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ELS DRETS HUMANS 
Escrits fa 61 anys en el marc de 
les Nacions Unides.
Et proposem  la lectura de 
l’annex 1 per recordar quines 
són les característiques 
fonamentals d’aquests drets.

JESÚS DE NATZARET
Va viure fent el bé. Va estar sempre al costat de totes les persones però de manera 
especial va treballar pel bé i els drets dels pobres, dels marginats, dels malalts, de totes 
aquelles persones que eren mal vistes en la societat del seu temps.
Després de la seva mort, els seus seguidors, han volgut continuar fent allò que havia 
ensenyat. Et convidem a llegir una de les paràboles.  
Després de llegir-la (la trobaràs en l’annex 2) fixa’t en els missatges que ens dona.

MARTIN LUTHER KING                                                                                         
Després llegir la biografia que tens en l’annex 3 sobre aquest 
personatge, fixa’t en aquesta frase seva                                             
‘Tinc el somni que els meus quatre fills un dia viuran en una nació 
en què no seran jutjats pel color de la pell, sinó per la naturalesa del 
seu caràcter.’                                                                                                                   
Contextualitzeu aquesta frase amb la lectura que heu fet sobre la seva 
vida

TERESA DE CALCUTA
“De vegades sentim que el que fem és tan sols una petita gota 
en el mar, però el mar seria menys si li faltés una gota.”

Després de llegir aquesta frase llegeix la seva biografia que 
trobaràs a l’annex 4 i pensa en les “petites gotes” que tu 
aportes o pots aportar en relació als Drets Humans.

Aquesta setmana l’hem iniciat llegint dilluns les característiques fonamentals 
dels drets humans i hem citat tres personatges que han treballat i s’han 
compromès en fer que totes les persones gaudeixin d’un dret fonamental: viure 
d’una manera digna: Jesús de Natzaret, Martin Luther King i Teresa de Calcuta. 
De ben segur que tu coneixes persones que, reconegudes o des de l’anonimat, 
han pres el compromís d’ajudar als altres. En podries citar alguna més?
I tu? quin és el teu nivell de compromís en aquest tema?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquest mes treballarem una colla de personatges que amb el seu  
compromís han col·laborat a fer que el nostre món sigui cada vegada una 
mica millor. Aquesta setmana ens fixarem en alguna o algunes persones que 
han treballat a favor dels DRETS HUMANS. Que el seu exemple ens 
esperoni a viure compromesos a favor dels drets de totes les persones que 
ens envolten sigui quina sigui la seva manera de ser.



ANNEX 1 
 
ELS DRETS HUMANS 
L’any 1945 es constitueix l’Organització de les Nacions Unides ONU. Els drets humans moderns es van 
signar a la Declaració Universal dels Drets Humans on van ser resumits en 30 articles per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides l’any 1948  i, al llarg del temps, s’han adaptat a tractats internacionals i 
lleis locals. 

Les característiques fonamentals dels drets humans proclamats a la Declaració Universal dels Drets 
Humans són les següents: 

• Universals. Els drets que inclou la Declaració Universal dels Drets Humans pertanyen a tots els 
éssers humans, senzillament pel fet de ser-ho. 

• Inalienables. No es poden alienar, ningú en pot ser desposseït. 
• Irrenunciables. No s'hi pot renunciar, encara que sigui per pròpia voluntat, i per tant són també 

intransferibles, ningú més que el propi titular se'n pot valer. 
• Imprescriptibles. Són per a tota la vida, no tenen data de caducitat per cap motiu. 
• Indivisibles. Cap dret pot gaudir-se a costa d'un altre dret, no pot prescindir-se'n de cap. 
 

ANNEX 2 
 

PARÀBOLA DEL BON SAMARITÀ 
 

Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, que el despullaren, 
l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort.  Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; 
quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i 
passà de llarg per l'altra banda. 
Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. S'hi acostà, li 
amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué 
a l'hostal i se'n va ocupar.  L'endemà va treure's dues monedes i les va donar a l'hostaler dient-li:                                                                                                                        
- Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.  
Jesús preguntà:                                                                                                                                                         - 
- Quin d'aquests tres us sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans 
dels bandolers?                                                                                                                                                  
Li respongueren:                                                                                                                                                         
- El qui el va tractar amb amor. 
Llavors Jesús els digué:                                                                                                                                              
- Feu vosaltres també igual. 
 

ANNEX 3 
 

MARTIN LUTHER KING 

Activista nord-americà pels drets civils.  Va néixer a Atlanta, Geòrgia, el 15 de gener de 1929  i va morir 
a Memphis, Tennessee, el 4 d’abril de 1968 

Malgrat créixer en un ambient benestant, des d’infant experimentà els efectes de la segregació i els 
prejudicis racials contra els negres al sud dels Estats Units. Graduat en sociologia i posteriorment 
Teologia. 

Va adoptat les idees de Gandhi sobre la resistència pacífica.   



Va fundar la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), l’organització més poderosa contra la 
segregació racial i que actuava amb mètodes de resistència pacífica.  

Va patir agressions, intents d’assassinat, amenaces i empresonaments, reeixí tanmateix a convertir la 
seva lluita en un moviment interracial de masses i posar en evidència l’arbitrarietat de la justícia dels 
estats del sud.  

El 1964 rebé el premi Nobel de la pau. Després de manifestacions sostingudes, el Congrés aprovà la 
Civil Rights Act (1964), que prohibia la segregació als locals públics i la discriminació racial, i la Voting 
Rights Act (1965), que atorgava el dret a vot als negres.  

Els darrers anys de la seva vida, s’aproximà a causes com l’oposició a la guerra del Vietnam i la 
desigualtat socioeconòmica. Les circumstàncies del seu assassinat, aparentment pel franctirador blanc 
James Earl Ryan, són objecte d’incògnites i de controvèrsies. Escriví Strength to Love (1963) i The 
Trumpet of Conscience (1967).   

Per a més informació: Font: Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia.cat 

 
ANNEX 4 
 

TERESA DE CALCUTA 
La Mare Teresa de Calcuta, batejada de nena amb el nom de Gonxha Agnes Bojaxhiu, va néixer el 26 
d'agost de 1910 a Skopje, una ciutat situada als Balcans actualment República de Macedònia, i va morir 
a Calcuta (India) el 5 de setembre  de 1997 
 

Fou una monja catòlica d'ètnia albanesa, naturalitzada índia, que fundà la congregació de les 
Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950. Durant més de 45 anys va atendre pobres, malalts, orfes i 
moribunds, al mateix temps que guiava l'expansió de la seva congregació, inicialment a l'Índia i després 
en altres països del món. És venerada com a santa per l’Església Catòlica 
 

Filla d’uns botiguers albanesos, entrà (1928) a la congregació carmelita de les germanes de Loreto, a 
Rathfarnham (Irlanda). Enviada a l’Índia, exercí de mestra en un col·legi de Calcuta fins el 1946, any en 
què el contacte amb la misèria la impulsà a deixar el convent i dedicar-se a socórrer els abandonats i 
moribunds de Calcuta. Fundà la congregació de les missioneres de la caritat (1950) i obrí el Nirmal 
Hriday (‘Cor pur’), llar on s’acullen diàriament pobres i moribunds recollits als carrers. L’orde, que 
encapçalà fins el 1990, tenia al moment de la seva mort més d’un centenar de cases, uns 800 centres 
d’acolliment (hospitals i asils, especialment) i unes 70 escoles. La majoria d’aquestes institucions estan 
localitzades a l’Índia, però també n'hi ha a molts altres països, àdhuc del món desenvolupat (el 1982 
fou oberta una casa a Sabadell).  
Rebé el premi internacional de la pau Joan XXIII (1971), el premi Kennedy (1973) i el Nobel de la pau 
(1979). Fou beatificada l'any 2003 pel Papa Joan Pau II i el 4 de setembre de 2016 el papa Francesc la 
canonitzà.                                                                       Font: Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia.cat 


