
Què  só n èls Drèts Humans?  
Lès sèvès caractèrí stiquès 

 Els drets humans són universals o naturals. Les persones tenen drets humans pel 

simple fet de ser humanes.  

o Aquests drets es diuen “drets naturals”. Es diu també que són universals.  

o Tothom els té, sigui quin sigui el color de la seva pell, el lloc on ha nascut, la 

seva sexualitat, el seu credo religiós, les seves conviccions polítiques o de 

qualsevol  altre tipus, les seves propietats o qualsevol altra condició. 

 Els drets humans són inalienables. Els drets humans no es compren, ni es guanyen, ni 

s’hereten. Són inalienables, és a dir, ningú no pot legítimament privar d’ells a una altra 

persona per cap raó. 

 Han de ser respectats per tots. Encara que les lleis d’un país no els reconeguin, les 

persones que hi viuen  segueixen tenint drets humans. Els governs i les persones han 

de respectar els drets humans i les normes que els expressen. 

 La Declaració Universal dels Drets Humans. La Declaració Universal dels Drets Humans 

fou aprovada el 10 de desembre de 1948 per l’ ONU. 

La sèva histó ria 

 La Declaració de 1789 

La Declaració dels Drets de l’Home proclamada el 1789 a França revolucionària és un 

codi de llibertats i drets considerat el model de totes les declaracions posteriors.  

La Declaració de 1789 estava inspirada en el parlamentarisme britànic i en la 

declaració americana d’independència.  

 La Declaració de 1948 

Després  de la Segona Guerra Mundial, es va crear el 1945 l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU).  

El 1948, l’Assemblea General de l’ONU votava una nova Declaració Universal dels Drets 

Humans que definia els drets fonamentals com a drets inalienables i, per primer cop, 

els considerava universals, és a dir, aplicables a tots els sers humans. 

 

  



Drèt a la igualtat i a la nó 
discriminació . Pla dè discussió  1 

1. Les persones són diferents. Perquè es diu que som iguals? 

2. Resumeix la història que explica el vídeo sobre la no discriminació? 

3. Què vol dir no discriminar? 

4. Explica alguna situació que hagis viscut on alguna persona o grup de persones ha estat 

discriminada 

Dignitat humana. Pla dè discussió  2 

1. Resumeix amb les teves paraules la situació del vídeo 2, Hardore 

2. Resumeix amb les teves paraules la situació del vídeo 3, Red head 

3. Què tenen en comú aquestes dues situacions 

4. Hi ha situacions semblants al nostre institut? 

5. Què creus que es pot fer davant de situacions com les que expliquen els vídeos? 


