ladors agrícoles a Carolina del Nord en virtut d’un acord de negociació col·lectiva 
amb la North Carolina Growers Association, NCGA (Associació d’Agricultors de 
Carolina del Nord). El FLOC va dur a terme una campanya, encara vigent, contra 
Reynolds American Inc., ja que havia identificat a aquesta empresa com a un dels 
actors de la cadena de subministrament de tabac responsable d’alguns dels abusos 
més atroços26. Així, el FLOC va aportar a aquest projecte d’avaluació un coneixement 
exhaustiu de les tasques agrícoles i l’accés als treballadors i treballadores, així com a 
d’altres parts implicades en aquesta indústria. Ambdós varen ser essencials per a un 
examen complet de les condicions de vida i laborals en els camps, en general, i del 
sector del tabac en particular.

El projecte pretenia aclarir la situació dels drets humans en els camps de 
tabac, des de la perspectiva dels treballadors i treballadores agrícoles i altres actors 
implicats en la cadena de subministrament de tabac a Carolina del Nord. La produc-
ció de tabac involucra a tres actors clau: el personal agrícola que recull les fulles i que 
es contractat pels productors locals, els productors, que sovint són els propietaris dels 

26   http//www.supportfloc.org/Pages/default.aspx

camps de tabac i que fan l’assecat inicial i la classificació de les fulles, i, per últim, les 
empreses tabaqueres, com Philip Morris EUA, que compren  les fulles i s’encarreguen 
de la fabricació, envasat i comercialització del producte final. A diferència d’estudis 
anteriors sobre els treballadors i treballadores agrícoles, aquesta investigació es va 
proposar analitzar la cadena de subministrament d’una manera holística, tenint en 
compte, per exemple, com els mecanismes de contractació poden afectar la capaci-
tat del productor per pagar salaris dignes al seu personal agrícola.

Elaboració i adaptació de l’eina

L’equip d’avaluació va desenvolupar per primera vegada el marc i va 
adequar el protocol de les entrevistes. Basant-se en l’anàlisi del context dels trebal-
ladors i treballadores agrícoles a Carolina del Nord, l’equip va optar per centrar la 
seva investigació sobre els treballadors sense estatus legal per treballar als EUA, els 
anomenats non-H-2A workers. Ells representen el 91 per cent de la població de tre-
balladors agrícoles de l’estat i s’entén que són més vulnerables a violacions de drets 
humans27. Si bé no disposen d’un visat de treball per a estrangers, els treballadors 
non-H-2A estan protegits per diverses lleis, com per exemple la legislació que regula 
la salut i seguretat del treballador, l’habitatge, la lluita contra el tràfic de persones, 
així com  la legislació contra l’esclavitud. Amb la finalitat de definir la població del 
mostreig, l’equip es va centrar en els cinc comtats principals productors de tabac de 
Carolina del Nord: Sampson, Johnston, Wayne, Wilson i Nash, ja que la majoria 
dels treballadors agrícoles immigrants indocumentats viuen en aquests comtats i, per 
tant, eren més accessibles per part de l’equip que duia a terme l’avaluació. Els tre-
balladors amb visat H-2A no van ser exclosos de la participació, sempre i quan es 
trobaven als camps i acceptaven ser entrevistats.

Per al protocol de l’entrevista, l’equip d’avaluació del FLOC va identificar 
drets d’interès prioritari per als treballadors i treballadores agrícoles en funció de la 
seva experiència, dels informes publicats i de les consultes directes als treballadors 
del camp. La preocupació per l’habitatge i el procés de contractació fora dels Estats 
Units van emergir com a temes no abordats adequadament en els informes anteriors. 
Després de les deliberacions, l’equip d’avaluació va decidir centrar les preguntes de 
l’entrevista en sis drets humans:

27   S’estima que hi ha 100.000 treballadors/es agrícoles a  Carolina del Nord: www.ncfh.org/enumeration/PDF7% 20Carolina.pdf% 20Nor-

th. L’any 2010, hi havia al voltant de 8.905 treballadors amb permís H-2A (Informe de la North Carolina Employment Security Commission).
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 ¬ Condicions de treball equitatives i satisfactòries

 ¬ Salut

 ¬ Prohibició del treball forçat o obligatori

 ¬ Un habitatge adequat

 ¬ Prohibició del treball infantil

 ¬ Llibertat d’associació

Recopilació de dades

Durant la temporada de tabac (des d’aproximadament el mes de maig 
fins al mes de setembre de 2010), els entrevistadors van visitar més de 100 camps 
de treball en els cinc comtats seleccionats i van parlar de manera informal amb cen-
tenars de treballadors i treballadores agrícoles. Es van organitzar entrevistes per a 
poder parlar cara a cara amb la persona, sempre que s’aconseguís el consentiment 
per part del treballador/a. En total, l’equip va dur a terme 86 entrevistes amb 103 
persones. La majoria de les entrevistes van ser individuals, tot i que algunes es van 
fer amb el cònjuge i d’altres van preferir tenir la companyia d’un company de feina 
de confiança per sentir-se més còmodes durant l’entrevista. Les edats de les persones 
participants van oscil·lar entre els 15 i els 60 anys, i només 8 dels 103 entrevistats 
varen ser dones28. Les persones participants procedien de més de 34 camps de 
treball i cinc d’altres indrets (un hotel i quatre caravanes llogades per famílies). Dels 
103 treballadors agrícoles entrevistats per a l’estudi, 89 eren indocumentats, a dos 
els havia caducat el visat, set tenien visat H-2A i cinc tenien permís de residència 
permanent o eren ciutadans. La majoria dels treballadors participants eren ciutadans 
mexicans, concretament 78, mentre que la resta eren de Guatemala, Hondures o 
nascuts als Estats Units.

Les entrevistes es van classificar segons les principals violacions de drets. A 
més a més, es va fer una comparativa de la freqüència d’aquestes violacions, com el 
cas de les condicions d’habitatge inadequades, en els cinc comtats en qüestió per així 
identificar les violacions de drets més generalitzades o les localitzades en un comtat 
concret. L’anàlisi qualitatiu es va realitzar per a elaborar un perfil descriptiu de les vio-

28   Poques dones treballen a les plantacions de tabac; molts campaments estan formats únicament per homes. En els campaments on vivien 

les dones,  en general treballaven en altres cultius o feien altres feines, com ara la cuina o la cura dels nens.

lacions de drets amb descripcions detallades i específiques de les experiències dels 
treballadors agrícoles.

Entrevistar els treballadors indocumentats va plantejar diversos reptes. Ini-
cialment, la majoria dels treballadors tenien por de parlar amb els investigadors, de 
vegades assumint que l’equip treballava per al govern. Al principi, els treballadors 
dubtaven si parlar de la seva experiència fins que se’ls hi va assegurar que no hi 
hauria conseqüències negatives per part dels seus caps o per part del govern. Per 
a la protecció de tots els participants, els noms i ubicació de totes les persones que 
varen participar en l’entrevista es van mantenir confidencials i se’ls van proporcionar 
noms ficticis a l’informe final de l’AIDH.

L’equip d’avaluació també va entrevistar a individus d’altres grups d’actors: 
empreses tabaqueres, agències de govern, productors i representants de productors, 
així com organitzacions no governamentals. Dues de les 10 principals empreses ta-
baqueres que operen a Carolina del Nord van accedir a ser entrevistades: Philip 
Morris International i Philip Morris EUA. Es va entrevistar a un dels principals organ-
ismes governamentals encarregats de fer complir les lleis que afecten els treballadors 
agrícoles, és a dir, el Departament de Treball dels EUA (sigla en anglès, USDOL). Es 
van realitzar entrevistes amb representants de productors, inclosa la NCGA, el North 
Carolina Farm Bureau (Departament d’Agricultura de Carolina del Nord), i el North 
Carolina Agribusiness Council (Consell Agrocomercial de Carolina del Nord). Tres dels 
165 productors de tabac locals contactats van acceptar ser entrevistats, però varen 
preferir que els seus noms no apareguessin a l’informe per no posar en perill els seus 
contactes amb les companyies tabaqueres. 

Diversos grups d’assessorament legal i serveis de la salut que treballen amb 
la població de treballadors agrícoles a Carolina del Nord varen proporcionar im-
portants dades i anàlisis, fins i tot estadístiques i anàlisis contextuals sobre la salut, el 
treball infantil  i el treball forçós, permetent als investigadors corroborar els resultats de 
les entrevistes amb els treballadors agrícoles. A totes les parts involucrades que varen 
proporcionar dades per a l’informe se’ls va oferir l’oportunitat de revisar els esborranys 
abans de publicar-los per tal d’assegurar la seva exactitud. Les consultes amb les em-
preses tabaqueres es descriuen a continuació.
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Resultats: violacions de drets humans

Les entrevistes van revelar que diversos drets humans reconeguts internacional-
ment així com regulacions estatals i federals que protegeixen els treballadors agrícoles eren 
violats de forma habitual. L’anàlisi va revelar que entre una quarta part i una gran majoria 
dels treballadors estaven experimentant abusos específics de drets humans. Aquests abusos 
van ser corroborats per les ONGs esmentades anteriorment.

Manca de condicions de treball equitatives i satisfactòries: Un de cada 
quatre treballadors agrícoles - 22 de 86 treballadors -, va informar que se’ls pagava 
per sota del salari mínim federal de $ 7,25 per hora; més de la meitat va dir que 
el seu sou no era suficient per cobrir les seves necessitats bàsiques. La majoria de 
treballadors van declarar que regularment patien els símptomes de la malaltia del 
tabac verd, un emmetzinament greu causat per l’absorció de nicotina a través de la 
pell. Els símptomes inclouen marejos, vòmits, debilitat, tos, hemorràgia nasal i mals de 
cap. Es va denunciar que els productors no els proporcionen roba de protecció ni les 
nocions bàsiques per a protegir-se de la malaltia del tabac verd. El cop de calor és 
conegut com la principal causa de mort relacionada amb el treball entre els treballad-
ors agrícoles i, tot i així, molts dels treballadors varen declarar que no se’ls concedia 
les pauses necessàries ni aigua potable, i també que eren sotmesos a una pressió 
excessiva per part dels seus supervisors per a treballar més ràpid. Diversos entrevistats 
van explicar que els camps havien estat ruixats amb pesticides mentre ells hi estaven 
treballant i més d’una tercera part va informar que patien malalties relacionades amb 
els pesticides.

Manca d’un habitatge adequat: Gairebé tots els treballadors immigrants 
que viuen als habitatges proporcionats pel seu cap descriuen problemes com ara dutxes 
i banys insuficients o que no funcionen, aglomeració de gent convivint-hi, sostres amb 
goteres, manca de panys, manca de calefacció i ventilació, llits amb matalassos des-
gastats o sense matalassos, plagues d’insectes i rosegadors, manca de bugaderia i 
instal·lacions inadequades per a cuinar.

Violació del dret a la llibertat d’associació: Menys de la meitat dels trebal-
ladors entrevistats van dir que se sentien lliures d’afiliar-se a un sindicat; molts van dir 
que temien represàlies del seu cap si s’afiliaven a un sindicat o si intentaven negociar 
col·lectivament. Molts van assenyalar com a principals raons que impedeixen denunciar 
els seus problemes la por a l’empresonament i la deportació o a ser acomiadats. Per 

contra, els treballadors amb visat H-2A que estan coberts per un acord de negociació 
col·lectiva entre el FLOC i la NCGA van expressar una major confiança, fet que de-
mostra la importància de que els treballadors tinguin veu i un procediment de queixes 
eficaç i segur.

Recomanacions de l’analisi i de l’informe: abordar els factors estruc-
turals de les violacions de drets humans

L’anàlisi dels resultats de les entrevistes va mostrar dos factors estructurals 
dins de la cadena de subministrament del tabac que contribuïen als abusos dels 
treballadors. En primer lloc, els fabricants no incloïen els treballadors agrícoles en 
les auditories de les granges. En segon lloc, els baixos marges de benefici dels pro-
ductors pressionaven a la baixa els salaris i les condicions laborals dels treballadors 
agrícoles. 

Ambdues empreses que participen en l’AIDH (Philip Morris International i 
Philip Morris EUA) tenen polítiques de bones pràctiques agrícoles, les quals estable-
ixen normes per a la gestió del treball i seguretat en les finques que tots els produc-
tors contractants han de seguir. No obstant això, els programes dels productors no 
preveuen consultes amb els treballadors agrícoles per tal de definir les normes, ni 
s’inclouen els treballadors agrícoles en els seus programes d’avaluació. Philip Morris 
International va dir que està treballant en programes per a arribar als treballadors 
agrícoles. Tot i això, en el moment d’emetre el present informe, les empreses consul-
tades no havien establert processos sistemàtics per a avaluar les condicions de treball 
a les finques a través d’investigacions o consultes amb els treballadors. 

Els canvis en la indústria del tabac en l’última dècada han fet impossible 
per a molts productors sobreviure amb els ingressos dels seus cultius; els beneficis 
s’han reduït i els productors no poden cobrir els creixents costos de producció i no 
tenen capacitat d’influència sobre els preus que les empreses de tabac ofereixen 
ni tampoc sobre les seves polítiques per a la classificació de les collites. Per als 
productors, el programa de visats H-2A és complicat i costós, la qual cosa fa que 
molts recorrin a contractistes per a trobar treballadors, fet que generalment significa 
contractar mà d’obra indocumentada. 
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A causa de la naturalesa estructural dels factors que hi ha darrera de les vio-
lacions de drets humans, la principal recomanació de l’informe és la creació d’un ampli 
consell d’aquesta indústria que inclogui les empreses, els agricultors i els treballadors. 
L’informe argumenta que aquest consell ha d’estar facultat per a poder establir, aplicar 
i avaluar el compliment de les normes pel que fa els salaris, els riscos laborals, químics 
i agrícoles, així com de les condicions de vida i de treball en els camps.

Ús de l’informe de l’AIDH per a impulsar solucions

L’informe de l’AIDH ha servit per a iniciar un diàleg amb els fabricants de 
tabac i per a aconseguir que  Reynolds accepti la recomanació principal de l’informe: 
crear un consell d’aquesta indústria.  Tal com es descriu a continuació, la combinació 
de l’informe de l’AIDH, juntament amb el treball amb les empreses, la publicitat i la 
mobilització de la ciutadania han contribuït a aquest canvi. 

Durant anys, Reynolds s’havia negat a col·laborar amb el FLOC o a consul-
tar sistemàticament els treballadors per tal de comprendre les condicions en els camps. 
Cada any, els activistes compareixien davant la junta d’accionistes de Reynolds i expli-
caven els abusos comesos als treballadors agrícoles. Al maig de 2011, el resum dels 
resultats de l’informe29es va enviar a Reynolds en les setmanes prèvies a l’assemblea 
d’accionistes, i es va fer públic un dia abans. Paral·lelament, membres d’Oxfam van 
enviar correus electrònics a Reynolds, demanant a l’empresa que es reunís amb el 
FLOC. A la junta d’accionistes, el director executiu, Daniel Delen, va anunciar que 
acceptava la recomanació de crear un ampli consell per a tota la indústria i que el 
vicepresident per a la Responsabilitat Social Corporativa es reuniria amb Oxfam. 
Aquesta va deixar d’enviar correus electrònica a l’empresa i es va iniciar el diàleg 
entre Reynolds i Oxfam. No obstant això, Oxfam va detenir el diàleg en les setmanes 
següents quan Reynolds no va voler parlar directament amb el FLOC.

Al setembre de 2011, l’informe complet de l’AIDH va ser publicat per Ox-
fam i el FLOC30. L’informe va aconseguir que els mitjans de premsa locals i regionals 
publiquessin articles, incloent-hi un programa de televisió en espanyol sobre les condi-
cions de vida dels treballadors immigrants. Més de 1.800 persones van veure l’informe 

29    Oxfam America & Farm Labor Organizing Committee, Report summary of A state of fear: Human rights abuses in North Carolina’s tobacco 

industry , Oxfam America, Boston MA, 2011a.

30    Oxfam America & Farm Labor Organizing Committee, A state of fear: Human rights abuses in North Carolina’s tobacco industry, Oxfam 

America, Boston MA, 2011b.

d’Oxfam-FLOC a la pàgina web d’Oxfam durant els tres primers mesos. Prop de 
14.400 membres d’Oxfam van enviar correus electrònics al vicepresident de Respon-
sabilitat Social Corporativa de Reynolds demanant la creació d’un consell per a tot 
el sector de la indústria del tabac. En resposta a la publicitat i a l’acció ciutadana, 
Reynolds i Altria (en representació de Philip Morris EUA) varen contractar un mediador 
per a analitzar les possibilitats de creació del consell i començar a entrevistar els ac-
tors clau, incloent-hi el FLOC. Aquestes entrevistes van conduir finalment a una reunió 
amb tres dels fabricants, Reynolds, Altria i Philip Morris International, juntament amb 
la NCGA i el FLOC. Aquesta va ser la primera vegada que el FLOC es va asseure 
a la taula amb Reynolds.

Reynolds, però, encara es negava a reunir-se directament amb el FLOC. 
Per tant, abans de l’assemblea  d’accionistes de Reynolds al maig de 2012, Oxfam 
va mobilitzar 9.960 membres perquè enviessin correus electrònics al vicepresident 
de Responsabilitat Social Corporativa, fent una vegada més una crida a Reynolds 
perquè s’assegués amb el FLOC. Al juny, Reynolds finalment es va reunir amb el 
president del FLOC, Baldemar Velasquez. Està prevista una segona reunió per a 
discutir els drets dels treballadors i treballadores, especialment el dret a la llibertat 
d’associació, encara que ni el FLOC ni Oxfam han aconseguit que les agencies es-
tatals i federals s’impliquin, i fins ara, no han donat resposta a l’informe. Tanmateix, 
es pot dir que l’informe i les accions de suport van conduir a un gran avanç en les 
relacions comunitat-empresa.

Resultats i perspectives de l’enfocament d’Oxfam en  
    relació a les AIDH

Aquesta secció presenta les conclusions sobre el valor i la possible apli-
cació de l’AIDH en l’àmbit comunitari. Per això, es comparen els projectes pilot 
d’Oxfam de l’eina Getting it Right i els elements fonamentals  de l’AIDH descrits per 
Harrison (2011). A més a més, es presenten alguns principis per a l’ús de les AIDH 
basats en la nostra experiència per a fer efectiva la rendició de comptes comunitat-
empresa.
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Programes pilot d’Oxfam en perspectiva comparada

Sobre la base d’una àmplia revisió de l’actual guia de l’AIDH i la seva apli-
cació pràctica, Harrison (2011) advoca per un conjunt mínim d’elements metodològics 
bàsics per a l’AIDH que representa les bones pràctiques i una base per a l’avaluació 
de la seva qualitat. Harrison observa que la forma  en què l’AIDH es duu a terme és 
crucial. El marc que proposa Harrison ofereix una base útil per a comparar-lo amb 
l’enfocament d’Oxfam en la realització de l’AIDH utilitzant Getting it Right.

Taula 1. Comparació del projecte pilot d’Oxfam amb els elements  
    clau de l’AIDH de Harrison

Element metodològic de Harrison Enfocament d’Oxfam amb Getting it Right

1. Selecció Criteris “opt-in” per als programes d´Oxfam i organit-
zacions locals

Decidir si una política, pràctica o projecte 
mereix una avaluació completa

1. Es coneixen o hi ha indicis de problemes relacionats amb els 
drets humans en el projecte

2. Documentació prèvia inadequada

3. La comunitat vol dur a terme l’avaluació

4. Part d’un programa més ampli o campanya

5. Compromís per a complir les recomanacions de l’AIDH

6. Cap altra investigació participativa en curs o riscos per a la 
seguretat

7. Compromís amb l’aprenentatge actiu del procés

2. Abast
Què s’avaluarà i com s’avaluarà:

1. Revisió del context i dels detalls del projecte 

1. Oxfam i el seu soci local treballen amb les comunitats per a 
la revisió del context i  identificació de les persones afectades.

2. Organització de l’equip d’avaluació (integrant 
el govern o l’empresa o un consultor extern)

2. Equip d’avaluació integrat per socis locals amb el suport 
d’Oxfam i persones expertes

3. Identificar les persones afectades 3. Selecció dels drets prioritaris d’interès

4. Identificar els possibles impactes en els drets 
humans

4. Ús de l’eina Getting it Right per a dissenyar protocols 
d’entrevistes amb la comunitat, empresa i govern

5. Identificar els tipus de proves 5. Desenvolupament del pla de projecte, el pressupost i el 
cronograma

6. Establir terminis

3. Recopilació de proves

Quantitatives i qualitatives, complementades amb 
fonts de dades secundàries. 

- Dades secundaries quantitatives i qualitatives, normes legals 
existents.

1. Entrevistes a les persones afectades, empreses, agències 
governamentals i informants clau utilitzant preguntes detallades 
i semi estructurades que han estat generades per la base 
de dades de normes de drets humans de Getting it Right. 
Entrevistes classificades per tipus de violacions de drets humans 
i per la seva freqüència.  Resum de l’anàlisi estadístic i de les 
descripcions qualitatives.

4. Consulta amb les persones afectades 

Recopilació de dades específiques i consulta 
amb els grups afectats (Harrison assenyala que 
alguns exemples de les EIDH no van reunir proves 
amb l’ajuda de les persones afectades i només 
es va consultar a les persones expertes).

(Realitzada durant la recopilació de proves, esmentada més 
amunt) 

Entrevistes semiestructurades, inclouen l’intercanvi d’informació 
sobre els drets i els recursos disponibles.

5. Anàlisi 

Les obligacions dels drets humans han de ser la 
base per a l’avaluació (Harrison destaca això 
com un desafiament metodològic -no és tan 
evident o tan simple com podria semblar).

Getting it Right, l’eina que serveix de guia per a: 

1. La comparació entre els resultats de l’entrevista (drets a la 
pràctica) i les lleis existents i les obligacions recollides en els 
tractats (drets com a principis) 

2. La identificació dels titulars d’obligacions (governs, empre-
ses, proveïdors i contractistes) i les responsabilitats específiques

6. Conclusions i Recomanacions 

(Harrison assenyala que generalment aquests són 
dèbils).

L’eina Getting it right fa recomanacions d’acció per a: 

1. Empresa 

2. Govern 

3. Comunitat

7. Publicació 

Se centra en la rendició de comptes dels autors 
de l’EIDH (Harrison assenyala que alguns no la 
publiquen, com Yahoo! i els usuaris de l’eina del 
Danish Institute for Human Rights Compliance)

Difusió en diversos llocs (per exemple, el Fòrum Permanent 
per a les Qüestions Indígenes de l’ONU, la Conferència de 
l’Associació Americana d’Avaluació, els fòrums consultius en 
l’esfera comunitària a Carolina del Nord i Bolívia, i llocs web i 
llistes de correus electrònics d’Oxfam i contraparts). Participació 
social a través dels mitjans de comunicació, mobilització de 
la ciutadania implicada, activisme dels accionistes. Directa 
implicació amb les empreses.

8. Seguiment i examen 

(Harrison considera que generalment això no es 
fa perquè les EIDH són informals i voluntàries, i 
no hi ha mecanismes com un pla d’acció acordat 
o un procés de monitorització.)

A falta d’una supervisió formal i d’una estructura que asseguri 
el compliment, es presenten múltiples opcions per al foment 
de la participació i el compliment normatiu. Per exemple, 
implicació directa de la direcció de l’empresa i del personal de 
Responsabilitat Social Corporativa (CSR, sigles en anglès per 
Corporative Social Responsibility), la participació dels accio-
nistes, els mitjans de comunicació i l’acció ciutadana (correus 
electrònics a l’empresa). El seguiment continu de l’aplicació de 
les recomanacions de l’EIDH s’integra en programes/campan-
yes a llarg termini.
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Aquesta comparació amb la revisió de Harrison destaca els aspectes 
clau de l’enfocament d’Oxfam i de l’eina Getting it Right, que fan una contribució 
metodològica i operativa  significativa en el camp de les AIDH:

 ¬ Col·laboració activa entre les comunitats, les organitzacions de suport i les 
grans organitzacions, com ara Oxfam, per dur a terme les AIDH, incloent-
hi criteris opcionals per a avaluar la idoneïtat i la preparació.

 ¬ Ús de la base de dades de Getting it Right sobre les qüestions de drets 
humans per a adaptar el protocol d’entrevista a les condicions i preocupa-
cions locals.

 ¬ Focalització principal en les perspectives i les dades empíriques de les 
comunitats afectades.

 ¬ Anàlisi sòlida i estructurada entre els drets com a principi i els drets a la 
pràctica.

 ¬ Generar recomanacions factibles per al govern, les empreses i les comuni-
tats.

 ¬ L’ús d’incentius i pressions a les empreses i els estats perquè es comprome-
tin amb les recomanacions, incloent-hi la participació directa, la mobilitza-
ció pública i els mitjans de comunicació.

 ¬ La supervisió contínua per avaluar el progrés de les solucions proposades 
a través de les xarxes existents d’acció local, nacional i mundial.

AIDH basada en la comunitat vs AIDH basada en l’empresa

Els programes pilot d’Oxfam demostren que una AIDH realitzada per i amb 
les comunitats pot ser una forma molt efectiva d’identificar, documentar i generar reco-
manacions pràctiques per a abordar els problemes de drets humans. Havent passat 
menys d’un any des de la realització de les dues AIDH, els processos han catalitzat 
respostes significatives de les empreses i una major consciència per part del públic i 
les comunitats.

A partir dels punts de vista de les persones afectades, l’eina de l’AIDH 
Getting it Right es centra en les seves preocupacions i les seves aspiracions relatives 
al compliment dels drets humans. Les AIDH liderades per empreses parteixen de la 
seva preocupació pel respecte a la diligencia deguda i es centra en la atenuació 
del risc per  a les empreses. Aquest propòsit diferent – si bé vàlid - és improbable 
que sigui satisfactori des del punt de vista de les persones afectades per les activitats 
de l’empresa i és probable que generi diferents propostes i incentius per a passar 
a l’acció. El fet de centrar-se en les diligencies degudes posarà èmfasi de manera 
natural en els riscos en les activitats de l’empresa per davant dels riscos en els drets 
humans de les comunitats. Tot i això, les AIDH liderades per l’empresa són un pas 
important cap endavant, i ofereixen una oportunitat per a un tipus diferent de diàleg 
entre empreses i comunitats. Com argumentem a la conclusió, pot ser que ambdues 
AIDH, la basada en la comunitat i la basada en l’empresa, siguin necessàries per 
a generar un diàleg significatiu i substantiu en què els problemes relatius als drets 
humans siguin abordats de forma efectiva. 

El procés és important per a generar resultats

Com es suggereix en gran part de la literatura sobre les avaluacions 
d’impacte31, ens vam adonar que el procés d’implementació de les AIDH és tan 
important com el document escrit. Això és cert tant durant com després del procés 
de l’AIDH. L’informe d’Oxfam-FLOC32 va ser un instrument fonamental per a generar 
diàleg i compromís amb l’empresa. La credibilitat del procés d’investigació en sí 
era important, per això es van realitzar esforços significatius per a garantir el rigor, 
la transparència i la participació en el procés. Vam donar una oportunitat a tots els 
actors implicats, no només a les comunitats afectades, per a participar, i ens vam 
adonar que no només eren els treballadors les persones afectades, sinó que els pro-
ductors també es trobaven en una situació precària. Els acords establerts pels fabri-

31   J. Harrison 2010. Measuring Human Rights: Reflections on the Practice…Op. Cit.,; J. Harrison. Human Rights Measurement: Reflections on 

the Current…Op. Cit., 3:162-187; S. Rolling , T. Koenen. Human Rights Impact Assessments…Op. Cit.,; Morrison-Saunders A, Annandale D, Cappe-

lluti J. 2012. Practitioner perspectives on what influences EIA quality. Impact Assess. and Proj. Appraisal. 19: 321-325; Bond A, Pope J. 2012. The 

state of the art of impact assessment in 2012. Impact Assessment and Project Appraisal. 30:1-4; AM. Esteves, D. Franks, F. Vancley . 2012. Social 

impact assessment: the state of the art. Impact Assess. and Proj. Appraisal. 30: 34-42.

32   Oxfam America & Farm Labor Organizing Committe, Report summary of A state of fear: Human rights abuses in North Carolina’s tobacco 

industry, Oxfam America, Boston MA, 2011a. Oxfam America & Farm Labor Organizing Committee, A state of fear: Human rights abuses in North 

Carolina’s tobacco industry, Oxfam America, Boston MA, 2011b.
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cants pressionen a aquells que es troben al final de la cadena de subministrament - els 
treballadors i els productors per igual -. Si ens haguéssim centrat només en els trebal-
ladors i no en els productors, no ens hauríem adonat d’aquesta complexa dinàmica.

Es van obtenir tres tipus de resultats a través de les AIDH pilot durant el 
procés i l’informe: 1) generar coneixement ens drets humans, conscienciació i reivindi-
cació 2) augment de la participació dels actors implicats i 3) la utilització dels resultats 
- és a dir, acció basada en les recomanacions.

En primer lloc, l’anàlisi de les condicions locals des d’una perspectiva de 
drets humans ha aportat una major conscienciació en drets humans i claredat en la rei-
vindicació de solucions. La realització d’una AIDH de manera participativa, delibera-
tiva i interactiva va augmentar el coneixement i la conscienciació en matèria de drets 
humans. L’equip d’avaluació del FLOC va compartir informació sobre drets humans i 
recursos amb moltes persones més enllà dels entrevistats. L’AIDH també documenta 
l’estat actual del gaudi i sensibilització dels drets humans, proporcionant una important 
línea de base per a l’avaluació del futur impacte dels programes. Les futures avalua-
cions d’impacte poden avaluar els canvis amb els mateixos paràmetres d’investigació.

En segon lloc, el fet de combinar l’avaluació amb la participació activa de 
l’empresa i la mobilització pública va conduir a una major participació dels implicats. 
Aquesta combinació va augmentar el diàleg entre les comunitats, les seves organit-
zacions de suport, les empreses i, en menor mesura, les agències del govern. Tant en 
els programes pilot a Bolívia i als Estats Units, les empreses i els organismes governa-
mentals per igual havien fracassat prèviament a l’hora de resoldre les reclamacions 
freqüents. En ambdós casos, la participació activa de les empreses i dels agents 
del govern durant el procés d’AIDH va ajudar a iniciar el diàleg i l’acció. Un factor 
important per a assolir una major participació va ser el paper dels actors “externs”, 
com Oxfam. En un primer moment les empreses van respondre de manera ocasional, 
i ho van fer directament a les organitzacions amb un pes públic important, en lloc 
de als membres de la comunitat o les seves organitzacions de suport locals. En oca-
sions, l’estratègia era ‘invocar el nom d’Oxfam’ per a provocar una resposta i, a con-
tinuació, animar el diàleg directe amb les organitzacions locals i les comunitats. Una 
coordinació similar a nivell local-nacional i local-global també va ajudar a fomentar la 
capacitat de resposta de l’empresa en els primers programes pilot de R&D.

En tercer lloc, les AIDH en l’esfera comunitària van contribuir a una major 
utilització dels resultats. El fet de convidar als actors a participar en l’avaluació, i 
posteriorment utilitzar els resultats per a involucrar-los, va generar una major resposta 
per part de les empreses. La combinació de diferents estratègies de participació - la 
difusió pública, els mitjans de comunicació, l’activisme ciutadà, l’activisme dels ac-
cionistes i la comunicació directa amb l’empresa – van ser essencials per a ampliar 
els resultats de l’informe de les AIDH.

Fomentar solucions correctives i de gestió adaptable

Molts autors assenyalen la manca de requisits formals, ja sigui per a la 
realització de  les AIDH o per a la implementació d’accions correctives33. Com a 
avaluacions voluntàries, no hi ha requisits formals per a mecanismes de seguiment. 
Davant la manca de recursos jurídics fàcilment accessibles i eficaços i la debilitat 
dels requisits reglamentaris per gestionar els impactes sobre els drets humans per part 
dels actors privats, les organitzacions de la societat civil han de pressionar per a 
aconseguir solucions utilitzant eines no jurídiques, com ara la persuasió i la pressió.

L’experiència en aquests casos suggereix que aquests mecanismes no le-
gals de rendició de comptes són importants i, per cert, bastant efectius per a canviar 
el comportament de les empreses. Els mecanismes informals inclouen compartir els 
resultats de l’informe amb les empreses abans i durant les reunions d’accionistes, 
difondre públicament els resultats a través dels mitjans de comunicació i en fòrums de 
gran repercussió social, així com animar a la ciutadania a enviar correus electrònics 
als representants de les companyies de tabac. Aquesta combinació d’enfocaments 
va suposar un canvi qualitatiu en la resposta de l’empresa en relació als temes que 
preocupen a la comunitat.

33  J. Harrison. Measuring Human Rights: Reflections on the Practice…Op. Cit., ; J.  Harrison . Human Rights Measurement: Reflections on the 

Current…Op. Cit.,, J. of Hum. Rights Practice. 3:162-187; AM Esteves  D. Franks ,F.  Vancley  Social impact assessment: …Op. Cit.,  30: 34-42; Berne 

Declaration, Canadian Council for International Co-operation, Misereor. 2010. Human Rights Impact Assessment for Trade and Investment 

Agreements. Report of the Expert Seminar; 2010 Jun 23-24; Ginebra Suiza; S. Rolling , T. Koenen . Human Rights Impact Assessments…Op. Cit.
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Conclusions i ús futur

Aquesta secció presenta les conclusions i suggeriments per a l’ús futur i el 
desenvolupament de les AIDH de caràcter comunitari i centrades en les inversions 
privades. Tot i que s’ha dissenyat específicament per a les inversions privades, podem 
extraure conclusions provisionals per a d’altres contextos, com la política i els pro-
grames de govern.

Incentius significatius per a l’acció correctiva poden ser el resultat de portar 
l’evidència empírica a la llum pública, sobretot quan es combina amb recomanacions 
ben fonamentades i pràctiques per a millorar l’actuació. Tant el missatge (l’informe) 
com el missatger (comunitats i ciutadans interessats, juntament amb organitzacions de 
suport com el FLOC, CEASESC i Oxfam) són fonamentals per treure a la llum de forma 
efectiva preocupacions fonamentals en temes de drets humans. 

Mentre que Getting it Right pot ser utilitzada per les comunitats que actuen 
soles, les experiències pilot suggereixen que un suport extern pot ser necessari per dues 
raons: en primer lloc, la documentació de l’impacte requereix un cert coneixement en 
drets humans i la capacitat d’investigació que les organitzacions de base petites sovint 
no tenen. En segon lloc, fer difusió dels resultats d’una manera que atregui l’atenció 
de l’empresa pot exigir associar-se amb organitzacions de pes, com Oxfam, per ser 
eficaç.

L‘enfocament d’Oxfam davant l’aplicació de l’eina Getting it Right és adapt-
able a una àmplia gamma d’esforços per a augmentar la transparència i la rendició 
de comptes dels actors del sector privat. El procés d’AIDH i l’informe han mostrat ser 
un fort impuls per a desbloquejar situacions d’estancament. Ambdós han generat una 
major conscienciació en drets humans, han fomentat una major participació entre els 
actors implicats i han promogut una major rendició de comptes per a posar remei a les 
violacions de drets humans. Grups que vulguin utilitzar Getting it Right o eines similars 
han d’estudiar la millor guia pràctica disponible basada en experiències reals34.

34   Oxfam America, Community-based Human Rights Impact Assessment User’s Guide, Oxfam America, Boston MA, 2013; Oxfam America and 

Rights & Democracy, Community-based human rights impact assessments: Practical lessons, Oxfam America i Rights & Democracy, Boston i 

Montreal, 2010; James Harrison, Human Rights Measurement: Reflections on the Current…Op. Cit., pp.162-187.

Ús futur de les AIDH de caràcter comunitari en altres contextos

Els dos projectes pilot d’Oxfam, juntament amb les experiències de R&D 
i l’AIDH, suggereixen una major exploració en tres àrees: (1) proves simultànies 
d’AIDH basades en la comunitat i en l’empresa, (2) una major aplicació en contex-
tos d’inversió privada nacional, i (3) aplicació de Getting it Right en les polítiques i 
programes governamentals, com ara les concessions de terres i l’assignació de drets 
sobre l’aigua.

Encara no existeixen exemples coneguts d’AIDH basats simultàniament en 
la comunitat i en l’empresa que es centrin en la mateixa inversió privada. La nostra 
hipòtesi és que pel fet d’estar basades en la comunitat, les AIDH que utilitzen l’eina 
Getting it Right documentaran  algunes violacions de drets humans que les basades 
en l’empresa no hauran identificat en els exàmens previs.  Poder unir totes dues mo-
dalitats d’AIDH (les basades en l’empresa i les basades en la comunitat) serviria per 
a comprovar-ho.

Sobre la base dels resultats positius dels dos projectes pilot descrits aquí, 
creiem que les companyies haurien d’estar obligades a donar suport a les AIDH 
independents de caràcter comunitari quan fessin grans inversions. Això es podria 
utilitzar com a guia per a l’aplicació dels UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights (Principis rectors sobre empreses y drets humans de Nacions Unides) i 
promoure-ho en les grans inversions privades conegudes pels seus efectes potencial-
ment nocius. Això planteja preguntes sobre com funcionaria a la pràctica. Les em-
preses podrien donar suport a les AIDH genuïnes de caràcter comunitari, o haurien 
de finançar o promoure AIDH de caràcter comunitari que fossin independents per a 
complementar els processos de diligència deguda de les empreses? Com es podrien 
evitar els interessos de l’empresa i, alhora, augmentar al màxim el compromís de 
l’empresa amb una AIDH de caràcter comunitari? 

Tot i que Getting it right es va desenvolupar específicament per a analit-
zar els impactes en els drets humans dels projectes estrangers d’inversió privada, el 
programa pilot del FLOC confirma que l’eina també es pot aplicar a les inversions 
privades nacionals. Només el fet que sigui nacional, ja redueix la complexitat de 
l’anàlisi legal, de les solucions potencials i de les mesures de rendició de comptes.
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Suggerim que  l’AIDH de caràcter comunitari seria igualment rellevant per a 
l’anàlisi de les polítiques, programes i activitats governamentals. No veiem diferències 
fonamentals que facin que els passos i els principis subjacents siguin menys vàlids per 
a aquest context. Les AIDH de caràcter comunitari de les accions del govern podrien 
avaluar el potencial i les limitacions d’aquesta aplicació. Les àrees que es podrien 
analitzar inclourien les polítiques governamentals que amplien l’activitat del sector 
privat, com les concessions de la terra, el petroli, el gas i la mineria, l’assignació de 
drets sobre l’aigua i el suport a la inversió privada, sobretot a l’agricultura.

És una gran oportunitat per a una exploració més profunda d’aquests de-
safiaments i possibilitats.
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L’EBDH: Una nova mirada al desenvolupament i als  
    Drets Humans

Paloma García Varela i Carmen Borja Segade
ISI Argonauta

L’Enfocament basat en Drets Humans cerca transformar les relacions de po-
der, que s’esdevenen tant a l’àmbit internacional com nacional, per ser el principal 
obstacle per al desenvolupament. Implica, per tant, canvis per desenvolupar en aspec-
tes polítics i estratègics, relacionals, d’organització interna i de les intervencions dels 
diferents actors de la cooperació al desenvolupament.

El model de desenvolupament basat en aquest enfocament de drets humans 
és aquell que es fonamenta en els principis, els valors i les normes de drets humans.

Perquè aquest model de desenvolupament pugui ser una realitat a l’àmbit 
nacional i internacional, cal tenir un ordre social just, la qual cosa implica canvis a 
l’ordre polític, jurídic, econòmic i ètic.

Els canvis per a atènyer aquest model, a cadascun dels àmbits, estan rela-
cionats amb la incorporació dels estàndards internacionals de drets humans, a acon-
seguir unes relacions equilibrades entre els titulars de drets i els titulars d’obligacions, a 
atènyer un repartiment just dels recursos i de la riquesa, en què prevalguin els principis 
i els valors dels drets humans.

L’Enfocament basat en Drets Humans implica que les persones i els pobles 
tenen el dret a participar, a contribuir i a gaudir d’un model de desenvolupament, so-
cial, polític i cultural en què puguin exercir els seus drets, sent el seu objectiu que totes 
les persones puguin exercir els seus drets i l’estratègia per aconseguir-ho és que tots els 
titulars de drets, d’obligacions i de responsabilitats tinguin les capacitats per a poder 
exercir aquests drets i complir les seves obligacions i responsabilitats.

Treballar en cooperació internacional per al desenvolupament amb aquest 
enfocament significa recolzar processos d’enfortiment de capacitats perquè les perso-
nes puguin exercir i exigir els seus drets, i perquè les institucions públiques compleixin 
les seves obligacions de respectar-los, de protegir-los i de garantir-los.

Són diversos els elements que s’incorporen amb aquest enfocament a les 
intervencions de cooperació internacional per al desenvolupament: els estàndards 

internacionals i el seu contingut normatiu, repartit entre les sis categories que desen-
volupen cada dret, la nova mirada a les persones i les institucions amb les quals es 
treballa, així com  prioritzar els grups més vulnerables, la relació de les titularitats a 
través de l’assignació de rols, una mirada íntegra de la realitat amb la necessitat de 
realitzar una anàlisi causal de la mateixa, de la vulneració del dret, de la participa-
ció com a dret, de la incorporació de l’obligació de retre comptes i de l’estratègia 
dirigida a l’enfortiment de capacitats.

La incorporació d’aquest enfocament a la realitat de la cooperació inter-
nacional per al desenvolupament té diversos reptes per superar, alguns que provenen 
de l’àmbit normatiu dels drets humans i que fonamentalment estan relacionats amb el 
desconeixement d’aquestes normes, la seva utilitat i els instruments que les acompan-
yen, així com per debats oberts sobre la universalitat dels drets humans.

La pròpia dinàmica de la cooperació és també un repte per a aquest enfo-
cament més centrat en els processos, que necessita d’unes intervencions a mig i llarg 
termini, en lloc de projectes a curt termini, els més habituals en la cooperació.

L’Enfocament basat en Drets Humans no compta amb “receptes” úniques 
per a l’aplicació en realitats i en contextos diferents, per la qual cosa caldrà anàlisis 
més adequades per a poder desenvolupar estratègies a les nostres intervencions, que 
acomodin els processos necessaris per a avançar en l’objectiu proposat.

La coherència de polítiques públiques, així com d’una cultura política que 
treballi en pro d’aconseguir l’objectiu proposat amb aquest enfocament, serà fona-
mental per a implementar-ho en els processos que es generin a la cooperació interna-
cional per al desenvolupament amb enfocament de drets humans.

A més a més, incorporar aquest model de desenvolupament en el sistema 
de cooperació per al desenvolupament té grans reptes que s’han de superar. Des de 
l’any 2000 fins ara l’EBDH s’ha incorporat principalment a les agències del Sistema 
de les  Nacions Unides, a algunes agències finançadores i a algunes ONGD. Tan-
mateix el camí no ha estat fàcil. 

En el cas del Sistema de les Nacions Unides, des de l’any 2000 en què 
totes les agències assumeixen l’Entesa Comuna, per la qual han d’incorporar a les se-
ves polítiques i intervencions l’EBDH, són diverses les etapes que s’han produït. En un 
primer moment hi va haver un important treball teòric i metodològic en el qual es van 
reinterpretar alguns conceptes, estratègies i metodologies amb aquesta nova mirada. 
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Per exemple, l’estratègia de lluita contra la pobresa o el mateix concepte de pobresa. 
Es va fer una lectura des dels drets humans incorporant els diferents elements de l’EBDH. 
A partir d’aquest treball i de l’elaboració de manuals i de mètodes per a la planificació 
d’intervencions es van començar a dur a terme les primeres experiències. A hores d’ara, 
totes les agències tenen incorporat l’EBDH a les seves estratègies i en la seva visió, tot 
i que encara no s’incorpora l’EBDH en totes les intervencions. 

Quant al cas de les agències finançadores, algunes europees com l’agència 
anglesa, l’alemanya o l’agència sueca ja han incorporat l’EBDH als seus plans estratè-
gics i en algunes intervencions. Tanmateix, en el marc de la crisi actual tant la política 
alemanya com l’anglesa han canviat i han reorientat les prioritats deixant de banda 
l’EBDH. 

Finalment, la incorporació de l’EBDH a les ONGD ha estat molt desigual. 
A Amèrica Llatina trobem a moltes ONGD que treballen amb aquest enfocament des 
de fa molts anys, atès que vénen dels moviments socials i de drets humans i ara han 
vinculat aquest treball a la cooperació per al desenvolupament. A l’àmbit internacional, 
algunes ONGD importants ho han incorporat tant a les estratègies com a la pràctica. 
Però queda molta feina per fer i molts reptes per superar. 

El model de desenvolupament de l’EBDH basat en els drets humans s’enfronta 
al model de desenvolupament basat en el creixement econòmic que des dels diferents 
governs europeus s’ha proposat. En aquest sentit l’EBDH suposa una oportunitat de can-
vi no només de les polítiques públiques sinó del propi comportament de la ciutadania i 
dels diferents actors socials i econòmics. Una oportunitat de canviar cap a un món més 
just i equitatiu en el qual no es valori la persona pel que té o pel que guanya sinó pel 
que és i pel que aporta a la societat. 

En el context actual de crisi i específicament de crisi del sistema de coope-
ració per al desenvolupament, el model de desenvolupament de l’EBDH és una aposta 
clara de les organitzacions de la societat civil i així ho han posat de manifest en els 
diferents fòrums internacionals sobre l’eficàcia de l’ajuda i de la cooperació per al 
desenvolupament. 

L’EBDH a l’àmbit internacional: Situació, debats i   
   desafiaments

Paola Cyment
Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados – CAREF

Sota la mateixa denominació d’EBDH els actors internacionals han adoptat 
una multiplicitat de visions i d’accions amb diferents implicacions per a la pràctica 
del desenvolupament, des de la utilització del llenguatge de drets humans per a les 
mateixes pràctiques de desenvolupament fins a la transversalització dels drets humans 
en el pla organitzatiu i els canvis en els objectius del desenvolupament.

Els EBDH en el pla internacional han estat impulsats principalment pels 
països membres de l’OCDE i de les Nacions Unides, cosa que fa sospitar als països 
del Sud que es tracti d’una retòrica que no inclogui canvis a les relacions de poder 
establides entre els actors del desenvolupament.

A més a més de l’adequació de les accions i de les polítiques de desen-
volupament al marc legal internacional dels drets humans, l’EBDH implica un canvi 
profund en les relacions de poder entre donants i receptors de l’ajuda, incloent go-
verns i població.

Perquè els actors internacionals del desenvolupament superin les reticències 
a incorporar l’EBDH de manera holística s’han d’obrir espais de diàleg o identificar 
portes d’entrada que puguin demostrar un valor afegit d’aquests enfocaments. Les 
portes d’entrada poden incloure els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i 
de temàtiques com gènere, infància, pobles originaris i minories (Frankovits, 2006).

Ja que a la definició de drets humans pot haver un marge d’interpretació 
segons el context, els actors del desenvolupament hauran d’adoptar estratègies de 
respecte a la identitat i la diversitat cultural. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte 
que existeixen diverses comprensions dels continguts dels drets i que algunes cultures 
emfatitzen més els valors comunitaris que l’autonomia individual tradicionalment reco-
neguda pels drets humans des d’una concepció occidental.

S’ha d’aprofundir en l’obligació mútua de retre comptes per part dels ac-
tors de desenvolupament. Els donants també han de tenir l’obligació de ser transpa-
rents i  de brindar informació sobre les seves polítiques i accions. L’obligació de retre 
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comptes ha d’anar en múltiples direccions entre donants, governs receptors de l’ajuda 
i ciutadans.

La participació és un principi fonamental dels EBDH, però els donants no 
haurien de ser els que estableixin el nombre i la forma de participació a les decisions 
que afectin la vida de les persones. La participació ha d’anar de la mà d’un canvi 
en les relacions de poder, tenint en compte el procés mitjançant el qual es participa.

Si els donants, ja siguin governs, ONG o organitzacions internacionals, 
expressen un compromís amb els drets humans en els objectius sobre el desenvolu-
pament, han d’estar disposats a aplicar el programa de drets a totes les actuacions 
(enfocament cap endins) i a l’economia política global de desigualtat (enfocament cap 
enfora). En aquest sentit, la comunitat internacional hauria d’assumir-ne les obligacions 
i la “responsabilitat compartida” per a atènyer els objectius del desenvolupament, no 
com a un programa voluntari sinó com a titulars d’obligacions assignades pel marc 
internacional dels drets humans.

Els països del Sud haurien d’apropiar-se l’enfocament basat en drets humans 
per a definir les pròpies polítiques de desenvolupament, tenint en compte els estàn-
dards i els principis internacionals de drets humans i la pròpia interpretació dels drets 
humans en base al context i a la cultura locals. En aquest sentit és prioritari incorporar 
un EBDH en tot el cicle de les polítiques públiques (disseny, implementació i avaluació).

El rol dels moviments socials és fonamental per a traduir el llenguatge jurídic 
dels estàndards internacionals de drets humans a les realitats quotidianes de les pobla-
cions més vulnerables.

la incorporació de l’EBDH a Espanya:     
    Situació, debats i desafiaments

Luis Acebal Monfort
Asociación Pro Derechos Humanos de España – APDHE

Tot i les debilitats de la cooperació internacional al desenvolupament a 
Espanya i de l’escassa preparació mitjana en matèria de drets humans, aquests van 
aparèixer amb insistència al II Pla Director de la Política de Cooperació espanyola 

2005-2008, i donant un pas més es va arribar ja a formular els termes bàsics de 
l’EBDH al III Pla 2009-2012. 

El primer obstacle a l’hora de seguir les orientacions del III Pla Director 
cap a l’EBDH va ser la insuficiència d’una formació específica sobre  drets humans 
existent en els mitjans de la Cooperació espanyola, tant governamentals com no 
governamentals. Coincidia aquesta nova exigència en anys de fort increment dels 
fons, cosa que per a alguns reforçava la urgència d’adquirir una informació bàsica 
suficient sobre l’EBDH.

D’aquesta manera, es genera una oferta formativa orientada a facilitar la 
incorporació de l’EBDH, promoguda per grups universitaris i/o ONG, sempre des 
d’iniciatives privades, encara que molt sovint patrocinades per entitats públiques. 

Un primer debat sobre l’EBDH en el nostre país versa sobre l’equilibri en-
tre teoria i pràctica de l’EBDH, posant de manifest que des del principi aquells que 
divulguen l’EBDH s’han ocupat de la pràctica amb el fi d’assegurar que l’EBDH no 
quedarà en una pura idea, en una teoria coixa.

Un segon debat fa referència a l’EBDH i a l’enfocament de gènere. La 
perspectiva avui dominant, recolzada per la majoria d’autors, mostra que els enfoca-
ments de gènere i de drets humans van integrats, un no s’entén sense l’altre. Els drets 
humans són els de tota persona i l’evolució i el desenvolupament de diversos tractats, 
d’aparent contingut específic, l’únic que especifica és per quin camí s’aconsegueix 
que a determinats grups vulnerables, se’ls reconeguin els mateixos drets inherents a 
tota persona, quan a la situació real de la societat ells troben problemes específics 
per a gaudir de tal reconeixement.

Un tercer debat versa sobre els termes Enfocament Basat en Drets (EBD) i 
Basat en Drets Humans (EBDH). Mentre que alguns autors empren l’expressió “enfo-
cament de drets” (EBD) prescindint de l’adjectiu “humans”, aquesta omissió desperta 
les inquietuds d’altres. El que en realitat rau a la retallada de l’adjectiu “humans” és 
la presumpció que l’EBDH és procliu, a una visió legalista, d’alguna manera obses-
sionada per l’aplicació de la lletra dels instruments internacionals. D’altra banda, 
l’EBD “a seques” reivindica una posició més directament socio-política, centrada en 
les dinàmiques d’apoderament  reivindicatiu, que s’ocupen de qüestions de poder.

En relació amb la cooperació descentralitzada, és possible d’identificar no 
pocs casos d’al·lusions als drets humans en els Plans de Cooperació, si bé això no 
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sempre implica una incorporació real de la perspectiva pròpia de l’EBDH, superant 
necessàriament el llindar de les òptiques assistencials. 

Entre els principals desafiaments cap al futur de l’EBDH al nostre país, es 
destaca: la voluntat política, els interessos de la política exterior, el predomini d’un enfo-
cament caritatiu i paternalista, i la limitada formació de capacitats a les organitzacions.

S’ha de tenir en compte que si bé l’EBDH va néixer dedicat específicament 
a la cooperació internacional, es tracta d’un mètode d’aproximació, d’anàlisi, de 
mesura i d’acció basat en drets de general aplicació, també a casa nostra. L’EBDH és, 
per tant, d’útil i de necessària aplicació a Espanya i a Europa. 

Els enfocaments basats en drets a la pràctica de les ONGD:  
    Experiències internacionals i nacionals

Alejandra Boni Aristizàbal, Sergio Belda Miquel, Ofelia García i Jordi Peris Blanes
Grup d’Estudis en Desenvolupament, Cooperaciói Ética. Universitat Politècnica de València

Totes les experiències de les organitzacions han d’entendre’s en contextos es-
pecífics, i vinculades a processos concrets. Les formes particulars a través de les quals 
les organitzacions poden abordar des d’un EBD una pràctica més transformadora del 
desenvolupament són necessàriament pròpies, vinculades al seu entorn i especificitats, 
a la seva trajectòria, a la seva cultura organitzativa, etc. Les pràctiques d’altres orga-
nitzacions poden ser inspiradores, però s’han de cercar vies pròpies i originals.

Les diferents implicacions que la incorporació de l’enfocament pot suposar 
per a les organitzacions de desenvolupament, des d’una perspectiva àmplia que re-
conegui la seva diversitat i l’impacte en múltiples dimensions, es poden estructurar en 
diverses categories: aspectes estratègics, política de socis i d’aliats, organització i 
gestió interna, i procediments de planificació i de gestió de programes, de projectes i 
d’accions. 

Els EBD tenen una gran capacitat per a informar i inspirar tots els aspectes 
de les organitzacions, més enllà de la planificació: han de recórrer les estratègies i les 
posicions polítiques, la naturalesa de les relacions que les organitzacions estableixen, la 

seva organització interna i, fins i tot, les actituds individuals de les persones implicades.

Els EBD s’han d’entendre com una proposta transformadora i reptadora. 
No es poden considerar un element més per considerar dins dels habituals marcs 
metodològics i de gestió, sinó que ens han de convidar a repensar profundament 
totes les qüestions de la pràctica del desenvolupament, des del mateix concepte fins 
al rol i el sentit dels diferents actors implicats.

El procés d’incorporació d’un EBD requereix d’un canvi profund d’actituds 
de persones i d’organitzacions: requereix partir d’un compromís polític per a la transfor-
mació social; d’una actitud crítica, reflexiva i oberta; de la disposició a l’aprenentatge 
permanent i compartit en contextos que són sempre complexos i canviants.

Incorporar un EBD, com qualsevol canvi profund a les pràctiques organit-
zatives, és sempre un procés d’exploració, gradual, complex i sempre viu. Des de 
les idees que aporten els EBD podem obtenir inspiració i orientació per a produir 
canvis i, de manera inversa, el llenguatge de l’EBD pot ajudar a donar “nom” i sentit 
a determinats canvis que es produeixin a les organitzacions.

Un EBD amb potencial de transformar la pràctica del desenvolupament 
s’ha d’entendre des d’una perspectiva àmplia: implica considerar i actuar a l’esfera 
legal, però també als àmbits social, polític i econòmic, reforçant-se aquestes actua-
cions entre elles. Els marcs legals i institucionals són molt rellevants, però cal recordar 
que els drets es construeixen i es realitzen en contextos locals particulars, en condi-
cions culturals específiques, que emanen de les lluites i les aspiracions de persones 
i de col·lectius.

Els EBD posen l’accent tant en el “resultat” com en el mateix procés de 
construcció i de compliment dels drets, així com en la interdependència entre tots 
dos. Els EBD impliquen la fusió dels fins i dels mitjans, dels processos i dels resultats. 
A més a més, ajuden a redefinir el treball més “tradicional” en els drets humans en un 
marc processual i de canvi social més ampli.

Els EBD ens remeten a, i interrelacionen, diferents qüestions que han d’estar 
al centre dels processos de desenvolupament, tals com la política i el poder, la parti-
cipació o l’accountability. Escapar de significats superficials d’aquestes qüestions per 
a explorar la seves implicacions més profundes és part consubstancial de l’adopció 
d’un EBD.
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La incorporació dels EBD a les organitzacions espanyoles no difereix en 
gran mesura del que succeeix en el context internacional. A Espanya, existeixen exem-
ples de com els EBD serveixen per a plantejar estratègies diferents, aliances, relacions, 
espais de participació interna. Així mateix, es constata que els EBD, encara que tin-
guin un gran potencial, no sempre s’entenen de la mateixa manera, si bé obren interes-
sants espais de discussió i de reflexió entre les ONGD perquè elements com el poder, 
la participació, l’obligació de retre comptes i la responsabilitat puguin ser abordats. 

És possible una ajuda humanitària basada en drets?   
    Reflexions sobre l’enfocament basat en drets humans a  
    l’acció humanitària

Francisco Rey Marcos
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – IECAH

 

Al llarg de la història, l’humanitarisme s’ha centrat en la satisfacció de les 
necessitats bàsiques. Tanmateix, a finals dels anys noranta amb l’auge de l’EBDH a 
la cooperació per al desenvolupament, i amb el vigor que va prendre a l’àmbit huma-
nitari el component de protecció, va renéixer l’interès per una acció humanitària amb 
enfocament de drets, si bé, pot suposar per a alguns un replantejament dels principis 
humanitaris i posar en qüestió certes visions de la neutralitat.

Una primera reflexió sobre la relació de l’acció humanitària amb els drets 
humans fa referència precisament a la concepció de l’ajuda com a dret i el dret 
a rebre assistència. Per a alguns, són les víctimes, davant dels Estats, els subjectes 
d’aquest dret. Aquest “nou” dret, estaria en fase de creació i no encara com a dret 
subjectiu definit i articulat, formaria part dels anomenats drets de tercera generació o 
de la solidaritat.

A partir dels anys noranta amb les propostes d’EBDH i d’altres com la Carta 
Humanitària del Projecte Esfera, la separació entre el Dret Internacional Humanitari i el 
dels Drets Humans comença a trencar-se i les falses dicotomies que es van fer durant 
dècades semblen dissoldre’s, si bé la discussió i el debat jurídic continuen. 

Des de fa alguns anys, diverses iniciatives han tractat de cobrir les situa-
cions que afecten els drets humans de les persones en casos de desastre natural. Per 
una banda, a través de la creació del Dret Internacional de Resposta als Desastres 
(Internacional Disaster Response Law IDRL) i, per altra banda, mitjançant propostes 
més globals com la del principi de Responsabilitat de Protegir. Des d’una òptica més 
operativa i d’abast pràctic, l’Inter-Agency Standing Committee (IASC) va aprovar 
l’any 2006 “abans de Directrius Operatives sobre drets humans i desastres naturals”.

Algunes de les dificultats per a incorporar l’enfocament de drets d’una for-
ma més compromesa en el treball humanitari tenen a veure amb la dificultat de fer-lo 
operatiu i d’establir amb rigor el mapa de drets i el tipus d’acció per a aconseguir-ne 
el compliment. En moltes ocasions no serà el treball assistencial sinó la incidència 
(advocacy) o les accions d’un altre tipus les que s’hauran de realitzar, i això xoca 
amb el saber fer i la tradició de moltes organitzacions o amb les concepcions de la 
neutralitat, per exemple.

Des de l’origen de l’ajuda humanitària la protecció és un element essen-
cial. Tanmateix, no ha estat fins que s’han produït els canvis a les tipologies de les 
crisis i dels conflictes de finals de la dècada dels noranta i els efectes sobre la pobla-
ció civil, que es va recuperar la idea que les víctimes no només necessiten assistència 
material sinó també protecció personal i col·lectiva. És així com molt vinculada amb 
l’EBDH sorgeix la preocupació per ampliar els conceptes i les pràctiques de protecció 
més enllà de la de les “agències mandatades”. Això vol dir que una política efectiva 
de protecció s’ha de basar en un enfocament de drets, que tingui com a factor inte-
grador l’ésser humà. 

Fruit de les discussions sobre protecció entre les agències humanitàries i de 
drets humans sorgeix el model de protecció anomenat «model de l’ou», clàssicament 
proposat pel CICR, que es val de la forma de l’ou per a crear estratègies sobre les 
diferents esferes d’acció en les quals cal dur a terme la protecció i sobre les diferents 
activitats que es requereixen per a suplir les necessitats de protecció. L’esquema de 
l’ou també permet visualitzar la relació i la complementarietat de les organitzacions 
humanitàries amb organitzacions de drets humans o d’un altre tipus.

Per a integrar les activitats de protecció dins del treball general de les 
agències humanitàries, el primer és incorporar els temes vinculats a la protecció en el 
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diagnòstic inicial de la situació i posteriorment analitzar aquestes dades per a poder 
prendre decisions. 

La recent incorporació al projecte Esfera d’un capítol de protecció en el 
nou manual editat a finals de l’any 2011 reflecteix l’augment de l’interès del sector 
humanitari per l’EBDH i per la protecció. Si analitzem les primeres versions d’Esfera 
des de l’any 1998 fins a l’actualitat, veurem com es passa d’una concepció molt 
assistencial d’allò humanitari, centrat en necessitats bàsiques lligades amb la vida, a 
una concepció més avançada i vinculada amb els drets.

Les empreses com a titulars d’obligacions: Tenen les  
   empreses un rol en el desenvolupament i en els Drets   
   Humans?

Maria Campuzano Guerra
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC

El titular per excel·lència de les obligacions de drets humans és l’Estat però 
no es pot oblidar que existeixen altres actors, com les empreses transnacionals, que 
amb les seves activitats impacten directament en els drets humans.

En els últims anys s’ha intensificat el debat sobre la responsabilitat de 
l’empresa en els drets humans entre els diferents actors: organitzacions socials, go-
verns, empreses i acadèmics però no s’ha arribat a un consens pel que fa a l’abast 
d’aquests drets i de la capacitat de les persones de reclamar-los.

Les Nacions Unides i altres institucions internacionals han fet esforços per 
integrar el llenguatge dels drets humans a l’àmbit de les empreses. Lamentablement la 
pràctica ens demostra que no és suficient. 

Ni la responsabilitat social corporativa (RSC) ni els instruments ad hoc impul-
sats fins el moment han aconseguit frenar l’onada de denúncies per violacions de drets 
humans comeses per empreses, en tant que tenen un caràcter voluntari i manquen de 
mecanismes de rendició de comptes efectius. 

L’exigència que sigui l’estat sobirà que garanteixi el respecte als drets hu-
mans universals en el marc de les activitats de les empreses transnacionals és difícil 
d’aplicar a la situació actual. Aquest context provoca que la sobirania pugui ser un 
escut rere el qual els drets humans puguin ser violats per governants o empreses. 

Existeix la necessitat de crear regulacions i instàncies supraestatals de 
caràcter obligatori a través de l’ampliació dels instruments ja existents i la creació de 
nous que determinin la responsabilitat de les empreses transnacionals. 

En aquest sentit, des del punt de vista del marc normatiu s’hauria de crear 
un codi extern obligatori. Aquest codi hauria de tenir en compte la normativa ad 
hoc ja existent i incloure l’extensió de responsabilitat de la matriu a les seves filials, 
proveïdores i subcontratistes.

Per altra banda, caldria crear un Tribunal Internacional d’Empreses Trans-
nacionals que vetlli pel compliment de la normativa esmentada o bé que emeti les 
sentències corresponents.

Aquesta proposta hauria d’anar acompanyada de la creació d’un Centre 
d’Empreses Multinacionals encarregat d’analitzar, d’investigar i d’inspeccionar les 
pràctiques de les empreses transnacionals sobre el terreny. Aquest centre haurà de 
ser gestionat conjuntament entre empresaris, governs, moviments socials i sindicals. 

Avaluació de l’impacte en els Drets Humans a la pràctica:  
    l’aplicació d’Oxfam d’un enfocament comunitari

Gabrielle Watson, Irit Tamir i Brianna Kemp
Oxfam America, Boston, United States; Oxfam America, Boston, United States; FarmLabor
Organizing Committee (FLOC)

Les AIDH han esdevingut una eina important per a augmentar la transparèn-
cia, la rendició de comptes i el respecte als Drets humans en el context del comerç i 
la inversió.

Un motiu de preocupació de les AIDH són les limitacions a l’hora d’obtenir 
les opinions de la comunitat. És per aquest motiu que es va elaborar Getting it right de 
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Rights & Democracy, eina específicament dissenyada per a ser utilitzada per les comu-
nitats afectades i per les seves organitzacions  de suport amb l’objectiu de documentar 
violacions de drets humans comeses per activitats del sector privat. 

Oxfam va recolzar el FLOC perquè utilitzés l’eina Getting it Right amb 
l’objectiu d’avaluar i documentar les pràctiques i condicions en la indústria del tabac 
i del seu impacte en els treballadors i treballadores agrícoles immigrants a Carolina 
del Nord. Una comparativa entre el projecte pilot d’Oxfam d’aplicació de l’eina i els 
elements fonamentals de l’AIDH descrits per Harrison (2011), mostra la contribució 
metodològica i operativa significativa del primer en el camp de les AIDH:

 ¬ 1. Col·laboració activa entre les comunitats, les organitzacions de suport i 
les grans organitzacions, com Oxfam per a dur a terme les AIDH, incloent-
hi criteris opcionals per a avaluar la idoneïtat i la preparació.

 ¬ 2. Utilització de la base de dades de Getting it Right sobre les qüestions 
de drets humans per a adaptar el protocol d’entrevista a les condicions i 
preocupacions locals.

 ¬ 3. Focus principal en les perspectives i les dades empíriques de les comuni-
tats afectades.

 ¬ 4. Anàlisi sòlida i estructurada entre els drets com a principi i els drets a la 
pràctica. 

 ¬ 5. Generar recomanacions factibles per al govern, l’empresa i les comuni-
tats.

 ¬ 6. Us dels incentius i pressions a les empreses i els estats perquè es 
comprometin amb les recomanacions, incloent-hi la participació directa, la 
mobilització pública i els mitjans de comunicació.

 ¬ 7. Supervisió contínua per a avaluar el progrés de les solucions proposa-
des a través de les xarxes existents d’acció local, nacional i mundial. 
 

En conclusió, del projecte pilot d’Oxfam es van obtindre tres tipus de resul-
tats: 1) coneixement en drets humans, conscienciació i reivindicació, 2) augment de 
la participació dels actors implicats i 3) la utilització dels resultats, és a dir, acció ba-
sada en les recomanacions. L’experiència en el projecte pilot suggereix que aquests 
mecanismes no legals de rendició de comptes són importants i bastant efectius per a 
canviar el comportament de les empreses.

De cara al futur, a partir de l’experiència, se suggereix una major ex-
ploració en tres àrees: (1) proves simultànies d’AIDH basades en la comunitat i en 
l’empresa, (2) una major aplicació en contexts d’inversió privada nacional i (3) apli-
cació de Getting it Right en les polítiques i programes governamentals, tals com les 
concessions de terres i l’assignació de drets sobre l’aigua.
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publicaciones/social/inFO2012v21n1a8.pdf. 

IPES-Elkartea - Almàciga Navarra, Programa para la implementación de los 
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in a Human Rights Based Approach to Development, Division of Policy and Planning Working 

Paper, UNICEF, Setembre 2005. http://www.unifem.org/cedaw30/attachments/resources/Wo-
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