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E

N 1998 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar per unanimitat
la Declaració sobre els defensors i defensores de drets humans, un reconeixement als qui defensen els drets humans en totes les parts del món i a
la importància de la labor que realitzen.

No obstant això, malgrat els acords internacionals per a la seua protecció, les persones, organitzacions i comunitats defensores de drets humans s’enfronten amb
freqüència a un context de violència i alt risc: pateixen violacions sistemàtiques dels
seus drets per defensar drets. Segons dades recollides per Front Line Defenders,
l’any 2019 van ser assassinades 304 persones defensores dels drets humans en
31 països. Per part seua, Global Witnes va documentar 212 persones defensores
de la terra i el medi ambient assassinades en 2019, una mitjana de més de quatre
persones per setmana. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) i Perifèries acompanyem persones, organitzacions i comunitats que defensen la terra, el territori i el
medi ambient i realitzem de manera conjunta accions de sensibilització i incidència
política enfocades en la protecció.
Presentem a continuació una guia de cabildeig polític enfocat en protecció que
busca ser un suport a les organitzacions que pretenguen elaborar i implementar
estratègies de cabildeig polític enfocat en la protecció per a persones defensores
de drets humans. La guia se centra geogràficament en Amèrica Llatina, i temàticament prioritza el dret a la terra i el territori, i la protecció dels recursos naturals i
ambientals. Una guia interactiva que compta amb desenes d’enllaços a recursos
molt valuosos, que esperem que contribuïsca al treball de les organitzacions.

5

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

INTRODUCCIÓ
EL CABILDEIG
POLÍTIC, UNA
GOTA DINS
D’UN OCEÀ DE
MESURES PER A
LA NOSTRA
PROTECCIÓ

6

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

Teoria de la construcció de mesures
de protecció integral
En Protecció podem identificar 3 grans tipus d’estratègies.

1.- Les estratègies d’acceptació busquen reduir els riscos perquè busquen un
suport al nostre treball per part del nostre entorn. Es parla d’estratègies per a legitimar el nostre treball, de transparència, de coherència, etc.

2.- Les estratègies d’(auto)protecció, disminueixen el risc (tot i que no l’amenaça) perquè redueixen la vulnerabilitat mitjançant mesures de seguretat i procediments operatius (tant pel que fa a la protecció física com a l’emocional).

3.- Les estratègies de dissuasió/prevenció, redueixen el risc perquè contenen
o eviten l’amenaça mitjançant accions que augmenten els costos polítics de les
agressions, cosa que es pot aconseguir mitjançant campanyes, cerca d’aliances
amb pes polític, accions d’incidència, suport de les persones beneficiàries i/o comunitats i altres accions que persuadisquen als qui volen atacar-nos. El cabildeig
polític pertany a aquest bloc d’estratègies.

És important reflexionar no sols sobre l’augment dels costos polítics de les agressions sinó també sobre la disminució dels beneficis. Efectivament, estem parlant
de l’equilibri beneficis / costos: si el benefici de generar un mal és extremadament
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alt serà molt difícil d’equilibrar i fer apujar els costos fins a un nivell de dissuasió.
En aquest sentit, es parla molt de la col·lectivització dels riscos o, més aviat, de
la col·lectivització dels lideratges. Efectivament, si el lideratge és – visiblement –
col·lectiu, els victimaris tindran menys beneficis a l’hora de fer mal a una de les
persones líders ja que la lluita no cessarà amb la desaparició d’aquesta persona.
Així, el nivell de costos que hem d’aconseguir per a dissuadir una acció violenta és
menor i més realitzable.
En el cas de crims d’odi i venjança, el cost polític pot no tindre els mateixos impactes sobre els victimaris directes, però podria tindre encara efecte sobre els Estats i
governs que són responsables de la nostra protecció.

Àmbit de la guia
Aquesta guia busca ser un suport per a elaborar i implementar estratègies de cabildeig polític enfocat en la protecció de persones defensores de drets humans1 2
que es troben lluitant a Amèrica Llatina, principalment pel dret a la terra i el territori, per la protecció de recursos naturals i ambientals.
Estant destinada a organitzacions socials situades a la Comunitat Valenciana, la
guia se centrarà en 4 àmbits estratègics d’aliança política:
yy Àmbit Regional: institucions de la Comunitat Valenciana
yy Àmbit Nacional: institucions de l’Estat espanyol ubicades a Madrid
yy Àmbit Europeu: institucions de la Unió Europea (UE) ubicades a
Brussel·les
yy Àmbit Global: el sistema de Drets Humans de la ONU ubicat a Ginebra

Consell:
Mesclar els diferents nivells
És molt eficaç dirigir-nos a les dianes de diversos àmbits i així poder transmetre les
nostres preocupacions i casos en diferents nivells alhora (quan són pròximes) com, per
exemple:
yy parlar amb un/a diputada a Madrid demanant que ho comente al seu grup polític,
mentre fem aquest treball al Parlament Europeu;
yy vincular-nos a les i els Membres del Parlament Europeu (MEPs) que provenen de la
Comunitat Valenciana;
yy aconseguir fer aliances en les Ambaixades, Ministeris, representants a Brussel·les i
representants a Ginebra.
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La Incidència Política / El Cabildeig Polític
«Incidència política (en anglés, advocacy) és el terme en el qual s’engloba qualsevol acció destinada a influir en actuacions, comportaments, posicions i decisions
públiques, privades i particulars amb l’objectiu d’aconseguir una transformació
social: canviar el que és pel que hauria de ser, considerant això últim com una millora ja siga en relació a l’interés general o a un interés particular.»3 - Incidencia
política: concepto, importancia y herramientas.
«Incidència política es diu al fet que la societat civil organitzada fa sentir el seu
poder, influint en les polítiques públiques o programes de govern, mitjançant activitats dirigides a guanyar accés i influència sobre les persones que tenen poder
de decisió en assumptes d’importància per a un grup particular o per a la societat
en general.»4 - Guía de incidencia política.

S’emprenen processos d’incidència política quan es vol modificar alguna cosa, modificar la realitat. El fi de la incidència política és canviar una situació actual que
ens sembla injusta i incorrecta fins a arribar a una nova realitat, la que volem.
En aquest sentit la incidència política cerca influenciar, convéncer, pressionar
a diferents tipus d’actors (públics, privats, polítics, societat civil, etc.) perquè prenguen accions específiques (segons el seu lloc, els seus mandats, els seus poders)
cap al canvi de la realitat que busquem.
Amb la finalitat d’aconseguir aquesta influència, pressió o convicció, es pot definir
una estratègia que incloga nombroses d’activitats o accions com poden ser: investigació i difusió d’informació, campanyes públiques, recollida de signatures, manifestacions, boicot, reunions de cabildeig polític, mobilitzacions espontànies, etc.
En resum, les organitzacions de la societat civil duen a terme dia a dia processos
d’incidència política. Per exemple, les activitats de formació o de sensibilització són
part d’un procés d’incidència si proposen a les persones receptores prendre accions per a canviar la realitat.
En resum:
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El cabildeig polític és una de les possibles activitats d’un procés d’incidència política. El cabildeig polític es pot resumir en el fet de tindre reunions polítiques amb
actors que poden tindre un poder de canvi. En anglés, la paraula emprada és lobby,
que significa vestíbul o sala d’espera, i representa el fet de parlar amb persones
amb poder de decisió abans que entren a votar una llei. En moltes ocasions –en els
moviments socials– el lobby té una valoració negativa perquè es relaciona amb els
grans poders econòmics (com la indústria armamentística, l’agroindústria, fabricadores de cotxes, farmacèutiques, etc.), considerats com els majors grups de pressió. Però no són els únics grups de pressió; els sindicats, les organitzacions estudiantils, els electors o les organitzacions de defensa de drets humans són també, o
busquen ser, grups de pressió. El que els diferencia dels grans lobbies d’empreses
és el seu objectiu.
Els grups de pressió de grans grups econòmics han aconseguit tindre, i mantenen,
molt de poder i poden posar en risc els processos democràtics. Un discurs famós
del president Eisenhower en 1961 anunciava els perills dels grups de pressió:
«En els consells de govern, hem d’anar amb compte amb l’adquisició d’una influència il·legítima, desitjada o no, per part del complex militarindustrial. Hi ha el
risc d’un desastrós desenvolupament d’un poder usurpat i [aquest risc] es mantindrà. No hem de permetre mai que el pes d’aquesta conjunció pose en perill les
nostres llibertats o els processos democràtics»5
Malauradament, aquest advertiment no va ser atés a temps i el món polític s’ha
vist immers en nombrosos escàndols per una proximitat exagerada amb els grups
de pressió empresarials (per corrupció o pel fenomen de «portes giratòries», per
exemple). Diversos països han pres mesures – molt limitades – per a regular la
labor dels grups de pressió.
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La UE, a causa de l’existència de nombrosos escàndols de corrupció, ha anat legislant per a regular l’acció del lobbisme. Es pot consultar major informació en la
pàgina Web del Registre de Transparència de la UE.
La UE i les seues institucions són un exemple del que és el món del lobbisme.
A finals del 2019, el Registre de Transparència de la UE tenia registrades 11.929
organitzacions (encara que el nombre estimat era de 25.000), sent més de la meitat
directament de grups econòmics (el que és el grup II). L’ús de ‘directament’ és perquè pot haver-hi organitzacions no governamentals (grup III), consultories (grup I)
o grups de reflexió (grup IV) creats per les mateixes empreses.6
És important recordar que les activitats de cabildeig polític són només una part de
les estratègies d’incidència i que és molt important pensar en un conjunt d’activitats
complementàries (desenvolupades per nosaltres o per altres persones). Efectivament, es tindrà més poder per a convéncer o pressionar una persona amb un
càrrec polític si al carrer ha hagut manifestacions i protestes relacionades amb les
temàtiques que volem posicionar.
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En general, es poden classificar els actors meta del treball de cabildeig en tres
grups:
Les persones aliades: les persones que estaran d’acord amb les nostres
propostes, persones que votarien com a nosaltres ens agradaria.
Les persones escèptiques o que no tenen posició coneguda: són les persones que sabem que no tenen una postura construïda o les persones que
tenen influència però les postures de les quals desconeixem.
Les persones adverses: les que no comparteixen la nostra posició, les que
votaran en contra de les nostres apostes de canvi social.
És ací on trobem la primera diferència entre el cabildeig polític en general i el
cabildeig polític enfocat en protecció. Si bé aquestes tres categories es poden utilitzar també quan parlem de cabildeig polític enfocat en protecció, és important
notar que diversos dels actors classificats com a adversos per a la nostra lluita o
causa social podrien ser classificats com a escèptics o sense posició quant al tema
de protecció. Per tant, hem d’adaptar la nostra classificació al nostre objectiu: la
protecció de persones defensores.
Exemple: un polític X podria estar en contra de la nostra petició de tancament d’una minera (perquè considera que és positiu per al desenvolupament del país, perquè considera que aporta ocupació, etc.), però podríem
aconseguir convéncer-lo que, independentment del que pensa de la lluita,
ha de donar-nos suport pel que fa al fet que no es pot amenaçar, matar i/o
criminalitzar persones per simplement reivindicar drets de manera pacífica.
La segona diferència és que, en el món del cabildeig polític general, els esforços
se centren en la categoria dels escèptics. Efectivament, un gran objectiu del cabildeig que podem dir «clàssic» és la votació de lleis. En aquest sentit, se sap que
les persones aliades votaran el que volem (o que és suficient amb un correu per
a incidir en el seu vot) i que les que considerem «adverses» votaran en contra del
que volem independent dels nostres esforços. Per això es tendeix a centrar els
esforços en la categoria dels escèptics.
No obstant això, en termes de protecció, el cabildeig va molt més enllà de la cerca
d’aprovació de lleis o directives, encara que pot ser-ne també un dels objectius.
Així, el cabildeig s’estén, entre altres possibles peticions, a la cerca de missions, de
declaracions públiques, etc. Per tant, també és necessari incloure les persones
aliades com a dianes de la nostra estratègia de cabildeig. Efectivament, la situació
de les persones defensores a nivell mundial és molt complicada i les possibles persones aliades reben peticions diàries des de diversos fronts. Per això és important
continuar veient-les, continuar convencent-les que han de fer alguna cosa per a
nosaltres, per a les persones que volem secundar, cal mantindre la nostra situació
en la seua agenda política i, amb aquest fi, hem de crear una relació estable.
La tercera diferència rau en el fet que en el cabildeig polític clàssic podem fer una
anàlisi prèvia que pot incloure els passos següents:
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yy identificar qui té poder sobre una decisió política (quina comissió vota el
text de llei, qui decideix l’atorgament d’una llicència ambiental, etc.).
yy identificar a què són sensibles aquestes persones (als seus electors, a
la imatge pública o a quines temàtiques) i dissenyar així una estratègia
d’incidència específica per a convéncer-los o pressionar-los.
En el cabildeig per a la protecció, si bé a vegades podem realitzar els passos anteriors i tindre aquesta claredat, en la majoria dels casos no tindrem un panorama
tan clar. Moltes vegades, el risc ve de diverses parts, els victimaris directes poden
estar responent a diversos interessos o a diverses persones. Per exemple, un grup
paramilitar o de sicaris podria respondre a una empresa, a un polític local o a un
membre de les forces de seguretat, per la qual cosa no sempre sabem qui té el
poder de frenar la voluntat de fer mal. Per això, utilitzarem l’estratègia que denominem la tela d’aranya, que consisteix a tocar nombrosos fils esperant que un d’ells
arribe al victimari i que reba el missatge de no fer mal.
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Objectius de la nostra estratègia
L’objectiu global del nostre cabildeig polític enfoca en protecció serà que els victimaris i els que són responsables de la protecció de persones defensores (els Estats
i governs) reben el missatge directe o indirecte que «no es toquen aquestes persones o si no hi haurà conseqüències». És a dir, el que buscarem és augmentar en
els victimaris i en les persones encarregades de la protecció de persones defensores,
la sensació o percepció dels possibles costos polítics que tindria una acció en contra
d’elles.

Elaboració i implementació d’una estratègia
de cabildeig polític enfocat en protecció.
Nota prèvia: És necessari entendre que, en general, una estratègia de cabildeig polític no estarà exclusivament enfocada en protecció, sinó que també voldrà tocar
temes de la lluita social, política, ambiental i/o econòmica, als quals es vinculen les
persones defensores. Això ho tindrem en compte a l’hora de planificar les reunions
de cabildeig polític i buscarem un equilibri entre els diferents temes.
Per a organitzar la nostra estratègia podem pensar en tres moments principals:
L’Abans / El Durant / El Després.

L’Abans: La planificació / La preparació
Definició del o dels objectius estratègics (tindre clar el que busquem). Tractant-se d’objectius estratègics, no concretarem les peticions de cada reunió,
sinó més aviat, les qüestions globals. Per exemple: volem que abans del judici a la persona defensora X arriben suports internacionals públics; o bé,
volem exercir pressió cap al govern per a la implementació de mesures de
protecció per al col·lectiu Y. Com s’ha esmentat, hi haurà també –en la majoria dels casos– objectius estratègics de la lluita social vinculada, com pot
ser, per exemple, el tancament d’un projecte miner. És important que no
tinguem massa objectius estratègics. En cas contrari, correm el risc d’abastar
molt i no aconseguir concretar («qui molt abraça, poc estreny»).

Selecció de les dianes del cabildeig, és a dir, les persones a les quals demanarem una reunió. Diversos comentaris sobre aquesta selecció:
yy Recordem allò esmentat anteriorment: no és el mateix la repartició aliats
/ escèptics / adversos en temes de protecció que en relació a les lluites
socials. En aquest sentit, podem trobar persones d’uns certs partits que
sabem que no donen suport a la nostra lluita social però en les quals,
apel·lant al seu caràcter democràtic i de defensa de drets civils i polítics,
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puguem trobar un cert suport per a la protecció de les persones defensores. En cas de considerar-ho necessari, cada organització marcarà les
línies roges d’amb qui no es vol reunir per raons polítiques.
yy És necessari obrir la ment; els «usual suspects» són persones molt sol·licitades en general, així que pot ser interessant pensar fora de la caixa
(«outside the box») i anar buscant persones noves (per exemple, alcaldies
de ciutats mitjanes o xicotetes).
yy Cal no pensar només en persones amb càrrecs polítics sinó –en funció
del context– també pensar en sindicats, universitats, esglésies, organitzacions socials reconegudes o amb pes social; per què no artistes, esportistes, col·legis d’advocats, etc.
yy Cal no pensar només en les persones que estan en espais relacionats
amb el tema de protecció o de defensa de drets humans (les dianes
típiques: les comissions de drets humans dels parlaments nacionals o
l’europeu); una declaració pública de suport per a la protecció per part
d’una persona amb un càrrec polític, serveix vinga d’on vinga.
yy Cal demanar cites a persones que tenen poder directe o capacitat de
mostrar suport públic d’una forma o una altra i que pensem que puguen
tindre incidència sobre –almenys– governs / Estats.
yy Igualment – encara que som organitzacions europees– hauríem de pensar en reunions amb els representants d’aquests poders internacionals
en els tercers països (per exemple, ambaixades o oficines de les Nacions
Unides).
yy Es pot pensar tant en poders nacionals (parlaments, poder executiu, organismes de control, etc.), com en poders regionals (Organització dels
Estats Americans i en particular el Sistema Interamericà de Drets Humans, la Unió d’Estats Africans, la Unió Europea, etc.), i poders internacionals (l’ONU).
yy Per a cada diana hem de tindre clar per què li demanarem una reunió.

Organització operativa / logística.
yy Les qüestions logístiques com bitllets d’avió, transport, mitjans de comunicació (telèfon), visat (compte amb les connexions aèries i esbrinar
sempre si es necessita un visat), allotjament, assegurances, etc.
yy La realització de l’agenda. És necessari escriure a les dianes, definides
anteriorment, per a demanar la reunió. En el correu cal fer una presentació ràpida de qui som o qui anirà a la reunió i l’objectiu general d’aquesta
(el correu ha de ser molt curt i les dates de disponibilitat han de ser clares). En funció del temps que tinguem de preparació i si no hem obtingut
resposta, l’ideal és poder fer un recordatori la setmana següent per a
poder després fer una telefonada a les oficines, en cas de no obtindre
resposta. Amb la reunió confirmada és bo: preguntar sobre el temps
que tindrà la persona amb la qual ens reunirem, obtindre un número de
telèfon per si passa qualsevol imprevist d’última hora i demanar suport
per a assegurar l’acreditació i l’entrada en les institucions públiques, ja
que la majoria de vegades ho requereixen.
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yy És important també saber que els equips dels càrrecs públics (assistents,
assessors, etc.) són tan importants com els càrrecs mateixos, perquè
són els que treballaran després sobre els compromisos, escriuran els
discursos, etc. És a dir, que, bé des del correu inicial, bé si la persona diu
que no té disponibilitat, es pot proposar que la reunió siga amb algú del
seu equip.
yy És important aclarir si es necessitarà interpretació (en reunions bilaterals
en general anirà al nostre càrrec, en audiències pot ser que la institució
cobrisca la interpretació, però no sempre és així).
yy Buscarem tindre moments de descans entre les reunions i abans de la
primera reunió (tenint en compte el trastorn d’horari si es tracta de persones que viatgen des d’altres països) sabent que aquesta possibilitat no
dependrà només de nosaltres.

Definició dels discursos / peticions per grups de dianes o per dianes.
yy És important preparar els nostres discursos i les nostres peticions en
tenint en compte amb els qui ens reunirem.
yy Abans de les reunions, podem mirar les posicions que les persones o les
institucions a les quals pertanyen tenen sobre el nostre objectiu.
yy Exemples de peticions que es poden fer (depenent a quines institucions
pertanyen les persones): preguntes parlamentàries, resolucions, convidar persones defensores a audiències oficials, visites al territori, cartes
públiques, cartes privades al govern, foto conjunta, vídeo, comunicats
públics, etc. És important tindre peticions clares adaptades a la institució
a la qual pertany la persona i no tindre massa peticions. És també necessari tindre peticions clares quan ens reunim amb organitzacions socials,
o fins i tot en esdeveniments públics per a proposar accions concretes a
les persones presents.
yy Mentre elaborem el nostre discurs, és important pensar en preguntes
difícils que ens poden fer i pensar en la manera de respondre-les. Podem fer jocs de rol o posades en situació en què practiquem el nostre
discurs mentre les nostres companyes interpreten polítiques fent preguntes difícils o comportant-se de formes «difícils» (contestant al telèfon
durant la reunió, mostrant poc interés, etc.).
yy Igualment, és important pensar en escenaris de temps: què diríem si
tenim 1 hora, si tenim 30 minuts, si en tenim 5, etc.

Preparació de materials.
yy És important tindre materials per a lliurar preparats abans de les reunions. Si bé podem lliurar informes, és molt millor tindre a mà un resum
curt, de 2 a 4 pàgines, on es puga trobar el context, de què parlem i les
peticions generals (que ens servisquen per a totes les dianes). Igualment,
si dins de les peticions pensem demanar cartes, comunicats o altres, és
important poder presentar els esborranys d’aquests documents (si no
ho tenim abans, ens tocarà fer-ho després).
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Cura de las persones que participaran en les reunions.
yy És important poder parlar de les expectatives que tenim o que tenen les
persones que estaran en les reunions. A vegades és important rebaixar
certes expectatives (el cabildeig polític no és la panacea, no és la solució,
és una gota més en les nostres diferents estratègies) per a evitar possibles frustracions.
yy És important identificar possibles moments de confrontació en certes
reunions per a preparar-nos, tant per a contestar com per a poder conservar la calma.
yy És important explicar a les persones implicades el que significa realitzar
aquest tipus de labors (repetir moltes vegades la mateixa història, a vegades carregada de violències; pujar el perfil –visibilitat– de la persona
defensora, etc.).
yy En cas de suposar un viatge d’una persona d’un país estranger, cal parlar
amb ella de la cultura, el clima, el menjar, etc. que trobarà. Sobretot si és
el seu primer viatge.
yy En cas de suposar un viatge, assegurar acompanyament a la persona
en els diferents moments, encara que siga a distància, especialment si
és el seu primer viatge. És important que senta que, si hi ha qualsevol
problema en, per exemple, els moments de pas de fronteres, hi ha gent
pendent que reaccionarà.
yy En cas de suposar un viatge, és important incloure el component intercultural: codis i estils de comunicació, estil de la persona amb qui ens
reunim, prejudicis, idees preconcebudes, debats conjunturals al país sobre el tema, perspectiva de gènere, ús del temps, ús del llenguatge (per
exemple: estils sintètics enfront d’estils més narratius), etc., que permeten a la persona sentir-se segura en la reunió i incrementar la seua competència cultural. És a dir, el coneixement dels codis i normes socials i de
relació que regulen els entorns en els quals es desenvoluparà la reunió.
yy Així mateix, pot ser necessari arribar a acords en els equips del que significa una gira de reunions quant a càrrega de treball, i intentar descarregar a la persona de treballs paral·lels mentre està de gira. Dissenyar
el calendari de reunions incloent descansos i espais de pausa entre reunions que permeten a les persones, per exemple, recollir sensacions i
impactes de les reunions, comentar el desenvolupament d’una reunió o
valorar-la conjuntament.
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El Durant: El desenvolupament de les reunions
Es recomana no tindre reunions en solitari sinó anant dues persones. Per moltes raons, cadascú tenim dies o moments de baixada d’energia i en parella és
més fàcil anar-se complementant; una persona estarà més pendent del que
està passant o d’evitar entrar en debats sense fi. Sent dues persones ens
podem cuidar mútuament i és més fàcil poder prendre notes del que s’està
dient en la reunió.
Una de les coses importants és mantindre nosaltres el control de la reunió.
Nosaltres demanem la reunió, és nostra, els temes els posem nosaltres. És
fonamental intentar no deixar-nos portar per l’interlocutor.
Amb aquest objectiu podem i hauríem de repetir els missatges centrals que
volem que es queden (per a la qual cosa hem d’haver definit prèviament quins
són aquests 2 / 3 missatges).
Aprendre a redirigir la reunió quan la persona ens vol portar cap a una altra
direcció (parlant d’un altre tema que no és el nostre, entrant en una discussió
de sí/no). Podem practicar això prèviament amb les nostres companyes. No és
tan difícil, és qüestió de practicar i la idea és contestar de manera matemàtica
i molt curta a la pregunta que ens porte a un altre costat i redirigir la conversa
amb un «però estem ací per a...». Igualment, si veiem que estem tancats en
un debat de Sí/No, hem d’eixir de la situació i expressar clarament que «no
estarem hi d’acord, no li convencerem i vosté a nosaltres tampoc, ja que cadascú
tenim arguments, però voldríem continuar explicant-li que…» i s’avança en la reunió a un altre dels temes o a una altra de les peticions.
És important aprendre a mantindre la calma, no enutjar-nos. Perdent els papers, no guanyarem res i ho podem perdre tot (la persona pot tindre capacitat de fer mal). Encara que la reunió estiga sent negativa, intentarem no
enutjar-nos, dir les coses com les pensem però de manera educada i sense
enuig.
És fonamental tindre peticions clares i expressar-les.
Cal eixir de la reunió amb els compromisos clars, tant els nostres com els de
la persona amb la qual ens hem reunit (ja siga un comunicat públic o un «ho
parlaré amb el meu superior»).
Hem d’entrenar-nos per a tindre la capacitat d’adaptar-nos a diferents escenaris. Per exemple: si una persona que pensàvem que era oberta resulta estar
molt tancada, hauríem de poder buscar en les peticions el que podria acceptar; o si durant la reunió notem que la persona és sensible a un tema en particular en el qual no havíem pensat, podem intentar veure si per ahí hi ha com
introduir els nostres temes. Adaptar-nos no significa canviar el que volem dir,
sinó aconseguir trobar el camí per a dir-ho. Podem fer una petició que considerem important encara que sapiguem que no l’acceptaran, però aleshores és
important tindre també una petició que sí que puguen acceptar.
Exemple: Estem en contra de l’entrada de l’empresa minera espanyola X en
un territori perquè danyarà l’entorn de comunitats indígenes. Les persones
líders que estan en aquesta lluita han sigut amenaçades i la comunitat considera que les amenaces vénen de l’empresa. Es pretén que diputats i dipu-
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tades de l’Estat espanyol facen una carta per a demanar a la minera que no
entre allí perquè la seua activitat danyarà l’entorn de les poblacions i demanar-li, a més, que no amenace les i els líders socials. Si observem que la persona amb la qual ens estem reunint no donarà suport a la petició (pels seus
comentaris positius sobre l’empresa o per la seua consideració sobre els
beneficis que aporten les mineres), aleshores es pot fer la petició i plantejar
una alternativa de l’estil «però si vosté no vol signar aquesta carta, li proposem
escriure una carta al govern perquè es donen garanties per a la llibertat d’expressió i de manifestació pacífica, ja que vostés i el seu partit defensen els drets civils i
polítics per tot el món» (encara que no ho pensem així – pot haver-hi una mica
de «joc polític»).
Tindre cura de les persones que participen en la reunió. Si sentim que una
persona està afectada per les actituds o pel rumb que està prenent la reunió,
podem buscar contacte visual o físic per a tranquil·litzar-nos. De manera similar, si hi ha atacs directes a una persona, és molt millor que l’altra persona
responga (i no la persona atacada directament) per a aconseguir redirigir la
reunió.

El Després: El seguiment
Cal fer la sistematització de les nostres reunions amb els qui ens hem reunit:
definir un contacte directe, el contacte dels seus equips, els temes tractats,
els compromisos i els comentaris de valoració de la reunió. Aquesta sistematització servirà a la nostra organització en pròximes reunions per a saber
com preparar-nos millor, poder esmentar la reunió prèvia o altres reunions
amb persones del mateix partit o de la mateixa institució / organització, ens
ajudarà per a la preparació d’una següent gira de reunions, etc.
Farem un seguiment immediat a la reunió, un correu breu amb els agraïments i recordant els temes tocats i els compromisos adquirits. En aquest
correu podem enviar en annex el resum esmentat anteriorment i els esborranys de preguntes, cartes, etc. (si formen part dels compromisos adquirits).
Farem una avaluació ràpida i breu de cada reunió, de com ens sentim, com
ens ha anat, com ens hem vist, etc. Aquesta avaluació ràpida té un doble
objectiu:
yy cuidar-nos, poder expressar sentiments de frustració o ràbia / enuig i
desfogar-nos
yy millorar les nostres properes reunions
Farem un seguiment a mitjà termini per a monitorar els compromisos adquirits.
Farem una avaluació final global quant als objectius estratègics de la gira de
reunions per a poder veure concretament quins hem aconseguit i com cada
petit objectiu aconseguit contribueix a aconseguir l’objectiu estratègic de la
protecció, i així poder valorar també el que ens falta.
Hem d’utilitzar els resultats. Moltes vegades, aconseguirem unes certes accions de poders polítics o persones influents i nosaltres hem d’assegurar
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que aquests siguen visibles per als victimaris o els governs / Estats. Així que
ens hem d’encarregar de fer públic el que volem que siga públic, difondre-ho,
enviar-ho a la premsa en els nostres territoris o a la premsa del tercer país,
utilitzar les nostres xarxes socials, etc.
Cuidem les persones. És necessari poder expressar el que ha significat l’experiència a nivell personal. Per això, incloure espais posteriors a la reunió,
per a «ventilar emocions», en els quals es compartisca la vivència de la reunió, ajuda a alliberar tensions, ajustar expectatives, intercanviar sensacions i
valoracions, així com generar aprenentatges que puguen ajudar en la preparació de futures reunions.

Acció sense dany

Amb el nostre treball de cabildeig polític busquem protegir les persones defensores de drets humans. No obstant això, és important dir que no hauríem de fer res
sense haver consultat les persones afectades (tant a la persona individual, com al
col·lectiu).
A més, fer ús cabildeig polític fa visible el perfil de les persones que el realitzen; per
tant, cal fer una reflexió sobre els perfils adequats segons el context on es mouen
les persones defensores i el seu estat emocional.
A continuació es mostren uns possibles impactes positius i negatius de perfils alts
o baixos per a ajudar en la reflexió.
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Perfil Alt
Possibles impactes positius
• Visibilitat de la causa
• Presència en espais
d’incidència (més
presència, més
espais s’obrin)
• Major accés a fons
• Construcció de
legitimitat

Possibles impactes negatius
A nivell individual,
s’hi pot donar:
• cansament
• pressió alta per a
assolir els objectius
• desgast
• estrés

• Possibilitat de cercar
suports polítics
per a augmentar
costos polítics
per a protecció

• visibilitat
augmentada de
la persona i, per
tant, possible
augment de risc

• Reconeixement
públic

• l’alt reconeixement
pot portar a una
sensació exagerada
de protecció
i a descuidar
altres mesures
de protecció
A nivell individual/
familiar:
• pèrdua d’espais
familiars
• pressió de la
família per a no
estar present
A nivell individual/
col·lectiu:

Perfil Baix
Possibles impactes positius
• Passar més
desapercebut i,
per tant, tindre
una vida més
tranquil·la (veure
comentari final)

Possibles impactes negatius
• Falta de visibilitat
• Pocs accessos a
espais d’incidència

• Menys estrés a
causa de risc

• No arriben
missatges als
possibles autors
materials

• Tindre la possibilitat
de tindre cura
d’altres espais,
com familiars, etc.

• No arriben
missatges als
possibles autors
intel·lectuals
• No arriben
missatges als
responsables de
la nostra protecció
(governs / Estats)
• Falta d’oportunitats
per a trobar suports
per a la causa o
per a la protecció
• Falta d’oportunitats
per a tindre
accés a fons
• Aquesta tranquil·litat
aparent pot donar
una falsa sensació
de seguretat i
portar a descuidar
les mesures de
protecció

• construcció de
lideratges únics
• dependència del
col·lectiu cap a la
persona (si li passa
alguna cosa, no es
tenen els contactes,
el perfil de la causa
pot dependre d’una
única persona, etc.)
• ruptura del teixit
organitzatiu
(enveges perquè
és sempre la
mateixa persona
que viatja, per falta
de reconeixement
col·lectiu)
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Aquesta és una taula indicativa per a ajudar a la reflexió, no hi ha respostes màgiques. Cal analitzar els contextos per a prendre decisions adequades.
No obstant això, hi ha diverses coses a tindre en compte en la reflexió:
Compte amb no confondre alt perfil denunciant i alt perfil amb enfocament de protecció
yy El que anomenem alt perfil denunciant és una persona coneguda o
un col·lectiu que apareix en notes de premsa, en xarxes socials, en tots
els espais d’incidència (tant nacionals com internacionals) denunciant
els victimaris (ja siga l’Estat, el govern, empreses, narcotraficants, terratinents, grups armats, etc.) i les violacions de drets humans que realitzen.
Els titulars de les nostres pròpies notes de premsa són en general «X
denuncia davant del Consell de Drets Humans de l’ONU al Govern de tal
país».
yy El que anomenem alt perfil amb enfocament de protecció és buscar
que d’aquests espais d’incidència isquen públicament suports per a la
nostra protecció. Amb titulars de l’estil «El parlament dona suport a la
labor de X», «La diputada X es reuneix amb Y, i mostra la seua preocupació». No és suficient estar al costat d’una persona «important» o influent
perquè això ens protegisca, és necessari que els victimaris reben el missatge de suport.
Diferenciar perfil individual de perfil col·lectiu
yy El perfil individual és que la persona és coneguda per ella mateixa, a
vegades ni es coneix el nom de la seua organització o col·lectiu. És ella
la que apareix sempre en els mateixos espais, el titular l’anomena a ella
i no al col·lectiu.
yy El perfil col·lectiu és el que s’enfoca en el col·lectiu, l’organització o la
lluita. L’objectiu del perfil col·lectiu és mostrar que el col·lectiu són moltes persones, és un col·lectiu fort i que si li passa alguna cosa a alguna
d’aquestes persones hi haurà unes altres per a seguir la lluita (busca
disminuir els beneficis en l’equilibri que hem vist de beneficis / costos).
Per a això l’ideal és que hi haja rotació de persones en els espais públics.
En cas que, per decisions del col·lectiu, siga la mateixa persona la que va
als espais d’incidència (per tema de rols, per exemple), l’ideal seria que
la persona que fa de «missatgera» siga posada en un pla secundari, és a
dir, en els titulars és el nom del col·lectiu el que apareix i en cas que en
posem els dos, el nom del col·lectiu hauria d’aparéixer primer.
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En resum, d’aquests 4 components inicials:

Alt Perfil Col·lectiu amb
enfocament de Protecció

Alt perfil Col·lectiu
denunciant

yy El Col·lectiu és el que es coneix
yy Les aparicions en espais públics
venen acompanyades de clares
mostres de suports polítics

yy El Col·lectiu és el que es coneix
yy Les aparicions en espais públics
són majorment mostrant les
denúncies que fa el col·lectiu

Alt Perfil Individual amb
enfocament de Protecció

Alt perfil Individual
denunciant

yy La persona és la que es coneix
yy Les aparicions en espais públics
venen acompanyades de clares
mostres de suports polítics

yy La persona és la que es coneix
yy Les aparicions en espais públics
són majorment mostrant les
denúncies que fa la persona

En protecció –depén dels contextos– la majoria de les vegades recomanaríem buscar un alt perfil col·lectiu amb enfocament de protecció. És fonamental aconseguir que es done el caràcter de protecció, això es fa posant en les nostres webs,
en les nostres xarxes socials, etc. titulars enfocats a «El Parlament Europeu / la
diputada X / les corts / la CIDH / mostra suport a la labor del col·lectiu X», «…es mostra preocupat per les garanties per a la labor del col·lectiu X», «…responsabilitzen
el govern si passa alguna cosa al col·lectiu X». Quan donem entrevistes a mitjans,
repetir reiteradament el nom del col·lectiu.
L’alt perfil individual denunciant es pot considerar com el perfil que pot comportar
major risc per a la persona que assumeix aquest alt perfil.
Cal no confondre sota perfil públic/polític i baix perfil real. És a dir, el baix perfil públic/polític pot ser una persona o un col·lectiu que està fent la seua lluita, la
seua resistència, la seua exigència de drets, però no té un perfil públic/polític alt.
No obstant això, els victimaris els tenen –probablement– identificats (perfil real). La
pregunta que u s’ha de fer és si és possible tindre un perfil baix del tot (que ens permetria passar desapercebudes) seguint la nostra lluita pels drets humans. En cas
que estiga lluitant pels drets del meu col·lectiu en el meu territori, és probable que
siga difícil pensar en un perfil baix real (que no em situen els victimaris). És més fàcil
pensar en un perfil baix real si vaig de manera ocasional a un territori per a traure
informació i posteriorment no aparec en públic en les denúncies. És important no
equivocar-nos per a no donar una falsa sensació de seguretat.
En aquest sentit, és molt difícil (en la majoria dels contextos) passar d’un alt perfil
a un baix perfil. Una vegada hem tingut un alt perfil, ja estem identificades pels
victimaris. Així que seguir la lluita de baix perfil serà difícil. En cas que decidisca
abandonar la lluita (després d’haver tingut un alt perfil) cal conéixer molt bé el con-
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text i la manera d’actuar dels victimaris per a saber si això em protegeix o no. Hi
ha contextos en què els victimaris busquen que deixem la nostra lluita i si l’abandonem n’estaran satisfets i ens deixaran en pau (com a exemple per a les altres
persones, que si no lluiten, viuran tranquil·lament); però en altres contextos, l’enuig
contra nosaltres per la lluita que hem portat és tan alt que no els serà suficient que
l’abandonem, voldran castigar-nos. I si ja no tenim el perfil públic polític per haver
abandonat la lluita, podem ser més vulnerables.
Evidentment altres accions a tindre en compte segons el perfil que hagem decidit
tindre són:
yy Adaptar la nostra anàlisi, tenint en compte el perfil
yy Adaptar els nostres protocols de seguretat
yy Tindre cura de les persones que realitzen la labor d’incidència i que tenen una certa visibilitat en moments donats (ho veurem amb el tema
d’incidència política en major detall)
yy Cuidar els col·lectius per a evitar rumors, gelosia, enveges (amb transparència sobre allò realitzat, sobre allò reeixit, etc.)
yy Cuidar espais de descans, espais amb la família, etc.
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EL CABILDEIG
POLÍTIC ENFOCAT EN
PROTECCIÓ DAVANT
D’INSTITUCIONS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
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El Consell de la Generalitat
En el si del Consell de la Generalitat, la Conselleria més important és la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.7

Captura de
pantalla del
Portal de
Transparència de la
Generalitat
Valenciana.

Dins d’aquesta Conselleria es posarà més atenció a la Secretaria Autonòmica de
Cooperació i Qualitat Democràtica i les seues dues direccions generals:
La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.8
La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment
de l’Autogovern9

La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament exerceix –com el seu nom l’indica– les competències relatives a cooperació i solidaritat
ciutadana. «Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen
dels països i poblacions empobrits i facilitar-ne el progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans». 10
Cal apuntar que en l’exercici 2019 s’ha inclòs per segon any, com a línia de finançament específic, la convocatòria de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global
dirigits a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans.
Amb aquesta direcció general podem anar incidint en diverses línies:
Que incloguen en els projectes de cooperació al desenvolupament la possibilitat de finançar accions de protecció per als qui executen els projectes
i en particular per a les persones defensores de drets humans, entenent la
protecció de manera integral (perquè es puga finançar tant mesures físiques,
com d’enfortiment psicosocial, mesures formatives, com de construcció de
xarxes i accions de cabildeig polític).
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Pronunciaments públics quan persones que duen a terme projectes finançats per la cooperació valenciana estan en situació de risc, per a expressar la seua preocupació i l’exigència al govern del país concernit de garantir
la seguretat d’aquestes persones.
Es poden trobar els contactes principals al Portal de Transparència de la Generalitat
Valenciana dades de contacte alts càrrecs GVA’ amb el qual arribem fins al nivell
de les direccions generals. En el moment d’escriure aquesta guia, la nova pàgina
web de Cooperació i Solidaritat està incompleta i no s’hi troba una estructura més
detallada.

La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
s’encarrega – entre altres coses – de les polítiques del Consell en matèria de responsabilitat social. En aquest sentit, aquesta direcció general pot ser interessant en
cas de l’existència d’empreses valencianes o amb capital valencià que duguen a
terme projectes que impliquen violacions de drets humans o alta conflictivitat social en tercers països.
Amb aquesta direcció general podem anar incidint en diverses línies:
Que vigilen l’actuació de les empreses valencianes o amb capital valencià en
tercers països.
Que transmeten les preocupacions de la societat civil a les empreses implicades.
Que posen en funcionament un mecanisme participatiu per a permetre un
seguiment a les empreses valencianes, amb capital valencià, o que exporten
productes a la Comunitat Valenciana.
Pronunciaments públics quan persones defensores de drets humans estiguen en risc per la seua labor enfront de projectes econòmics amb una relació directa o indirecta amb la Comunitat Valenciana.

Es poden trobar les dades de contacte de les persones encarregades específicament de la responsabilitat social a la pàgina web de la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern.
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Les Corts Valencianes11

Les Corts Valencianes – com altres parlaments o congressos– té una funció legislativa i una funció de control del poder executiu, és a dir, del Consell de la Generalitat (els mitjans de control són les interpel·lacions, preguntes i compareixences).
D’altra banda, representa també la possibilitat de ser un altaveu de les preocupacions de la societat civil a través dels seus membres, els grups parlamentaris, les
comissions que les conformen o el Ple (a través de comunicats, cartes, proposicions no de llei).
En l’actualitat les Corts Valencianes es componen de 99 diputats i diputades de 6
grups parlamentaris.

Els contactes de cadascun o cadascuna dels o les diputades es troben en les seues
fitxes, en el directori de la pàgina web de les Corts.
Podem trobar-los o trobar-les pel seu nom, la pertinença a un grup parlamentari,
el seu gènere (les Corts estan compostes de 48 dones i 51 homes) o la seua circumscripció.
En les fitxes dels i les diputades trobem la següent informació:
El grup parlamentari
La circumscripció d’on prové
Les xarxes socials i el correu electrònic de contacte
El llistat de les comissions a les quals pertany
Les intervencions i les iniciatives del o de la diputada
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Cercador de
diputats i
diputades a
la pàgina de
Les Corts.

Què pot fer un o una diputada que ens servisca per a la protecció?
En primer lloc, són les nostres portes d’entrada per a les peticions que volem
fer a les comissions o grups parlamentaris. En aquest sentit, els necessitem
per a donar suport a les nostres peticions d’audiència, informes, missions,
etc.
Convocar a esdeveniments.
Participar de missions que podem organitzar en tercers països.
Signar cartes de pressió a autoritats de tercers països.
Fer ús de les seues xarxes socials per a visibilitzar el seu suport a les persones defensores.
Realitzar comunicats de premsa.
Realitzar preguntes orals o escrites al govern central.
Formular interpel·lacions al Consell de la Generalitat i a cadascun dels seus
membres.

Prioritzar a qui demanem reunió
Per a prioritzar a qui demanem reunió, podem tindre en compte diversos criteris::
prioritzar a qui demanem reunió, podem tindre en compte diversos criteris:
Mantindre contacte amb persones aliades (amb les quals estem segures de
tindre un resultat profitós de la reunió).
Obrir espais i contactes nous (és important intentar trobar portes d’entrades
amb la major diversitat possible de partits polítics per a poder tindre més
impacte).
Buscar diputats/ades que es troben en diferents comissions que ens interessen (per a això és bo realitzar una taula creuada per a poder seleccionar).
Pensar en les persones amb càrrec especial (presidència, vicepresidència).

32

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

Trobar diputats o diputades que han mostrat interés per la temàtica o el
país.

Interpel·lacions, preguntes, compareixences
Les preguntes parlamentàries, que poden ser escrites i orals, tant en Comissió
com davant del Ple, van dirigides a qüestions de caràcter concret i puntual.
Les interpel·lacions, que únicament es poden desenvolupar en el Ple de la
cambra, tenen per objecte qüestions de política general, bé de tot el Consell
o d’algun departament en concret.
Setmanalment, quan hi haja sessió ordinària de Ple, el president del Consell,
compareixerà davant aquest per a contestar preguntes d’interés general per
a la Comunitat Valenciana.
Finalment, les compareixences, que poden desenvolupar-se tant en Ple com
en comissió, permeten que els membres del govern, així com altres autoritats
o funcionaris públics, puguen informar àmpliament sobre un tema.

En l’àmbit dels grups parlamentaris
En el moment de la redacció de la guia, els 6 grups parlamentaris de les Corts són
els següents:
Grup Parlamentari Socialista amb 27 diputats o diputades
Grup Popular amb 19 diputats o diputades
Grup Ciutadans amb 18 diputats o diputades
Grup Compromís amb 17 diputats o diputades
Grup Vox Comunitat Valenciana amb 10 diputats o diputades
Grup Unides Podem amb 8 diputats o diputades

¿Què poden fer els grups parlamentaris que ens servisca per a la protecció?
Donar suport a les nostres peticions a les comissions.
Realitzar esdeveniments o seminaris públics.
Convidar a representants de la societat civil en les seues reunions de grup.
Organitzar missions en tercers països.
Formular interpel·lacions al Govern i a cadascun dels seus membres
Presentar proposicions no de llei a través de les quals formulen proposades
de resolució a la Cambra.
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Les proposicions no de llei
Les proposicions no de llei permeten que les Corts Valencianes fixen la
seua posició o manifesten la seua voluntat sobre un assumpte o un tema
determinat, l’acord no té caràcter legislatiu, ni força jurídica vinculant, però té
força política.

Tenint en compte que la informació disponible en línia no és la més completa quant
a equips tècnics dels grups o correus electrònics de contacte, és necessari:
Recórrer al coneixement dels nostres contactes previs en les Corts.
Consultar a organitzacions aliades que tenen un treball quotidià de gestions
aquesta institució.
Preguntar als i les diputades pertanyents als grups polítics per aquests contactes.

En l’àmbit de les comissions
Podem identificar 4 comissions amb les quals pot ser interessant realitzar tasques
de gestió política.
La Comissió Permanent No Legislativa de Drets Humans13
La Comissió Permanent Legislativa de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lectiu LGTBI14
La Comissió Permanent Legislativa de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del
Territori15
La Comissió Permanent Legislativa d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies16

Comissions Permanents Legislatives /
Comissions Permanents no Legislatives
A les Comissions Permanents Legislatives els correspon, essencialment,
elaborar el dictamen dels Projectes i Proposicions de llei i fins i tot poden
arribar a aprovar lleis.
Les Comissions Permanents no Legislatives són aquelles, a les quals no els
correspon el fet de realitzar actuacions dirigides a l’aprovació de lleis.

En cadascuna de les pàgines web de les comissions es poden trobar els diputats i
les diputades que formen part de la comissió, la composició de la taula directiva
(presidència i vicepresidències), així com dels portaveus dels grups parlamentaris
en la comissió.
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Què podrien fer les comissions que ens servisca per a la protecció?
Realitzar audiències públiques amb participació de persones de la societat
civil.
Emetre resolucions de suport a persones defensores.
Organitzar missions en tercers països.

És important no limitar-nos solament a la Comissió de Drets Humans, efectivament
les altres dues comissions esmentades poden tindre accions en favor de persones
defensores. Per exemple, al maig de 2009, la Comissió de Polítiques d’Igualtat de
Gènere i del Col·lectiu LGTBI va aprovar una resolució de solidaritat amb les dones
de l’Associació Nacional de Dones Llauradores, Indígenes i Negres de Colòmbia
(ANMUCIC).17
Es pot utilitzar el cercador d’iniciatives per a conéixer quin tipus de preguntes i quines resolucions han anat adoptant les Corts Valencianes.
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Ajuntaments
L’Ajuntament de València ha mostrat un compromís amb les situacions de persones defensores de drets humans:
A través de declaracions institucionals com la genèrica a favor dels i les defensores de Drets Humans, de la vida i la humanitat , però també a través de
declaracions específiques sobre defensors i defensores a Turquia o a la Mar
Mediterrània.
A través del Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans.

Dins de les àrees de govern19 podem identificar l’àrea de benestar i drets socials i
dos de les seues Regidories:
Cooperació al Desenvolupament i Immigració
Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI

Què podríem esperar de l’Ajuntament / alcalde / Regidories per a la protecció?
Reunir-se amb persones defensores.
Expressar-ne de manera pública el suport a les persones defensores en risc
i demanar als governs concernits brindar garanties de seguretat.
Enviar cartes a autoritats de tercers països (tant autoritats nacionals com
locals) per a pressionar en favor de mesures de protecció.
Participar en missions de verificació.
Declaracions institucionals des de l’Ajuntament.

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana
Igualment és important no limitar-se a l’Ajuntament de València sinó acostarse als diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a sondejar la seua
sensibilitat cap al tema de drets humans i protecció a persones defensores de
drets humans en particular.
Efectivament, per a les autoritats de tercers països –sobretot en l’àmbit local–
una carta d’un ajuntament, una alcaldessa o un alcalde pot exercir pressió.
Una de les iniciatives que també ha tingut resultats en protecció és la
d’empadronar un col·lectiu de defensa de drets humans per part d’ajuntaments.
Ací es pot trobar la llista dels ajuntaments i dades de contacte.
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Altres oportunitats
Les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana, si bé són entitats
que tenen com a funció principal oferir serveis als ajuntaments amb menor pressupost, també tenen una faceta política que es pot anar utilitzant per a visibilitzar situacions de risc de persones defensores i buscar un suport polític per a la protecció.
Dos exemples d’utilització política de la Diputació de València:

Les pàgines web de les Diputacions:

http://www.diputacionalicante.es

https://www.dipcas.es/es/

https://www.dival.es/es
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Si bé la circumscripció d’acció de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València
(ICAV) és limitada geogràficament es pot intentar incidir perquè puguen:
yy pronunciar-se en cas d’advocats i advocades en situació de risc en tercers països.
yy participar de missions de verificació o d’observació de judici.
Cal apuntar que l’ICAV té una secció d’Estrangeria i Drets Humans que sembla estar
enfocada als drets de persones immigrants i un Centre de Defensa de la Defensa.21
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EL CABILDEIG
POLÍTIC ENFOCAT EN
PROTECCIÓ DAVANT
D’INSTITUCIONS
DE L’ESTAT ESPANYOL
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Cap a les institucions del Govern
En l’àmbit del govern central, la institució clau serà el Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.
«El Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació dirigeix la política exterior, la de les relacions amb la Unió Europea i la de la cooperació internacional al
desenvolupament, de conformitat amb les directrius del Govern i en aplicació del
principi d’unitat d’acció en l’exterior.»22

En el si del Ministeri podrem identificar 3 unitats:
2 unitats que depenen de la Secretaria d’Estat d’Afers exteriors i per a Iberoamèrica i el Carib:
yy La Direcció General de Nacions Unides i Drets Humans.
yy La Direcció General per a Iberoamèrica i el Carib.
1 unitat que depén de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional:
�

La Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible.

En el moment de la redacció d’aquesta guia dins dels cinc grans eixos que guiaran
l’acció exterior de l’Estat espanyol es troba la «defensa de la democràcia, els drets
humans i el feminisme».23

Les Fitxes País
Uns dels recursos de la pàgina web del Ministeri d’Afers exteriors, Unió
Europea i Cooperació són les Fitxes País24 on podem trobar informació
interessant.
Si bé “no (defensa) cap posició política ni d’aquest Ministeri ni del Govern d’Espanya
respecte del país sobre el qual versa”, ens permet conéixer el tipus de relació
política i comercial que mantenen; la qual cosa ens pot ser útil per a preparar
les nostres reunions i trobar on incloure les nostres preocupacions.
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La Direcció General de Nacions Unides i Drets Humans
Aquesta direcció ha sigut sensible a les temàtiques de Drets Humans, en particular
a les relacionades amb les prioritats definides pel govern, i té diverses funcions
interessants per a la nostra comesa –la protecció de persones defensores–:
La planificació, en coordinació amb les Direccions Generals corresponents,
de la política exterior de l’Estat espanyol en el camp de la protecció i la promoció dels drets humans.
La definició i coordinació de la posició i representació institucional de l’Estat
espanyol, i el seguiment de les activitats dels organismes i fòrums multilaterals en què s’aborden els drets humans i, en particular, en el Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides, el Consell d’Europa, l’Organització per
a la Seguretat i Cooperació a Europa, així com tots els òrgans de control de
compliment dels tractats internacionals dels quals Espanya en forma part.
La coordinació de la representació institucional de l’Estat espanyol i el seguiment de les activitats dels organismes i fòrums multilaterals per a la promoció de la democràcia i l’Estat de Dret.
En el si d’aquesta direcció general està l’Oficina de Drets Humans que s’encarrega
de la implementació dels punts esmentats a dalt.
Aquesta Oficina gestiona també el Programa de Protecció i Acolliment Temporal
a Defensors de Drets Humans Amenaçats. Aquest Programa, que es va crear en
1998, està dirigit a Defensors i Defensores de Drets Humans amenaçats i en situació de risc per la seua defensa pacífica dels Drets Humans i cerca facilitar el seu
acolliment temporal a Espanya amb la garantia de la confidencialitat quant a la seua
identitat. A través d’aquest mecanisme, l’Oficina de Drets Humans col·labora amb
altres Programes d’acolliment a Persones Defensores de Drets Humans que desenvolupen diferents institucions autonòmiques i ONG. Des de 2011 aquest programa
es va quedar quasi sense pressupost, però facilita les gestions administratives per a
l’entrada en el territori i el lliurament de visats humanitaris a les persones defensores que vénen a programes d’acolliment d’ajuntaments o comunitats autònomes.

En el moment de la redacció de la guia les prioritats en Drets Humans són
les següents :25
� Pena de mort
� Lluita contra la discriminació per raó de gènere
� Lluita contra la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere
� Drets de les persones amb discapacitat
� Drets humans a l’aigua potable i al sanejament Empreses i drets humans
� Defensors de Drets Humans
Consell: És important intentar vincular les nostres preocupacions amb les prioritats definides pel Minister.
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Què podem demanar a les reunions amb la Direcció General de Nacions Unides i
Drets?
D’una banda, un bloc de peticions pot anar enfocat en les intervencions de la
persona representant de l’Estat espanyol en l’ONU, tant en el moment de les
sessions del Consell de Drets Humans com en el moment de les sessions de
l’Examen Periòdic Universal –veure la part d’aquesta guia relacionada amb el
cabildeig polític enfocat en protecció a Ginebra.
De la mateixa forma, es pot influenciar en les posicions d’Espanya en el si del
Consell de la Unió Europea i en les reunions del COHOM i COLAC (veure l’apartat Brussel·les per a més detalls).
D’altra banda, es pot demanar que en les relacions bilaterals amb els països o
en els diàlegs polítics:
yy facen seguiment a les recomanacions realitzades per l’Estat espanyol al
país en qüestió.
yy Demanen als governs, de la forma més contundent possible, la creació
d’un entorn segur per a les persones defensores de drets humans.

Espanya com a membre del Consell de Drets Humans de
l’ONU
En la seua candidatura per a ser membre del Consell de Drets Humans de
l’ONU per al període 2018 – 2020 Espanya es va comprometre de manera
voluntària –entre altres compromisos– a “(seguir) promovent la protecció dels
defensors i defensores de drets humans i donant suport a la labor del Relator
Especial sobre la situació dels defensors de drets humans en la lluita contra la
impunitat, contra la criminalització dels defensors i en l’enfortiment d’estratègies
legitimadores de la seua activitat.”26
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La Direcció General per a Iberoamèrica i el Carib
Aquesta direcció general té dues subdireccions que poden ser interessants a l’hora
de posicionar el tema de persones defensores de drets humans a Amèrica Llatina:
La Subdirecció General de Mèxic, Centreamèrica i el Carib, que s’encarrega
de proposar i executar la política exterior de l’Estat espanyol sobre Amèrica
Central i el Carib, així com d’impulsar les relacions bilaterals amb els països
que engloba.
La Subdirecció General de Països Andins, que s’encarrega de proposar i executar la política exterior d’Espanya sobre tots els països de la regió andina,
així com impulsar les relacions bilaterals amb aquests països.
Són Subdireccions que definiran la posició del govern sobre el país i el compliment
quant a drets humans i garanties per a persones defensores. Per tant, un dels objectius fonamentals de la interlocució haurà de ser la sensibilització i el lliurament
d’informació sobre la situació de les persones defensores al país en qüestió.

Què podem demanar en les reunions amb la Direcció General per a Iberoamèrica
i el Carib?
Sent les Subdireccions geogràfiques encarregades de les relacions bilaterals amb
els països, les peticions es poden enfocar en:
Donar un toc d’atenció als governs enfront de casos concrets de persones
defensores de drets humans en risc.
Mostrar el suport al treball de defensa de drets humans.
Demanar de la forma més contundent possible als governs la creació d’un
entorn segur per a les persones defensores de drets humans.
Fer pronunciaments públics demanant la creació d’entorns segurs o reaccionant i mostrant suport a la labor d’una persona / un col·lectiu que defensa
els drets humans. Encara que és difícil obtindre comunicats públics, no cal
desestimar-ne les possibilitats.
Que incidisquen en els seus representants a Brussel·les i a Ginebra per a
fomentar intervencions a favor de la protecció de persones defensores en
els espais multilaterals.

Consell: Demanar reunions conjuntes
Amb la finalitat d’ajuntar els poders geogràfics amb els poders temàtics pot
ser important demanar reunions conjuntes de les subdireccions geogràfiques
amb l’Oficina de Drets Humans de la Direcció General de Nacions Unides i
Drets Humans. En general, les persones de les oficines temàtiques de drets
humans solen ser més obertes i més contundents en termes de drets humans, mentre que les persones de les direccions geogràfiques tendeixen a
afavorir una visió política diplomàtica global en la qual els drets humans no
solen ser el centre.
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L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) és el principal òrgan de gestió de la Cooperació Espanyola, orientada a la lluita contra la pobresa i al desenvolupament humà sostenible.
Per a dur-ne a terme els projectes té una àmplia estructura exterior formada per
Oficines Tècniques de Cooperació (OTC), Centres Culturals i Centres de Formació.
Té la seua seu a Madrid.

En el V Pla director 2018 – 2021 podem veure:
una aparent voluntat de transversalitzar un enfocament de drets humans. La
AECID ha realitzat un Manual propi per a l’aplicació de l’Enfocament Basat en
Drets Humans
en què només apareix una vegada (en 66 pàgines) l’esment a persones defensores de Drets Humans dins de la meta 16.3.A: «Es donarà suport a programes de protecció de defensors de drets humans».28

A quines unitats en la AECID contactar pensant en protecció, Amèrica Llatina o
projectes extractius?

En l’estructura29 podem ubicar:
la Direcció de Cooperació amb Amèrica Llatina i el Carib amb tres departaments:
yy Cooperació amb Centreamèrica, Mèxic i el Carib
yy Cooperació amb els Països Andins i el Con Sud
yy Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament
la Direcció de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera amb dos
dels departaments:
yy Cooperació Sectorial
yy Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament
el departament d’Emergència i postconflicte de l’Oficina d’Acció Humanitària (en funció del context)
les Oficines Tècniques de Cooperació en els països
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Les Oficines Tècniques de Cooperació (OTC) en els països
Es troba la llista de les OTC en la pàgina de l’AECID30.30
Trobem allí les dades de contacte, l’adreça de cada OTC i sobretot un enllaç a la pàgina web de cadascuna de les OTC en els diferents països on té
presència la AECID.
Aquestes pàgines web ens permeten tindre accés específic a documents
de la relació de l’Estat espanyol amb el país en qüestió quant a cooperació,
sectors i temàtiques prioritzades, organitzacions locals aliades (coparts), etc.
Igualment, podem trobar les prioritats dels països a través de l’apartat “On
cooperem”.

Què podem demanar / esperar de reunions amb l’AECID?

Demanar que incloguen en tots els projectes de cooperació, un apartat
relacionat amb millorar les condicions de seguretat de les organitzacions i
col·lectius (tant per a implementar mesures materials de seguretat, com per
a la creació de xarxes o de cabildeig en protecció).
Demanar una reacció pública o en forma de cartes als governs quan es donen situacions de risc a organitzacions / col·lectius que reben finançament
de l’AECID. Un dels arguments per a això és parlar de la famosa ‘sostenibilitat’
dels projectes, un concepte important per a la majoria de les agències de
cooperació: no pot haver-hi sostenibilitat si no es fa res per a la protecció
dels qui desenvolupen o es beneficien d’un projecte.

Tema Empreses i Drets Humans
L’impacte de les reunions amb persones del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pot ser mínim. No obstant això, hi ha peticions per fer i el fet de transmetre
informació sobre possibles violacions de drets humans –directament o indirecta– per
empreses de l’Estat espanyol, per empreses que es beneficien d’inversions espanyoles o per empreses que exporten cap a l’Estat espanyol, té el benefici que no podran
dir posteriorment «no ho sabíem».
En el Ministeri podem buscar contacte amb la Secretaria d’Estat de Comerç31.

Una altra possibilitat d’acció és a través del Punt Nacional de Contacte (PNC) de
l’OCDE32. . El PNC es troba adscrit a la Secretaria d’Estat de Comerç. El seu

rol principal és la promoció de les Línies Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals33, així com de les guies de deguda diligència (hi ha una
guia general de deguda diligència34 i 5 guies sectorials: sector extractiu35,
cadenes de subministrament responsables de minerals que provinguen
d’àrees de conflicte o d’alt risc36, sector agrícola37, , sector de la vestimenta i
el calçat38 i sector financer3939).
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Què podem demanar?

Eines per a vigilar i obligar el respecte dels Drets Humans per part d’empreses de l’Estat espanyol, empreses que es beneficien d’inversions espanyoles
o empreses que exporten cap a l’Estat espanyol.
Incloure en els butlletins / fullets / fitxes país40 (destinades a possibles inversors o empreses) informació sobre la situació de drets humans i garanties
per a persones defensores.
Disponibilitat per a contactar directament a les empreses o inversors en cas
d’haver violacions a drets humans d’empreses de l’Estat espanyol, empreses
que es beneficien d’inversions espanyoles o empreses que exporten cap a
l’Estat espanyol.
Elaboració d’una Llei de diligència deguda contundent i d’obligat compliment.
Suport a un instrument internacional que permeta vigilar i enjudiciar a transnacionals que violen els drets humans.
La participació efectiva i real de la societat civil en l’elaboració i seguiment
dels plans d’Acció Nacional d’Empreses i Drets Humans.
En 2017 Espanya va aprovar el Pla d’Acció Nacional d’Empreses i Drets Humans, amb els següents objectius: reforçar les eines que fomenten i faciliten
la posada en pràctica del compromís espanyol de protegir els drets humans
enfront de qualsevol impacte negatiu que l’activitat empresarial poguera tindre sobre ells, dins i fora del territori espanyol; donar seguiment en el pla
intern als compromisos assumits en l’àmbit internacional i de la UE; enfortir
l’avantatge competitiu de les empreses espanyoles en el marc global, i situar
a Espanya en el grup de països amb millors pràctiques en aquest àmbit. El
pla va ser fortament criticat per les organitzacions de la societat civil41.
No sempre resulta efectiu acostar-se a les
entitats que breguen amb el comerç i empreses, sovint sentim que tenen altres prioritats. No obstant això, podem tindre petites
victòries, com en el cas presentat al PNC per
Aliança per la Solidaritat contra el grup Cobra (ACS – Florentino Peréz) per violacions
als drets humans a Guatemala42.
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Cap al poder legislatiu
La Constitució de 1978 va establir un Parlament bicameral. Les Corts Generals,
formades pel Congrés dels Diputats i el Senat, exerceixen la potestat legislativa de
l’Estat, així com el control de l’acció del Govern. És necessari pensar en les dues
cambres existents: el Congrés dels Diputats i el Senat; aquest segon ha sigut
menys utilitzat per les organitzacions socials i pot representar, per tant, una bona
oportunitat per a provar accions en favor de la protecció de persones defensores
de drets humans.
El Congrés dels Diputats i els seus membres tenen
la capacitat de visibilitzar situacions de falta de garanties per a persones defensores, de mostrar el seu
suport públic a les persones o col·lectius amenaçats i
demanar accions (o preguntar quines accions s’estan
prenent) per part de l’Estat espanyol enfront d’una
vulneració de drets fonamentals en tercers països incloent el cas de riscos per a
persones defensores.
És necessari pensar tant a nivell individual de cada diputat / diputada, com a nivell
col·lectiu (grups parlamentaris o comissions del Congrés).

A nivell individual de cada diputat / diputada
Trobem la llista dels i les 350 diputats i diputades en la pàgina del Congrés43. IIgualment, podem trobar tots i totes les diputades provinents de la Comunitat Valenciana en el següent enllaç. En l’actualitat, n’hi ha 32: 12 d’Alacant, 5 de Castelló i 15 de
València.
En les seues fitxes podem trobar la informació necessària sobre cadascuna: el partit, el grup parlamentari i les comissions a les quals pertany, així com les responsabilitats específiques i el correu de contacte.
Cercador de
diputades i
diputats a la
pàgina del
Congrés.
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També podem trobar les intervencions parlamentàries, així com les iniciatives dutes a
terme per part del o la diputada. En aquestes iniciatives podem trobar, entre altres, les:
preguntes orals
preguntes escrites
sol·licituds d’informes
sol·licituds de compareixences

Què pot fer un o una diputada que ens servisca per a la protecció?

En primer lloc, són la nostra porta d’entrada per a les peticions que volem fer
a les comissions o grups parlamentaris. En aquest sentit, els necessitem per a
donar suport a les nostres peticions d’audiència, debats, informes, missions,
etc.
Convocar esdeveniments
Participar en missions que podem organitzar en països tercers
Signar cartes de pressió a autoritats de països tercers
Fer ús de les seues xarxes socials per a visibilitzar-ne el suport a les persones
defensores
Realitzar comunicats de premsa
Realitzar preguntes orals o escrites al Govern de l’Estat espanyol
Formular interpel·lacions al Govern i a cadascun dels seus membres

Com prioritzar a qui demanem reunió?
Per a prioritzar a qui demanem reunió podem tindre en compte diversos criteris:
Mantindre contacte amb persones aliades (amb les quals estem segures de
tindre un resultat profitós de la reunió).
Obrir espais i contactes nous (és important intentar trobar portes d’entrada
amb la major diversitat possible de partits polítics per a poder tindre més impacte).
Buscar diputades que es troben en diferents comissions que ens interessen
(en aquest sentit, és bo fer una taula creuada per a poder seleccionar).
Pensar en les persones amb càrrecs d’especial rellevància (presidència, vicepresidència, coordinadors etc.).
Trobar diputades que han mostrat interés per la temàtica o el país.
Diputades provinents de la Comunitat Valenciana.
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Interpel·lacions, preguntes i compareixences

44

Els diputats fiscalitzen l’actuació del Govern i, a través seu, de l’Administració Pública per mitjà de preguntes i interpel·lacions. Les unes i les altres
suposen una demanda d’explicació o informació dirigida al Govern. Es diferencien perquè les preguntes poden recaure sobre qualsevol assumpte
que incumbisca a aquest últim, mentre que les interpel·lacions afecten les
conductes de l’executiu en qüestions de política general, bé del Govern,
bé d’algun departament ministerial, la qual cosa suposa reservar-les per a
temes de marcat interés general. En coherència amb el seu abast diferenciat, les interpel·lacions han de formular-se en sessió plenària, mentre que
les preguntes poden rebre contestació governamental, no sols en aquesta forma, sinó també en les Comissions, o per escrit, que es publiquen
en el Butlletí Oficial de la Cambra. A més, existeixen les compareixences
com a instrument de control parlamentari i mitjançant elles, un membre
del Govern, autoritats o funcionaris públics, acudeixen davant el Ple o una
Comissió per a informar en profunditat sobre un tema.

A nivell dels grups parlamentaris
En el moment de la redacció de la guia, el Congrés dels Diputats està compost per
10 grups parlamentaris45
Grup Parlamentari Socialista: 120 membres
Grup Parlamentari Popular: 88 membres
Grup Parlamentari VOX: 52 membres
Grup Parlamentari Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común: 35 membres
Grup Parlamentari Republicà: 13 membres el 26/02/2020
Grup Parlamentari Plural: 12 membres
Grup Parlamentari Ciudadanos: 10 membres
Grup Parlamentari Basc (EAJ-PNV): 6 membres
Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu: 5 membres
Grupo Parlamentari Mixt: 9 membres

Què poden fer els grups parlamentaris que ens servisca per a la protecció?
Donar suport a les nostres peticions a les comissions
Realitzar esdeveniments o seminaris públics
Convidar a representants de la societat civil a les reunions de grup
Organitzar missions en països tercers
Formular interpel·lacions al Govern i a cadascun dels seus membres
Presentar proposicions no de llei a través de les quals formulen propostes
de resolució a la Cambra
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Tenint en compte que la informació disponible en línia no és la més completa quant
a equips tècnics dels grups o correus de contacte, és necessari:
utilitzar el coneixement dels nostres contactes previs en el Congrés dels Diputats
reguntar a organitzacions aliades que tenen un treball quotidià de cabildeig
cap al Congrés dels Diputats.

Al nivell de les comissions
Podem identificar 4 comissions amb les quals pot ser interessant fer labors de
cabildeig polític.
Comissió d’Assumptes Exteriors46
Comissió de Cooperació Internacional per al D esenvolupament 47
Comissió d’Igualtat48
Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme49
En cadascuna de les pàgines web es poden trobar les diputades que formen part
de la comissió, la composició de la taula directiva (presidència i vicepresidències),
així com dels portaveus dels grups parlamentaris en la comissió.

Què podrien fer les comissions que ens servisca per a la protecció?
Realitzar audiències públiques amb participació de persones de la societat
civil
Pronunciaments públics expressant preocupació enfront del risc de persones defensores
Organitzar missions en països tercers

Proposicions no de llei, mocions i resolucions50
Les proposicions no de llei, mocions i resolucions són actes no legislatius
pels quals el Congrés manifesta la seua postura sobre un tema o problema
determinat. Contenen, per tant, un acord, una manifestació de voluntat del
Congrés però amb un abast més polític que jurídic.
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El Senat
Com s’ha esmentat anteriorment en aquesta guia,
el Senat és un espai menys utilitzat per les organitzacions socials a pesar que té –igual que el Congrés dels Diputats– un paper de control de les accions del govern.
Igualment pot ser útil a l’hora de mostrar públicament suport polític a la labor d’una
persona defensora de drets humans o d’un col·lectiu específic.
El fet que està menys sol·licitat pel moviment social pot representar una oportunitat per a poder posicionar temes com el de protecció de persones defensores.
De la mateixa manera que per al Congrés, podem acostar-nos al Senat a través de:

Els Senadors i les senadores a nivell individual
Podem trobar-ne la llista de manera alfabètica, per comissions, per grups parlamentaris o per procedència geogràfica a través de la pàgina web del Senat .
Cadascú té una fitxa específica on trobem la informació necessària per a entrar en
contacte, així com per a identificar-ne els temes d’interés.
Les peticions són les mateixes que amb els diputats i diputades del Congrés.

Els grups parlamentaris
A l’hora de redactar la guia n’eren 8, els grups parlamentaris:
� Grup Parlamentari Socialista 113
� Grup Parlamentari Popular al Senat 97
� Grup Parlamentari Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu 15
� Grup Parlamentari Basc al Senat (EAJ-PNV) 10
� Grup Parlamentari Ciudadanos 9
� Grup Parlamentari Esquerra Confederal 6
� Grup Parlamentari Nacionalista al Senat 6
� Grupo Parlamentari Mixt 8

Les comissions
Les comissions del Senat que representen un interés en el tema de protecció a
persones defensores / Amèrica Llatina / Empreses i Drets Humans poden ser:
� Assumptes Exteriors51
� Assumptes Iberoamericans52
� Cooperació Internacional per al Desenvolupament53
� Indústria, Turisme i Comerç54
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Cap a operadors/actors del Sistema Judicial

El Consell General de l’Advocacia Espanyola és l’òrgan representatiu, coordinador i executiu superior dels 83 Col·legis d’Advocats de l’Estat espanyol. A través
de la Fundación Abogacía Española55 es busca la defensa dels drets humans i la
cooperació al desenvolupament. Per a aconseguir-ho, desenvolupa projectes, tant
dins com fora de les nostres fronteres, en els àmbits de la defensa, la protecció i la
promoció dels drets humans.
En particular podem subratllar dins del seu quefer:
�

El suport directe als advocats defensors de drets humans en situació de risc
i la seua labor en procediments judicials.

�

El premi de Drets Humans creat en 1998 per a fer públic el reconeixement
de persones, institucions o mitjans de comunicació que, per la seua labor o
activitat, hagen contribuït de manera rellevant a la lluita contra la injustícia i a
la defensa dels Drets Humans.56

�

•
Realització d’actes, conferències, premis i comunicacions públiques que
sensibilitzen la població sobre el paper fonamental del respecte dels drets
humans.

•

En particular, a través de l’eix de treball de Defensa de la Defensa57 és on
la Fundació treballa en diversos projectes per a la protecció d’advocats i advocades:
yy La possibilitat de realitzar el que es diu Amicus Curiae en el marc del seu
programa de Litigi Estratègic per a assegurar la defensa dels drets humans. L’Amicus Curiae és una expressió llatina utilitzada per a referir-se
a presentacions realitzades per tercers aliens a un litigi, que ofereixen
voluntàriament la seua opinió enfront d’algun punt de dret o un altre
aspecte relacionat, per a col·laborar amb el tribunal en la resolució de la
matèria objecte del procés.
yy La realització de missions a països on la situació de risc d’advocades i
advocats és preocupant.
yy La participació en l’Observatori Internacional d’Advocats i Advocades58 que pretén consolidar el suport a les advocades defensores de
drets humans amenaçades i perseguides. Les modalitats de suport a
aquestes advocades limitades en el lliure exercici de la seua professió,
són: la redacció d’alertes urgents, l’organització de missions d’acompanyament o verificació i l’establiment d’una interlocució directa amb autoritats competents per a aconseguir millorar la situació dels advocats en el
pla individual i col·lectiu.

Contactes del Consell General de l’Advocacia Espanyola
Passeig de Recoletos, 13 - 28004 Madrid
915 23 25 93
informacion@abogacia.es
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EL CABILDEIG
POLÍTIC ENFOCAT EN
PROTECCIÓ DAVANT
D’INSTITUCIONS
DE LA UNIÓ
EUROPEA A
BRUSSEL·LES
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La Unió Europea i els Drets Humans en tercers països
És necessari conéixer les eines que té la Unió Europa sobre drets humans i en particular per a les persones defensores.
És important saber que, oficialment, la UE assegura que «en totes les relacions que
manté la UE amb tercers països i institucions internacionals, el respecte dels drets humans és un component fonamental (…). Això significa que tots els òrgans del Consell
que s’ocupen d’afers exteriors han d’incorporar els drets humans en els seus treballs»59.
Aquesta declaració política ens permet –com a societat civil organitzada– exigir accions quan es violen els drets humans i en particular quan persones defensores
estan en perill.
La Unió posseeix diversos documents de referència que ens poden ser útils per a
conéixer millor les seues polítiques i els seus compromisos, i així afinar les nostres
peticions. Els 2 principals60 són:

Pla d’Acció de la UE per als Drets Humans i la Democràcia.
L’últim va ser adoptat al juliol de 2015 i té vigència des de 2015 fins a 201961.
El nou està en curs d’elaboració i s’hauria de publicar durant el primer semestre de 2020.
En aquest pla trobem, per exemple, el que citem sobre persones defensores:
«Intensificar el suport decidit als defensors dels drets humans: plantejant casos de
defensors dels drets humans en situació de risc, també durant les visites d’alt nivell, els diàlegs i les missions; abordant la impunitat en casos de violacions contra
els defensors dels drets humans».

Las directrices de la UE para los Derechos Humanos.
Les directrius de la UE per als Drets Humans. La UE té una sèrie de directrius
enfocades en temes de Drets Humans. Es pot tindre accés a totes elles a
través d’aquest enllaç.
En particular, destaquem les directrius per a Persones Defensores de Drets
Humans en les quals es proposen moltes accions que pot implementar la
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UE, el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i les seues delegacions. Aquestes directrius en particular ens poden donar idees del que podem demanar
per a la protecció de persones defensores i, a més, representen un suport a
les nostres peticions.
D’altra banda, està en procés d’aprovació l’estratègia d’Igualtat de Gènere (dins i
fora de la UE), la qual hauria d’incloure esments especials per a defensores de drets
humans.
Quant a eines estructurals, podem (a més d’entendre que hi ha espais de diàleg
polític amb cadascun dels països del món) subratllar:
Els diàlegs en Drets Humans:
La Unió Europea, a través del seu Servei Europeu d’Acció Exterior, manté
diàlegs regulars sobre drets humans amb països tercers. Les directrius de la
UE en matèria de diàleg sobre drets humans (adoptades pel Consell en 2001
i actualitzades per última vegada en 2008) fixen el funcionament d’aquests62.
Com a societat civil és important exigir la màxima participació tant de les
organitzacions de la societat civil del tercer país com de les organitzacions
europees. Els processos de consulta de la UE s’haurien de realitzar amb suficient temps i hauria d’existir una devolució d’allò parlat durant el diàleg.
D’altra banda, és necessari un seguiment dels compromisos.
Les clàusules de Drets Humans dels acords comercials:
La nova generació d’acords comercials de la UE amb tercers països inclou
una clàusula anomenada «clàusula democràtica» que fa referència al compliment per part de l’Estat dels tractats internacionals de drets humans. Les
organitzacions de drets humans venen denunciant el fet que semblen ser
clàusules més cosmètiques que reals perquè rares vegades s’apliquen. No
obstant això, són clàusules a les quals ens podem agarrar a l’hora de demanar accions concretes de la UE per a la protecció de persones defensores.
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L’organització de la UE
La Unió Europea està composta per nombroses institucions i agències63. Les 4 principals quant a Drets Humans, Persones Defensores, Cooperació i Política Exterior
són64:

Com a si de caps d’Estat o de Govern de tots els països de la UE, el Consell Europeu representa el màxim nivell de cooperació política entre els Estats membre. En
les seues reunions, les i els líders defineixen l’orientació general i les prioritats polítiques de la Unió. Té la seua seu a Brussel·les (Bèlgica) i està conformat per Caps
d’Estat o de Govern dels països de la UE, el president del Consell Europeu i el president de la Comissió Europea. La presidència del Consell Europeu65 és triada pel
Consell Europeu per majoria qualificada.

En el Consell de la Unió Europea, els ministres i les ministres dels Estats membres de la Unió Europea (UE) es reuneixen per a debatre les qüestions relacionades
amb la UE, prendre decisions i aprovar legislació. Els i les ministres que assisteixen
a aquestes reunions tenen l’autoritat per a comprometre al seu govern amb les
mesures acordades en les reunions del Consell. Els i les ministres que assisteixen a
la reunió del Consell de la Unió Europea canvien en funció dels temes de l’ordre del
dia (és a dir, un dia es reuneixen els i les ministres d’exteriors, un altre les d’economia, etc.), la qual cosa es coneix com a «configuració» del Consell. La presidència
canvia cada 6 mesos66.

Cal no confondre el Consell de la Unió Europea o el Consell Europeu amb el Consell d’Europa. El Consell d’Europa és una organització internacional composta
de 47 països membres que té com a objectius promoure la democràcia i el
compliment dels drets humans en aquests 47 països. La seu està a Estrasburg
(França).

Relacionat amb el Consell de la Unió Europea, és important tindre al cap també les
Representacions Permanents a Brussel·les dels països de la UE, les quals participen dels òrgans preparatius del Consell de la Unió Europea. Efectivament, el
Consell és assistit pel Comité de Representants Permanents dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea (Coreper) i per més de 150 grups de treball i comités altament especialitzats, denominats «òrgans preparatoris del Consell» com
COHOM i COLAC (explicats més endavant).
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En tema de política exterior, la Unió Europea està desenvolupant progressivament una política exterior i de seguretat comuna (PESC) i són el Consell Europeu i
el Consell de la UE els qui defineixen i apliquen conjuntament la PESC. Els objectius
oficials de la PESC són «promoure la democràcia, l’estat de Dret, els drets humans i la
llibertat, i el respecte de la dignitat humana i dels principis d’igualtat i solidaritat» 67. L’alt
representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat68 presideix la
reunió del Consell de la UE d’Afers exteriors.

El Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) constitueix un servei diplomàtic i
d’afers exteriors de la Unió. Està dirigit per l’alt representant de la Unió per a Afers
exteriors i Política de Seguretat (actualment ocupa aquest càrrec Josep Borrell) i
està format per personal expert procedent del Consell, els Estats membres i la Comissió Europea. La UE compta amb delegacions en la majoria dels països de tot el
món i aquestes formen part del SEAE. El SEAE té la seu a Brussel·les.

La representació especial de la Unió Europea per als drets humans s’encarrega d’augmentar l’eficàcia i la visibilitat de la política de la UE en matèria de
drets humans. Compta amb un mandat ampli i flexible i col·labora estretament
amb el SEAE. Actualment ocupa aquest càrrec Eamon Gilmore, qui va assumir-ne
les funcions l’1 de març de 2019.

La Comissió Europea és el braç executiu de la UE; la institució que proposa legislació i supervisa el compliment d’acords. La Comissió és una institució políticament
independent que representa i defensa els interessos de la Unió Europea en el seu
conjunt. En molts àmbits és la força impulsora en el sistema institucional de la UE:
proposa la legislació, polítiques i programes d’acció i és responsable d’executar les
decisions del Parlament Europeu i del Consell. També representa la Unió Europea
en el món exterior, amb excepció de la política exterior i de seguretat comú69.
La Comissió està composta per 27 comissaris o comissàries, dins dels quals hi ha
8 vicepresidents o vicepresidentes (un dels quals és també l’alt representant de la
Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i, per tant, participa en les activitats
tant del Consell com de la Comissió) i una presidenta70.

Les i els membres del Parlament Europeu (PE) són triades directament per la
ciutadania de la Unió Europea perquè representen els seus interessos. Les eleccions tenen lloc cada cinc anys. La seu oficial del Parlament Europeu està a Estras-
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burg (França), encara que la institució té tres llocs de treball: Estrasburg, Brussel·les
(Bèlgica) i Luxemburg. Les principals reunions del Parlament, conegudes com a
«plens», tenen lloc a Estrasburg dotze vegades a l’any. A Brussel·les se celebren
plens addicionals i les reunions de les comissions, per la qual cosa acaba sent el lloc
més adequat per a realitzar el cabildeig polític cap al Parlament Europeu, ja que els
i les eurodiputades i els seus equips passen més temps a aquesta seu que a la
d’Estrasburg.
Al febrer de 2020, després de l’eixida del Regne Unit de la UE, el total de Membres
del Parlament Europeu (MEP) és de 705 (d’aquests, 58 en són de l’Estat Espanyol).
Com a principals funcions podem destacar que comparteix amb el Consell el poder
legislatiu i exerceix el control democràtic de totes les institucions de la UE i, especialment, de la Comissió.
.
Per a aquesta segona funció, examina periòdicament els informes que li envia la
Comissió i realitza preguntes escrites i orals.
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Cabildeig cap al Consell Europeu i
el Consell de la Unió Europea
Com s’ha esmentat a dalt, el Consell Europeu és el poder central de la UE; és qui
defineix l’orientació general i les prioritats polítiques de la Unió. L’accés tant al Consell Europeu com al Consell de la Unió Europea és molt difícil, però com que són
els caps d’estat i de govern, o els ministres i les ministres, el cabildeig s’hauria de fer
des de les institucions de l’Estat espanyol71.
Per això ens centrarem en el cabildeig amb el Comité de Representants Permanents dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea (Coreper) i amb els
«òrgans preparatoris del Consell» que ens poden ser d’interés.
Pensant en el tema de protecció a persones defensores que treballen a Amèrica
Llatina podem destacar dos òrgans preparatoris:

El Grup «Drets Humans» (en l’argot europeu anomenat COHOM), que s’ocupa
de tots els aspectes relacionats amb els drets humans de les relacions exteriors de
la Unió Europea i dona suport al procés decisori del Consell en aquest àmbit.
Les principals tasques són:
promoure el desenvolupament.
supervisar l’aplicació a tot el món de la política de la UE en l’àmbit dels drets
humans i la democràcia.
supervisar l’aplicació de les directrius de la UE en matèria de drets humans,
facilitar diàlegs i consultes en matèria de drets humans amb països tercers.
El Grup «Drets Humans» contribueix a definir les prioritats estratègiques de la UE
sobre qüestions concretes de drets humans o geogràfics. També coordina les posicions dels Estats membres de la UE en aquestes mateixes matèries de cara a l’Assemblea General (Tercera Comissió) i el Consell de Drets Humans de les Nacions
Unides72. En la pàgina web73 podem trobar les dates i agendes de les reunions que
se celebraran, però les actes no estan disponibles al públic.
El Grup «Amèrica Llatina i Carib» (en l’argot europeu anomenat COLAC), que
s’encarrega de les relacions de la UE amb els països d’Amèrica Llatina i el Carib,
amb organismes d’integració regional com la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i
del Carib (CELAC) i altres organismes subregionals.
El grup «Amèrica Llatina i Carib» s’ocupa principalment de:
debatre tant qüestions d’actualitat com les estratègies de la UE a llarg termini.
preparar reunions amb els països i grups de països amb els quals la UE té
acords.
preparar les cimeres entre la UE i els països socis estratègics a la regió.
preparar les cimeres biennals entre la UE i la regió en el seu conjunt (UECELAC).
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En la pàgina web74 podem trobar les dates i agendes de les reunions que se celebraran, però les actes tampoc no estan disponibles al públic.
Per a tindre influència sobre aquests òrgans buscarem poder reunir-nos o enviar
informació a les persones de les representacions permanents dels països de la UE a
Brussel·les (cada país de la UE té la seua representació). Però no per ser organitzacions de l’Estat espanyol és necessari limitar-se a demanar reunions només amb la
representació permanent; com a organitzacions de l’Estat espanyol tenim més formes per a aconseguir posicionar les nostres temàtiques o preocupacions, per exemple, passant també per les institucions nacionals i en particular el Ministeri d’Afers
exteriors, Unió Europea i Cooperació (com esmentem en el capítol corresponent). A
més, si es decideix viatjar a Brussel·les es poden demanar reunions amb altres representacions permanents per a buscar major suport a les nostres peticions.

Consell:
En la pràctica, quan un tema concerneix un país en particular, encara que
tinga a veure amb drets humans, és necessari involucrar al Grup «Amèrica Llatina i Carib» a més del Grup “Drets Humans”. Involucraríem el Grup
“Drets Humans” de manera única si es tracta un tema estructural de drets
humans (posició de la UE amb el tràfic de persones, per exemple).

No és la institució més transparent i no és fàcil trobar les persones encarregades
–en les representacions permanents– d’aquests grups de treball. Podem trobar
la llista de les representacions permanents (REPER) i els principals contactes en la
pàgina web de la UE «who-is-who»75.

Prenent com a exemple la REPER de l’Estat espanyol, trobem en la web de la UE «whois-who» l’adreça, el mail i el telèfon general de la REPER.
Els contactes que veurem ací són les persones d’alt perfil de la REPER. Per tant, les
opcions que ens trobem són les següents:
Trucar al telèfon genèric per a demanar el contacte exacte de les persones
encarregades de COLAC i de COHOM.
Escriure al mail genèric demanant reunió amb les persones encarregades de
COHOM i COLAC.
Mirar si en la pàgina web mateixa de la REPER la informació és major. En
aquest cas, en la pàgina de la REPER de l’Estat espanyol podem trobar en
el Directori 13 noms de consellers i conselleres relacionades amb el tema
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d’Afers exteriors i Cooperació, la qual cosa no ens ajuda a identificar les que
estan amb COLAC i COHOM76. Cal precisar que cada pàgina web de cadascuna
de les REPER és independent i per tant cadascuna està organitzada a la seua
manera; per exemple, en la pàgina web de la REPER de França77 està clarament
identificada la persona a càrrec del COLAC amb les seues dades de contacte.
Allò ideal és poder tindre contacte amb organitzacions socials que realitzen
aquesta labor de cabildeig de manera quotidiana i que poden compartir-nos
els contactes o sol·licitar-los als nostres contactes en el Ministeri d’Afers exteriors.

Quins poden ser els nostres objectius i les nostres expectatives en aquestes reunions?
Sensibilitzar les persones d’aquests grups de treball en la protecció de les
persones defensores.
Demanar que conviden a representants de la societat civil a alguna de les
seues reunions oficials (és molt difícil que aquesta petició tinga efecte, però
és bo insistir i es podria fer en conjunt amb altres organitzacions).
Organitzar una taula redona amb diverses membres de les representacions
per a abordar de forma més àmplia la situació que volem mostrar en un format una mica més formal (en aquestes taules redones se sol convidar també
a persones del Servei Europeu d’Acció Exterior).
En cas de realitzar una taula redona, demanar que aclarisquen bé la sala
(l’ideal és que siga en una de les missions permanents), si hi ha necessitat
d’interpretació i qui s’encarrega d’això (la REPER o nosaltres) i qui porta la
convocatòria. Encara que la persona de la REPER propose portar la convocatòria cal que aclarisquen –de manera diplomàtica– que enviaran també
correus a les altres representacions (la persona de la REPER no li dedicarà
tant de temps com nosaltres, ja que té molts més temes a treballar i no és
una iniciativa pròpia).
Pressionar al govern del país en favor de garanties per a la labor de defensa
dels drets humans.
Posar el focus en unes certes situacions específiques durant el diàleg en
drets humans si aquest existeix, així com incidir en la millora del propi mecanisme.
Demanar que facen missions a tercers països.
No és un espai on es podran aconseguir comunicats públics, i és un espai en què el
resultat del cabildeig és menys visible a curt termini. No obstant això, és important
perquè és una font de poder central de la Unió Europea.

61

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

Cabildeig cap al Servei Europeu d’Acció Exterior
Com hem comentat en la introducció d’aquest capítol, el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) constitueix un servei diplomàtic i d’Afers exteriors de la Unió. El SEAE
està compost de direccions geogràfiques i temàtiques.
Cinc serveis cobreixen les diferents regions del món: Àsia-Pacífic, Àfrica, Europa i Àsia Central, Mitjà Orient, Amèriques.
Serveis diferents cobreixen problemàtiques globals i multilaterals com els
Drets Humans, Suport a la democràcia, migracions, desenvolupament...
La seua pàgina web78 –desafortunadament– està solament disponible en anglés i
francés (encara que hi ha certs documents o notícies relacionades amb Amèrica
Llatina, que poden trobar-se en castellà), però és interessant consultar-la per a
poder entendre les lògiques de la política exterior de la UE, i poder utilitzar-ne els
compromisos escrits perquè es reflectisquen en accions.

A més, en el seu web podem trobar-ne l’organigrama79 específic, la qual cosa ens
permet identificar les unitats que ens poden interessar. En el cas de persones defensores de drets humans i Amèrica Llatina podem subratllar:
La unitat de Drets Humans
La unitat Mèxic, Amèrica Central i el Carib
La unitat Amèrica del Sud
En aquest organigrama podem situar el nom de la persona a càrrec de les diferents unitats, però no les dades de contacte. Per a això és necessari utilitzar l’EU
who-is-who, o bé a través de la cerca per noms, o bé a través del directori del Servei
Europeu d’Acció Exterior80.
Tant l’organigrama en la web del SEAE com el directori de l’EU who-is-who no baixen
més en la jerarquia. És important conéixer que en la unitat de Drets Humans hi ha subunitats específiques amb certes temàtiques de drets humans, incloent-hi una específica
per a persones defensores. De la mateixa manera, hi ha ‘desks’ (encarregats) per a certs
països específics.
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Per tant, de nou, a l’hora de demanar reunions o prendre contacte:
O tenim contacte amb organitzacions socials que realitzen aquesta labor de
cabildeig de manera quotidiana i que poden compartir contactes.
O escrivim a la persona directora de la unitat, la qual ens remetrà a les persones a càrrec de la temàtica específica o del país específic.
És interessant poder demanar reunions conjuntes entre persones encarregades
d’àrees temàtiques i geogràfiques.

El SEAE fora de Brussel·les: les delegacions de la UE
A més de la seu a Brussel·les, el SEAE té les delegacions en diferents països
del món, la qual cosa anomenem les delegacions de la Unió Europea. La seua
missió principal és representar la UE al país on es troben, aborden tots els
àmbits de la relació entre la UE i el país (polític, comercial, econòmic, drets
humans, cooperació).
Des de la pàgina principal del SEAE s’accedeix a la llista de les delegacions i
els seus llocs web a través d’“EU in the World”. Cal precisar que les pàgines
de les delegacions en països d’Amèrica Llatina i el Carib es troben en anglés i
castellà. En aquestes pàgines es poden trobar documents relacionats amb les
relacions entre la UE i el país, la qual cosa és molt important a l’hora de poder
preparar-nos per a reunions.

Totes les delegacions haurien de tindre una persona Focal Point per a drets humans i per a persones defensores. En cadascuna de les pàgines web a través de
la pestanya ‘Contactes’ es troba el contacte de la persona Focal Point. En cas de
no tindre-la és un reclam que es pot fer tant a la persona cap de la delegació com
al SEAE.
Atés que les delegacions són els ulls del SEAE al país, és important buscar posicionar les nostres preocupacions en la delegació alhora que ho fem amb el SEAE
a Brussel·les. Ho podem fer durant missions al país, ho poden fer les nostres
associades al país o podem buscar aliances amb organitzacions internacionals
que són presents al país.
A més, les delegacions tenen la possibilitat de visitar les regions, les oficines de les
organitzacions o les comunitats, poden participar en esdeveniments i visibilitzar
un suport internacional, tenen contacte directe amb les institucions del govern
i, en general, estan obligades a complir amb les Directrius de Drets Humans esmentades anteriorment.
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Quins poden ser els nostres objectius i les nostres expectatives en aquestes reunions?

Sensibilitzar les persones de les unitats sobre la protecció de les persones
defensores i els casos que portem en particular.
En casos greus, podem demanar pronunciaments públics del SEAE d’alt nivell (encara que és una petició difícil d’aconseguir, ja que la UE prioritza la
diplomàcia silenciosa, no podem deixar d’exigir-ho).
Tocar el tema en les seues relacions polítiques amb el govern del país.
Parlar amb la delegació de la UE al país perquè visiten l’organització o la regió.
Aconseguir una major participació de la societat civil en els diàlegs de drets
humans.
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Cabildeig cap a la Comissió Europea

Com s’ha esmentat en la introducció, la Comissió Europea és el braç executiu de
la UE, proposa legislació i supervisa el compliment d’acords. Cal subratllar que en
el document «Political guidelines for the next European Commission 2019-2024»,
elaborat per la presidenta actual Ursula von der Leyen, no apareix esmentada ni
una sola vegada la paraula «Drets Humans», la qual cosa ens pot donar una idea de
les prioritats d’aquesta institució.

Quant a la temàtica de protecció de persones defensores a Amèrica Llatina, la unitat més adequada per a realitzar una certa labor de cabildeig és la Direcció de
Cooperació Internacional i Desenvolupament (DEVCO). Aquesta direcció general de la Comissió, és responsable de les polítiques de la UE relacionades amb el
desenvolupament i l’ajuda internacional. En aquest sentit, financen la societat civil
en tercers països, organitzacions i moviments socials, organitzacions de Drets Humans, organitzacions comunitàries, etc. En la seua estratègia per a 2014 – 2020
anuncien la necessitat de donar una prioritat més alta als Drets Humans, entre altres.

“The mandate under the new Commission expects from DEVCO to play a leading role in negotiations of the new development goals. It also requires giving
high priority to human rights, governance and gender issues.”81

Quant a temes de protecció, podem insistir en el fet que el suport financer ha
d’estar acompanyat d’un suport polític i enfocat en protecció. Efectivament, no
serveix finançar per a l’enfortiment de les organitzacions o per a un projecte sobre
els drets de les dones (per donar dos exemples) si no es reacciona quan amenacen
o agredeixen als qui desenvolupen el projecte. És necessari saber que DEVCO té el
que anomenen ‘Estratègies països’, on s’identifiquen les prioritats de DEVCO per als
diferents països on intervé. Podem trobar-les en la pàgina de la Comissió Europea
buscant per país.
De nou, podem veure en l’organigrama d’aquesta Direcció General82 que hi ha unitats temàtiques i geogràfiques. Les que ens poden interessar són:
La unitat B.1 sobre Igualtat de Gènere, Drets Humans i Governança
Les unitats G encarregades d’Amèrica Llatina i el Carib
Com que no proporcionen contactes específics de cadascuna de les unitats, amb el
nom de les persones encarregades que es troben a l’organigrama, haurem d’utilitzar la pàgina de l’EU who-is-who83 per a trobar els correus i telèfons de contactes, i,
fins i tot, poder veure els equips subordinats.
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Per a exemplificar-ho:
Consultat al febrer de 2020, podem veure en l’organigrama que la persona
encarregada de la Unitat B.1 és C. Adamo

Fent la cerca en la pàgina de l’EU who-is-who trobem que es diu Chiara Adamo
i que el seu telèfon és el 0032 229 96797

Clicant sobre el seu nom trobem tota la llista de les persones i serveis subordinats, la qual cosa ens permetrà afinar les nostres peticions de reunió.

Quins poden ser els nostres objectius i les nostres expectatives en aquestes reunions?
Sensibilitzar les persones de les unitats sobre la protecció de les persones
defensores i els casos que portem en particular.
Demanar-los que incloguen (com ho fan amb altres temàtiques) el tema de
protecció de manera transversal en tots els seus projectes de cooperació i
finançament.
Demanar-los reaccionar (o que demanen als seus col·legues del Consell i del
SEAE reaccionar) enfront dels casos d’amenaces o agressions a persones
defensores, organitzacions i col·lectius finançats per la UE.
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Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR)84
L’instrument EIDHR pot atorgar ajuda on no hi ha una cooperació al desenvolupament establida, i pot intervindre sense l’acord dels governs de tercers països.
Pot fer costat a grups o individus de la societat civil que defensen la democràcia,
així com a organitzacions intergovernamentals que implementen els mecanismes
internacionals per a la protecció dels drets humans. L’assistència sota l’EIDHR
complementa altres eines que s’utilitzen per a implementar les polítiques de la
UE per a la democràcia i els drets humans. Aquests van des del diàleg polític i les
iniciatives diplomàtiques fins a diversos instruments per a la cooperació financera
i tècnica, inclòs l’Instrument de Cooperació per al Desenvolupament (DCI)85 o Instrumento para la Estabilidad (IfS)86 o l’Instrument per a l’Estabilitat (IfS) 86, més
relacionat amb situacions de crisi.
En el nou marc financer de la UE, l’EIDHR desapareix per a ser absorbit dins del
grup d’eines financeres per a la política exterior.

ProtectDenfeders.eu
ProtectDefenders.eu és el mecanisme de la UE per a la protecció de les persones
defensores de drets humans; va ser establit per a protegir les persones defensores que s’enfronten a les situacions més difícils a tot el món. Protectdefenders.
eu està liderat per un Consorci de 12 ONGs actives en el camp dels drets humans.

Què ofereix ProtectDefenders.eu?
proporciona ajuda les 24 hores del dia a les persones defensores dels drets
humans que s’enfronten a un risc immediat a través de la línia directa d’emergència que dirigeix Front Line Defenders;
aporta ajuda a les organitzacions locals de drets humans per a desenvolupar
activitats dirigides a promoure un programa a favor dels drets humans i lluitar contra les violacions d’aquests (inclosa la lluita contra les lleis repressives,
les restriccions, les sancions i les disposicions administratives que en limiten
el treball);
subvencions per a la reubicació temporal de persones defensores;
formació en protecció.
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Cabildeig cap al Parlament Europeu
Com ja hem vist anteriorment, el Parlament Europeu87 no solament té el seu rol
formal –tant legislatiu com de control polític– sinó que també pot ser una caixa de
ressonància de les preocupacions de les organitzacions de la societat civil. Per això
intentarem utilitzar-lo de les dues formes, tant des del seu rol orgànic com amb
totes les seues possibilitats de visibilització de les nostres preocupacions.
Des de 2020, en el Parlament Europeu conviuen 705 Eurodiputats i Eurodiputades
(MEPs per les seues sigles en anglés), la majoria repartits en 7 grups polítics88. El
Parlament Europeu es divideix en 22 Comissions (temàtiques) i en 44 Delegacions
(geogràfiques).

El calendari del Parlament Europeu
Conéixer el calendari anual del Parlament Europeu és important per a planificar
visites de cabildeig o proposar missions a les i els MEPs. El calendari anual es pot
trobar a través de les pestanyes de plenària/calendari..
Com a exemple, ací es troba el calendari dels mesos d’abril – juny 2020:

Setmana de plenària del Parlament Europeu. En aquest cas els i les MEPs
estan a Estrasburg, per la qual cosa no és un bon moment per a organitzar
una gira política a Brussel·les. Si bé cada MEP manté una part dels equips
a Brussel·les, aquests estan bolcats en el suport al seu MEP durant la sessió plenària. A Estrasburg, si bé es poden organitzar reunions, els i les MEPs
tenen molt poc de temps per a poder atendre trobades amb societat civil. Es pot
seguir la sessió del ple en directe en línia.
Setmana de reunió de comissions que tenen lloc a Brussel·les. És – en general – el millor moment per a demanar reunions. Cal saber que la majoria
de MEPs arriben els dimarts i se’n van els dijous, no obstant això els equips
de MEPs i persones assessores dels grups polítics estan tota la setmana.

Reunions de grups polítics, en general es desenvolupen a Brussel·les però
poden també donar-se en un altre país. Depén dels propis grups.
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Setmana mixta. Estan previstes reunions de comissions, reunió plenària i
reunió de grup. En aquest cas, tota la setmana es desenvolupa a Brussel·les
(com una setmana de reunions de comissions) – és el que es diu en l’argot
europeu la setmana del miniple.

Setmana d’activitats parlamentàries a l’exterior. Són les setmanes dedicades per a missions en l’exterior, és a dir que –en teoria– són les setmanes
dedicades per a demanar a MEPs participar en missions de verificació. Evidentment, no lleva la possibilitat de proposar missions en altres moments
(evitant les setmanes de plenària o miniplenària).
Els dies amb el número en roig, són dies festius per al Parlament Europeu.

El Premi Sàkharov
El Parlament Europeu concedeix cada any el Premi Sàkharov a la llibertat de consciència a persones defensores dels drets humans de tot el món. En anys anteriors van rebre el premi figures com Nelson Mandela, Malala Yousafzai o Raif
Badawi. El guardonat amb el Premi Sàkharov de 2019 és Ilham Tohti, conegut
activista pro drets humans i professor d’economia uigur, que defensa els drets de
la minoria uigur a la Xina. Al setembre de 2014, Tohti va ser condemnat a cadena
perpètua pel seu activisme, després d’un simulacre de judici de dos dies.
El Parlament també ha creat la Xarxa del Premi Sàkharov per a fer costat a les
persones premiades, fomentar les relacions entre elles i promoure les activitats
conjuntes.
A més de les persones premiades, també es reconeix la labor d’altres dues persones o processos finalistes i en algunes ocasions han sigut també convidades a
Estrasburg per a mantindre reunions amb diferents MEPs i grups polítics.
Podem convéncer a MEPs o grups polítics perquè nominen persones defensores
que volem protegir.

Les comissions
Les comissions desenvolupen les propostes legislatives redactant informes, presentant esmenes per a la seua consideració en el Ple i designant a un equip negociador
per a mantindre negociacions amb el Consell i la Comissió sobre legislació de la UE.
Així mateix, aproven informes d’iniciativa pròpia, organitzen audiències amb experts i
examinen l’actuació d’altres òrgans i institucions de la UE.
Una comissió està composta entre 25 i 81 membres titulars i un nombre equivalent
de suplents. Cada comissió elegeix una presidència i fins a quatre vicepresidents entre els seus membres titulars, que componen la «taula de la comissió», per un mandat
de dos anys i mig. La composició política de les comissions reflecteix la del Ple.
Les comissions parlamentàries acostumen a reunir-se a Brussel·les i compten amb
l’assistència d’una secretaria per a dur a terme el seu treball. Els debats són, en general, públics i, en principi, es retransmeten en línia.
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Quan parlem de la protecció de persones defensores, líders socials que treballen
en temàtiques de terres i territoris, afectacions ambientals, impactes de projectes
econòmics o empreses i drets humans, ens dirigirem a les següents comissions que
poden tindre relació amb el nostre treball i que tenen un paper en temes de relacions
exteriors89:

Comissions
Assumptes Exteriors...................................................................................... AFET
Subcomissió de Drets Humans.................................................................. DROI
Desenvolupament.......................................................................................... DEVE
Drets de les Dones i Igualtat de Gènere................................................. FEMM
Comerç Internacional.................................................................................... INTA

Cada comissió té la seua pàgina web, la podem trobar a través de la pàgina principal
de les comissions.
En cadascuna de les pàgines es troba informació important com:
MEPs que conformen la comissió dividits en:
yy

Presidència

yy

Vicepresidència

yy

Membres titulars

yy

Suplents

El correu de contacte del secretariat de la comissió. Les persones del secre-tariat de les comissions poden ser contactes interessants per a assabentar-se
dels plans de la comissió, així com per a obtindre consells per a poder posi-cionar les nostres temàtiques.
L’agenda de les properes reunions així com altres documents de referència.
Per a conéixer amb precisió les competències i responsabilitats de les comissions es
pot visitar la pàgina web o l’Annex VI del Reglament Intern del Parlament Europeu90.

Què poden fer les comissions que ens servisca per a la protecció?

Realitzar audiències o intercanvis de punts de vista en reunions oficials de la
comissió sobre temàtiques o situacions de països.
Elaborar i presentar resolucions al ple del parlament.
Interpel·lar als membres de la Comissió Europea, Consell o Alt Representant de
la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat.
Pregunta Oral amb debat en el Ple (amb o sense resolució) cap a Consell, Comissió o Alt representant.
Organitzar missions en països tercers i elaborar informes de la missió.
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A vegades (encara que no és del tot fàcil), la presidència pot decidir donar veu a
algú de la societat civil cap al final d’una reunió de comissió (5 min.) dins d’‘altres
punts’.
Elaborar comunicats públics sobre una temàtica o cas específic.
Hi ha un procediment especial vinculat en part a la comissió de Drets Humans
(DROI) que consisteix en el fet que en cada plenària (a Estrasburg) realitzen 3
resolucions d’urgència sobre situacions de Drets Humans en diferents països
del món. Es pot intentar posar la nostra situació allí.
Cada comissió pot elaborar un màxim de 6 informes propis.
Cada comissió pot sol·licitar a experts independents la realització d’informes
sobre temàtiques concretes.
És bo recordar que les reunions de les comissions acostumen a ser obertes al públic i, en general, transmeses en directe en línia.
Per a la majoria de les accions d’una comissió en el seu conjunt, necessitarem el
suport de diversos grups polítics, ja que són decisions col·legiades (excepte la intervenció decidida per la presidència).

Consell:
En general, és més fàcil aconseguir audiències temàtiques tocant diversos
països que sobre un sol país. Igualment, fer propostes d’audiències sobre una
temàtica transversal amb altres organitzacions pot tindre més possibilitats
de ser acceptada (per exemple, “situació de les dones defensores dels territoris a
Amèrica Llatina”, o “les empreses multinacionals i els drets dels pobles indígenes”).

Les delegacions91
Les delegacions del Parlament Europeu són grups oficials d’eurodiputats i eurodiputades que mantenen i desenvolupen relacions amb els parlaments de països,
regions o organitzacions que no pertanyen a la Unió. Així, doncs, les delegacions
són el principal vincle del Parlament amb altres òrgans legislatius, tant dins com
fora de la Unió.
Oficialment «en cooperació amb les comissions del Parlament i amb els diputats, les delegacions treballen per a donar suport a la democràcia i els drets humans més enllà de
les fronteres de la Unió, de manera que reforcen les posicions del Parlament Europeu».
Quan parlem de la protecció de persones defensores que treballen a Amèrica Llatina, les delegacions pertinents són les següents:
Delegació en l’Assemblea Parlamentària Eurollatinoamericana Delegació en
l’Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE
Delegació en la Comissió Parlamentària Cariforum-UE
Delegació en Comissió Parlamentària Mixta UE-Chile
Delegació en la Comissió Parlamentària Mixta UE-México
Delegació per a les Relacions amb els Països de l’Amèrica Central
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Delegació per a les Relacions amb els Països de la Comunitat Andina Delegació per a les Relacions amb Mercosur
Delegació per a les Relacions amb la República Federativa del Brasil

En general, les delegacions són menys accessibles que les comissions, però poden
ser clarament importants.
Tal com les comissions, cada delegació té la seua pàgina web, es troba l’enllaç de
totes i cadascuna de les delegacions en la pàgina principal.
En cadascuna de les pàgines es troba informació important com:
MEPs que conformen la delegació
yy President / President
yy Vicepresidents / Vicepresidentes
yy Membres titulars
yy Suplents
El correu de contacte del secretariat de la delegació. Les persones del secretariat de les delegacions poden ser contactes interessants per a assabentar-se dels plans de la delegació, així com per a rebre consells per a poder
posicionar les nostres temàtiques.
L’agenda de les pròximes reunions, així com documents de referència (no es
reuneixen amb la mateixa regularitat que les comissions).

Cal apuntar que les reunions de les delegacions –si bé en general són públiques
com les de la comissió– no són retransmeses en línia.

Què poden fer les delegacions que ens servisca per a la protecció?

Realitzar audiències en reunions oficials de la delegació sobre temàtiques en
països de la seua jurisdicció.
Organitzar missions en països tercers i elaborar informes postmissió.
Realitzar informes, resolucions pròpies de l’espai al qual pertanyen (com en
l’Assemblea Parlamentària Eurollatinoamericana) que poden ser interessants
però són menys conegudes i amb menys pes que les resolucions votades en
ple del Parlament Europeu.

Assemblea Parlamentària Eurollatinoamericana – EuroLat
EuroLat és una assemblea parlamentària multilateral –un fòrum en el qual es
reuneixen diversos parlamentaris– composta per 150 membres. La meitat dels
membres prové de Parlaments regionals llatinoamericans, inclosos el Parlatino
(Parlament Llatinoamericà), el Parlandino (Parlament Andí), el Parlacen (Parlament
Centreamericà), el Parlasur (Parlament del Mercosur) i els Congressos de Xile i de
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Mèxic. L’altra meitat prové del Parlament Europeu i aquest grup constitueix la
delegació del Parlament Europeu en EuroLat.
Els debats d’EuroLat s’han centrat en temes com la democràcia i drets humans,
migració, lluita contra la pobresa, promoció de la cohesió social, innovació i tecnologia, i medi ambient i canvi climàtic. Quan es reuneix en Ple tota l’Assemblea (2
vegades a l’any), es dóna un espai específic per a la societat civil amb temàtiques
relacionades amb la relació UE – Amèrica Llatina.
Se’n poden trobar les resolucions, agenda, membres, etc. en la pàgina de la delegació.

Els Grups Polítics
En 2020 el Parlament Europeu estava compost per 7 grups polítics92.
Cada grup representa una coalició de partits polítics nacionals.
Sobre l’organització del grups polítics cal saber que:
A més dels i les MEPs i els seus equips, cada grup polític té equips de persones assessores segons les diferents comissions del Parlament (veure més
endavant sobre les comissions) o segons temàtiques.
Hi ha MEP coordinador del grup per a les distintes comissions.
Per a tindre els contactes, cal anar a les pàgines web de cadascun dels grups polítics,
cada pàgina està organitzada a la seua manera i no sempre és fàcil trobar qui forma
part de cada comissió o delegació.
EPP: Grup del Partit Popular Europeu (Demòcrata-Cristians).
S&D: Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates en el Parlament Europeu.
Renew: Renew Europe Group.
Greens/EFA: Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea.
ID: Grup Identitat i Democràcia.
ECR: Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus.
GUE/NGL: GGrup Confederal de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica.
És important identificar les persones assessores i les i els MEPs coordinadors de les
comissions i delegacions que hem definit com a importants, per a poder posicionar
el nostre tema en les agendes de les comissions o delegacions. També per a buscar
reacció sobre la protecció de persones defensores a Amèrica Llatina i principalment amb la temàtica d’empreses, terra, territori i medi ambient.
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Què poden fer els grups polítics que ens servisca per a la protecció?

Donar suport a les nostres peticions d’inclusió de temes en les agendes de
les comissions o delegacions.
Fer esdeveniments o seminaris públics.
Convidar representants de la societat civil en les seues reunions de grup.
Organitzar missions en països tercers.
Pregunta Oral amb debat en el Ple (amb o sense resolució) cap a Consell,
Comissió o Alt Representant.
Cada grup polític té dret a proposar un debat temàtic de la seua elecció
almenys una vegada a l’any. Els debats temàtics es distribueixen entre els
grups polítics segons el seu nombre de membres.
En cada sessió Plenària, proposar debats (amb o sense resolució) amb la
presència del Consell, Comissió o Alt Representant.
Organitzar Photo Actions.
Redactar i difondre comunicats públics.
Presentar esmenes a informes de Ple que poden incloure els nostres casos.
Presentar la seua urgència de drets humans sobre les temàtiques establides.

Els intergrups i grups temàtics93
Els diputats pertanyents a grups polítics diferents i a diferents comissions parlamentàries poden constituir intergrups amb la finalitat de mantindre intercanvis
informals de punts de vista sobre assumptes determinats i promoure els contactes entre els diputats i la societat civil.
Els intergrups no són òrgans del Parlament, per la qual cosa en cap cas poden
expressar el punt de vista d’aquest, però són molt interessants a l’hora d’arribar
a més MEPs, a organitzar trobades, etc. A més, apareixen en la pàgina oficial del
Parlament i tenen dret a certs beneficis com la reserva de sales.
També hi ha grups informals, en el sentit que no són recollits en la llista d’intergrups del Parlament Europeu però poden ser –de la mateixa forma– útils
per a arribar a més MEPs o realitzar activitats en el Parlament Europeu. Estan per exemple el grup d’amistat amb el RIF o el grup de memòria històrica.

Eurodiputats Individuals
Com hem comentat adés, el Parlament està compost de 705 eurodiputades i eurodiputats. Cadascun pertany a diverses comissions i delegacions.
Cada MEP té la seua pàgina dins del web del Parlament Europeu. Aquesta pàgina
és bastant completa i ens permet tindre tots els contactes i els punts d’interés del
o la MEP.
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Trobem la següent informació rellevant:
El Grup Polític al qual pertany en el Parlament Europeu
El correu (el sobre), i les seues xarxes socials.
El Partit Polític al qual pertany al seu país.
Les comissions on és President/a, Vicepresident/a, Membre o Suplent.
Les diferents activitats parlamentàries.
El Curriculum vitae.
Els assistents.

Les Activitats Parlamentàries (principals i altres) ens permeten conéixer millor els
interessos i les postures del o la MEP. Efectivament, ací es tracta de trobar-ne les
intervencions en el ple, les propostes de resolució, les preguntes parlamentàries94.
Hi ha diversos tipus d’Assistents:
Assistents acreditats/ades són l’equip del o de la MEP a Brussel·les.
Assistents acreditats/ades (agrupació) són assistents a Brussel·les de l’agrupació política a la qual pertany el MEP al seu país.
Assistents locals són l’equip del o de la MEP a la seua ciutat d’origen.
Assistents locals (agrupació) són l’equip al país de l’agrupació política a la qual
pertany el MEP al seu país.
Agents pagadors (gestoria dels contractes d’assistents locals).
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Igualment, trobem (en la part de baix de la pàgina) els telèfons i les adreces de les
seues oficines tant a Brussel·les com a Estrasburg.

Com llegir els números de les oficines i sales en
el Parlament a Brussel·les?
yy Primer, l’edifici. Hi ha diversos edificis on es troben oficines del Parlament
Europeu: l’Edifici Paul-Henri Spaak (abreujat PS o P), l’Edifici de Altiero Spinelli (A o ASP) Edificis de Willy Brandt (WM o W) i Jozef Antall (J).
yy Segon, el pis representat pel primer número.
yy Tercer, l’ala on es troba l’oficina, apuntada per la lletra que segueix el primer número.
yy Quart, el número de l’oficina identificat pel número final.
yy Des de la tercera planta de l’edifici Altiero Spinelli es pot accedir a totes les
ales dels diferents edificis.

Què pot fer un o una MEP que ens servisca per a la protecció?

Són les nostres portes d’entrada per a les peticions que volem fer a les comissions, delegacions o grups polítics. En aquest sentit els necessitem per a
donar suport a les nostres peticions d’audiència, informes, missions, etc.
Convocar i organitzar esdeveniments.95
Participar en missions que podem organitzar en països tercers.
Signar cartes de pressió a autoritats de països tercers.
Fer ús de les seues xarxes socials per a visibilitzar el seu suport a les persones defensores.

76

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

Realitzar comunicats o articles de premsa.
Reservar el VoxBox (plató audiovisual del Parlament Europeu amb tot material d’enregistrament) on es pot enregistrar un programa de debat amb
diferents persones per a difondre després en mitjans, o un vídeo més curt i
simple del o la MEP sol o amb un o una activista de Drets Humans.
Realitzar preguntes europarlamentàries.
Convocar i organitzar esdeveniments.96
Realitzar vídeos de denúncia sobre situacions concretes que poden difondre
a través de les seues xarxes socials.
Realitzar intervencions en les comissions, delegacions o en ple sobre temes
o casos específics.
Organitzar una roda de premsa.

Prioritzar a qui demanem reunió
Per a prioritzar a qui demanem reunió podem tindre en compte diversos criteris:
Mantindre contacte amb persones aliades (amb les quals estem segures de
tindre un resultat profitós de la reunió).
Obrir espais i contactes nous (és important intentar trobar portes d’entrada
amb la major diversitat possible de partits polítics per a poder tindre més
impacte).
Buscar MEPs que es troben en diferents comissions que ens interessen
(per a la qual cosa és bo realitzar una taula creuada per a poder seleccionar
MEPs).
Pensar en les persones amb especial càrrec (presidència, vicepresidència,
coordinació).
Trobar MEPs que han mostrat interés per la temàtica o el país (a través de les
seues pàgines web o buscant preguntes parlamentàries).
MEP relacionats amb el territori / país d’on venim.

Consell:
No sols s’ha de pensar en els o les MEPs; els equips són importants. Efectivament, els equips són les persones que donaran seguiment als compromisos,
són el primer filtre perquè els temes arriben al MEP, són els que redactaran
intervencions, etc. Així que recomanem demanar reunió amb els equips. Ho
podem proposar en cas que el o la MEP no puga, o en cas de voler una reunió més de seguiment i construcció d’estratègia.

Consell:
És important tindre clar el que pot fer cadascú per a no demanar coses
que no entren en les seues funcions, amb la qual cosa perdríem legitimitat
i serietat.
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Les eines més utilitzades pel moviment de Drets Humans
Les preguntes amb sol·licitud de resposta escrita – comunament anomenades
preguntes parlamentàries

«1. Qualsevol diputat, un grup polític o una comissió podran formular preguntes
amb sol·licitud de resposta escrita al president del Consell Europeu, al Consell, a
la Comissió o al vicepresident de la Comissió / alt representant de la Unió per a
Afers exteriors i Política de Seguretat d’acord amb els criteris establits en un Annex
del present Reglament intern (1). El contingut de les preguntes serà responsabilitat
exclusiva dels autors». Article 138 del Reglament Intern del Parlament Europeu.97

Cada diputat/ada, grup polític o comissió podrà remetre, durant un període de tres
mesos consecutius, un màxim de vint preguntes. Per regla general, el/la destinatari/a respondrà a les preguntes en un termini de sis setmanes a partir de la seua
transmissió. No obstant això, els i les diputades, els grups polítics o les comissions
podran designar cada mes una de les seues preguntes com a «pregunta prioritària», que el destinatari haurà de contestar en un termini de tres setmanes a partir
de la seua transmissió a aquell, la qual cosa pot ser útil en casos urgents.
Si es vol que un o una eurodiputada realitze una pregunta parlamentària, es recomana proposar-li un esborrany que ha de complir amb els criteris següents98:
Especificar amb claredat el destinatari a qui ha de transmetre’s (president
del Consell Europeu, al Consell, a la Comissió o al vicepresident de la Comissió / Alt Representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat),
que triem segons l’àmbit de la pregunta –el més habitual en casos de situació
de perill per a persones defensores és l’Alt Representant.
No podran superar les 200 paraules.
No contindran més de tres subpreguntes.
En la pàgina web del parlament europeu podem buscar les diferents preguntes
realitzades o bé per temàtica, o per MEP. Es troben en la part de la ‘sessió plenària
/ preguntes i actes de la Unió’.

78

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

Podem veure, en cada pregunta:
La data de quan va ser presentada la pregunta: en l’exemple, el 10 de desembre de 2015.
A qui anava dirigida: en l’exemple, a la Comissió.
Qui va realitzar la pregunta: en l’exemple, Tania González (del grup polític
GUE/NGL).
La pregunta com a tal (assumpte i text).
Un enllaç a la resposta quan aquesta existeix.

Consell
Per a obtindre una cerca exhaustiva cal buscar en anglés.
La cerca en castellà de preguntes parlamentàries en la legislatura actual (2019-2024) amb la mateixa paraula ‘Colòmbia’ mostra 2 resultats. La
mateixa cerca en anglés en troba 8. Per la seua banda, el català no és llengua
oficial de la Unió Europea.

Realitzar un esdeveniment en el Parlament Europeu

Por què?
Realitzar un esdeveniment en el Parlament Europeu pot ser interessant per diverses raons:
És un espai polític important i la premsa el veu com a tal, la qual cosa ens pot
facilitar a donar visibilitat a l’esdeveniment i a les nostres peticions.
Pot ser la possibilitat per a tocar diferents MEPs o les seues oficines.
Com?
Hem de trobar MEPs disposades a convocar conjuntament l’esdeveniment.
Hem de realitzar una proposta elaborada als i les MEPs de participants,
temàtiques, enfocament, etc., per a convéncer-los.
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Els equips dels i les MEPs s’encarreguen de reservar la sala, encara que tenim un rol sobre la grandària de la sala que necessitem, quines especificitats
tindria (principalment pensar en les cabines d’interpretació).
Realitzarem el cartell de l’esdeveniment.
Hem d’assegurar la interpretació, si és necessària (es pot valorar amb els i les
MEPs si pot cobrir el cost amb els seus fons, però no és l’habitual).
Hem de fer circular les invitacions per a l’esdeveniment (sense oblidar-nos de
la premsa).
Hem de facilitar als equips la llista de les persones que volen assistir i que
necessiten acreditació.

Tres eines per a fer el seguiment al Parlament Europeu
yy El tren legislatiu en què podem trobar els processos legislatius de la UE en
curs i els documents relatius a aquests.
yy El Think Tank del Parlament Europeu en què es troben documents de referències sobre temàtiques, àrees geogràfiques, etc.
yy L´espai on seguir les piulades de MEPs, grups polítics, etc.
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Altres dianes possibles a Brussel·les

El Comité Econòmic i Social Europeu99 (CESE)
El CESE és un organisme consultiu de la Unió Europea. És un fòrum únic de consulta, diàleg i consens entre representants dels diferents sectors de la «societat
civil organitzada», la qual cosa inclou tant a empresaris, sindicats i entitats, com a
associacions professionals i comunitàries, organitzacions juvenils, grups de dones,
consumidors, defensors del medi ambient i molts altres. Els membres del CESE no
estan vinculats per cap mandat imperatiu i treballen en favor de l’interés general
de la Unió. Així doncs, el CESE constitueix un pont entre les institucions de la UE i
la ciutadania, promovent a la UE una societat més participativa i integradora, i, per
tant, més democràtica.
El CESE té tres comeses fonamentals:
Assessorar el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió.
Garantir que les opinions de les organitzacions de la societat civil s’escolten
a Brussel·les i fer que cobren major consciència de les repercussions de la
legislació de la UE en les vides de la ciutadania.
Donar suport i reforçar la societat civil organitzada dins i fora de la UE.
Té una Secció Especialitzada de Relacions Exteriors.

El Banc Europeu d’Inversions100 (BEI)
El BEI és el Banc de la Unió Europea. És propietat dels Estats membres i la seua
missió consisteix a prestar diners per a les inversions que donen suport als objectius de la Unió (per exemple, en els àmbits de l’energia i les xarxes de transport, la
sostenibilitat mediambiental i la innovació). El BEI se centra a augmentar l’ocupació
i el potencial de creixement a Europa, donar suport a les accions en favor del clima
i les polítiques de la UE més enllà de les seues fronteres.
És una possible diana de cabildeig a l’hora de voler denunciar violacions de drets
per projectes en què participen inversions del BEI.
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EL CABILDEIG
POLÍTIC ENFOCAT EN
PROTECCIÓ DAVANT
D’INSTITUCIONES
DE NACIONS UNIDES
A GINEBRA
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El complet (i complex) sistema
dels Drets Humans de les Nacions Unides

L’Oficina de l’Alt Comissariat per als Drets Humans101 (ACNUDH)102 és la
principal entitat de les Nacions Unides en l’àmbit dels drets humans. L’Assemblea
General va encomanar a l’Alt Comissariat i a la seua Oficina la missió de promoure
i protegir tots els drets humans de totes les persones. El programa de drets humans
de les Nacions Unides està orientat a vetlar perquè la protecció i el gaudi dels drets
humans siguen una realitat en la vida de totes les persones. D’una banda, ACNUDH
empeny els governs (que tenen la responsabilitat primordial de protegir els drets
humans) a complir amb les seues obligacions i, d’altra banda, fa costat als individus
en la reivindicació dels seus drets. A més, denuncia de manera objectiva les
violacions de drets humans.
Col·labora estretament amb organismes, fons i programes especialitzats de les
Nacions Unides (com l’Organització Mundial de la Salut, l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats, UNICEF, l’Organització Internacional del Treball,
la UNESCO, etc.) perquè la labor en defensa dels drets humans tinga el màxim
impacte.

Òrgans de tractats
Des que es va adoptar la Declaració Universal de Drets Humans en 1948, tots els
Estats membres de l’ONU han ratificat almenys un dels principals tractats internacionals de drets humans, i el 80 per cent ha ratificat quatre o més.
Els nou òrgans creats en virtut de tractats internacionals de drets humans estan
constituïts per comités d’experts independents encarregats de supervisar l’aplicació d’aquests tractats. Amb aquest fi, s’encarreguen de revisar informes que els
Estats Part remeten periòdicament sobre mesures que s’hagen pres per a implementar les disposicions del tractat.
Després de realitzar aquestes gestions, el comité aprova el que generalment es
denomina «observacions finals», referents als aspectes positius i als obstacles en
l’aplicació del tractat per part de l’Estat, i als àmbits en què l’òrgan del tractat recomana prendre mesures addicionals.
Alguns òrgans de tractats poden rebre i conéixer denúncies de particulars i alguns
d’ells poden realitzar investigacions.
ACNUDH dona suport als òrgans de tractats en l’harmonització dels seus mètodes
de treball i els requisits en matèria de presentació d’informes a través de les seues
secretaries.
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El Consell de Drets Humans és un organisme intergovernamental de les Nacions Unides encarregat d’enfortir la promoció i protecció dels drets humans a tot
el món per a fer front a situacions de violacions dels drets humans i formular recomanacions sobre ells. Té la capacitat de discutir totes les qüestions temàtiques relatives als drets humans i situacions que requereixen la seua atenció durant tot
l’any. Es reuneix en l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra.
El Consell està compost per 47 Estats membre103 de les Nacions Unides, que són
triats per l’Assemblea General de les Nacions Unides per a un període de 3 anys.
La filiació del Consell es basa en una distribució geogràfica equitativa. Els escons es
distribueixen de la següent manera:
Estats d’Àfrica: 13 seients
Estats d’Àsia i el Pacífic: 13 seients
Amèrica Llatina i el Carib: 8 seients
Estats d’Europa occidental i altres Estats: 7 seients
Estats d’Europa oriental: 6 seients

El Consell de Drets Humans es reuneix 3 vegades a l’any i les sessions tenen lloc
sempre en els mateixos mesos:
Primera sessió: febrer / març
Segona sessió: juny / juliol
Tercera sessió: setembre / octubre

L’Examen Periòdic Universal (EPU o UPR per les seues sigles en anglés) és el
mecanisme a través del qual el Consell de Drets Humans examina periòdicament el
compliment de les obligacions i els compromisos en matèria de drets humans per
part de cadascun dels Estats membre de les Nacions Unides.
L’examen d’un Estat es basa en tres documents:
un informe nacional elaborat per l’Estat que s’examina;
una compilació d’informació de les Nacions Unides sobre l’Estat objecte
d’examen preparada per l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides
per als Drets Humans;
un resum de la informació presentada per altres actors interessats (inclosos
els representants de la societat civil), també elaborat per ACNUDH.
L’examen pròpiament dit té lloc a Ginebra, en un període de sessions del Grup de
Treball sobre l’Examen Periòdic Universal, que està integrat pels 47 Estats membre
del Consell de Drets Humans, així com pels altres Estats que són observadors.
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L’examen consisteix en un diàleg interactiu de tres hores i mitja entre l’Estat examinat i els Estats membre i observadors del Consell. Uns dies després d’aquest diàleg,
el Grup de Treball adopta l’informe sobre les seues deliberacions.
En la sessió plenària del Consell de Drets Humans posterior a l’examen, uns mesos
després, s’adopta un document final sobre el resultat, que conté l’informe del Grup de
Treball i la posició de l’Estat examinat respecte a les recomanacions rebudes. L’adopció d’aquest document dura una hora; aquesta es divideix en parts iguals entre l’Estat objecte d’examen, els altres Estats i els altres actors interessats que inclouen a les
institucions nacionals de drets humans i els representants observadors de les ONG,
perquè presenten declaracions orals amb les seues observacions respecte de l’EPU.
Comité Asesssor
EEl Comité Assessor del Consell de Drets Humans funciona com el «grup de reflexió» del Consell i concentra les seues activitats en l’assessorament basat en estudis i investigacions. Està integrat per 18 experts independents designats pel Consell, procedents proporcionalment dels cinc grups regionals de l’ONU. Els experts
tenen diferents orígens professionals, exerceixen les seues funcions a títol personal per un període de tres anys i poden ser reelegits només una vegada.

Procediments Especials
Els Procediments Especials del Consell de Drets Humans estan integrats per relators/es especials, experts/es independents i Grups de Treball (conformats per cinc
membres), que són nomenats pel Consell de Drets Humans.
Els i les titulars dels Procediments Especials realitzen visites als països; actuen sobre casos i situacions individuals de naturalesa més àmplia i estructural mitjançant
l’enviament de comunicacions als Estats i a altres interessats, en les quals criden
l’atenció sobre denúncies de violacions o abusos; duen a terme estudis temàtics i
organitzen consultes d’experts; contribueixen a l’elaboració de normatives internacionals de drets humans; participen en tasques de promoció; sensibilitzen la
població i assessoren en matèria de cooperació tècnica.
Els titulars de Procediments Especials presenten informes almenys una vegada
a l’any al Consell i a l’Assemblea General. Moltes vegades, es converteixen en els
únics mecanismes que alerten a la comunitat internacional sobre determinades
qüestions de drets humans.
En el moment de la redacció d’aquesta guia hi ha 80 titulars de Procediments Especials actius per a 56 mandats, 44 mandats temàtics104 i 12 mandats de país105105.

Procediment de denúncia
El Procediment de Denúncia del Consell de Drets Humans és un mecanisme orientat a les víctimes i destinat a abordar els quadres persistents de violacions manifestes i fefaentment provades de drets humans que es produïsquen en qualsevol
part del món i en qualsevol circumstància. El procediment de denúncia s’estructura
sobre la base de les comunicacions rebudes per part d’individus, grups o organitzacions que al·leguen ser víctimes de violacions de drets humans o que tinguen
coneixement directe i fefaent de les violacions en qüestió.
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Mecanisme subsidiari d’experts
Amb la finalitat de proporcionar al Consell de Drets Humans, es van establir mecanismes d’experts amb els coneixements temàtics especialitzats i fòrums que proporcionen una plataforma per al diàleg i la cooperació. Aquests òrgans se centren
principalment en estudis i assessorament basat en la investigació o les bones pràctiques. Es reuneixen i informen anualment el Consell.
Aquests mecanismes106 són:
Mecanisme d’Experts sobre els Drets dels Pobles Indígenes.
Fòrum sobre qüestions de les minories.
Fòrum Social.
Fòrum sobre empreses i drets humans.
Fòrum sobre drets humans, democràcia i estat de dret.

Grups de treball intergovernamentals
El Consell va establir, a més, els grups de treball intergovernamentals107 de composició oberta per a elaborar i/o negociar i ultimar nous projectes d’instruments jurídics
o formular recomanacions sobre l’aplicació efectiva dels instruments existents.
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El cabildeig amb el sistema de Drets Humans de l’ONU

Cal anotar que l’ONU –buscant facilitar la participació
de la societat civil– publica guies específiques destinades a la societat civil per a donar suport a l’enteniment
de com treballar amb cadascuna de les entitats encarregades de drets humans. Aquestes guies es troben
en la pàgina web d’ACNUDH en ‘Sobre nosaltres’ / ‘Societat Civil’108.
Es pot trobar una guia general «Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos», així com guies específiques sobre
com treballar amb el Consell de Drets Humans (amb
detalls molt pràctics sobre acreditació, per exemple), com participar de l’Examen
Periòdic Universal, etc. La lectura d’aquestes guies és altament recomanada si es
vol treballar amb l’ONU en Drets Humans.
Igualment, es pot enviar qualsevol pregunta específica als enllaços amb la societat
civil de les diferents entitats de l’ONU a Ginebra. La llista completa es pot trobar en
la pàgina web de www.unog.ch109. En el moment de la redacció d’aquesta guia, la persona en l’Oficina de la ACNUDH encarregada de fer costat a la societat civil quant a
la relació amb els tractats i mecanismes de l’ONU per a Drets Humans és Ms. Irina
Tabirta (Tel.: +41 22 917 91 25 correu: hrcngo@ohchr.org).110
En aquesta guia repassarem els mecanismes més utilitzats pel moviment social i
allò bàsic quant al treball amb el sistema de drets humans de l’ONU.
Allò primer és el treball que es fa per a les reunions del Consell de Drets Humans de l’ONU, així com per a l’Examen Periòdic Universal (EPU).
En segon lloc, el treball amb els procediments especials del Consell de Drets
Humans.
En segon lloc, el treball amb l’Oficina de l’ACNUDH.

El Cabildeig cap a les reunions del Consell de Drets Humans i l’EPU
El treball cap al Consell de Drets Humans i l’EPU és un treball que busca aconseguir
canvis estructurals, no és un treball per a buscar la reacció en casos concrets, individuals i/o urgents.
Com hem vist adés, les 3 sessions del Consell de Drets Humans se celebren sempre
en els mateixos mesos.
En cadascuna d’elles, els procediments especials en presentaran els informes111
(veure procediments especials). Quan treballem el tema de protecció de persones
defensores, la primera sessió de l’any pot ser considerada la més important, ja que
en ella es presenta l’informe de la relatora per a persones defensores i l’ACNUDH
presenta els informes de les seues oficines de país112 (quan tenen en el seu mandat
la presentació d’informe anual, com és el cas de Colòmbia, Guatemala i Hondures,
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per exemple). Però altres sessions també poden tindre interés, com la de setembre
/ octubre, quan el relator especial per als drets dels pobles indígenes presenta el
seu informe anual.
Es pot trobar el programa a tres anys amb el detall de quins seran els informes que
seran presentats en l´extranet del consell.

Extranet del Consell de Nacions Unides
Es pot demanar contrasenya i usuari a través del següent formulari online.
No obstant això, l’usuari i la contrasenya és sempre la mateixa:
Usuari: hrc extranet
Contrasenya: 1session
L’extranet és molt útil per a tindre accés a tots els documents de les sessions del Consell de Drets Humans (agendes, informes, declaracions, etc.)

Hi ha moltes possibilitats d’acció113 en el si del Consell de Drets Humans:
Assistir a totes les deliberacions del Consell, excepte les relacionades amb el
Procediment de Denúncia.
Presentar al Consell de Drets Humans declaracions escrites.
Fer declaracions orals davant el Consell de Drets Humans.
Participar en debats, diàlegs interactius, taules redones i reunions oficioses.
Organitzar esdeveniments paral·lels sobre temes relacionats amb la labor
del Consell de Drets Humans.

Per a poder ser acreditada i participar en qualitat d’observadora en els períodes de
sessions del Consell és necessari ser una ONG reconeguda com a entitat de caràcter consultiu pel Consell Econòmic i Social (ECOSOC).
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Com sol·licitar acreditació com a entitat de caràcter
consultiu amb ECOSOC?
No és un procés difícil però pot costar temps.
S’ha de crear un perfil de registre per a poder iniciar tot el procediment.
La sol·licitud es fa en línia.
Cal respondre a un qüestionari.
Es necessita l’acta de constitució de l’organització i/o els estatuts de
l’organització, així com les esmenes.
Cal el certificat de registre.
Cal tindre almenys 2 anys d’existència com a organització legalment
constituïda.
Cal lliurar l’últim informe financer i l’últim informe anual.
Tots els documents, així com el qüestionari, han d’estar en anglés o en
francés (si el document és molt llarg, s’accepta un resum traduït –per
exemple, per a l’informe anual).
Les sol·licituds completes s’han de rebre no més tard de l’1 de juny de
l’any anterior al qual l’ONG desitja ser considerada per a la seua recomanació pel Comité.
Ací es troben tots els detalls del procés.
Consell: Mentre es fa el procés, o si no es vol realitzar tot aquest procés, sempre es pot demanar a organitzacions aliades amb caràcter consultiu l’acreditació per a una sessió del Consell de Drets Humans. En aquest cas, seria una
acreditació com a membre d’aquesta organització (no a nom de la que es vol
demanar).

L’objectiu principal del treball de cabildeig durant les sessions del Consell de Drets
Humans és aconseguir que els diferents països intervinguen (tant membres del
Consell com els altres que són observadors i també poden intervindre) quan es
parla de la temàtica o del país que ens interessa per a demanar garanties per a la
labor de defensa dels drets humans. Com s’ha esmentat adés, podríem (si podem
ser acreditades) fer una intervenció pròpia, i és molt interessant perquè, encara
que té menys força política que la intervenció d’un Estat, l’escolten tots els països
membres del Consell.
Per això hem de fer un treball a diversos nivells:
Cap a les ambaixades presents al país on ens preocupa la situació de persones defensores.
Cap als Ministeris d’Afers exteriors d’aquests països membres o observadors
del Consell de Drets Humans.
Cap a les missions permanents d’aquests països a Ginebra.
yy Amb cert temps previ a la sessió del Consell ja que faran consultes amb
el seu Ministeri i/o la seua ambaixada sobre la seua intervenció.
yy En el moment o just abans de la sessió per a insistir.
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Com fem cabildeig cap a les Missions Permanents?
Podem trobar la llista i dades principals de les diferents missions permanents. Podem anar a través de la pàgina web sota el menú ‘who-is-who’ / ‘Permanent Missions’,
encara que la informació no està sempre actualitzada. Una cerca a través de cercadors d’internet ens permetrà arribar a les pàgines de les missions permanents.
No sempre serà evident trobar el contacte exacte de les persones encarregades
del Consell de Drets Humans, però es troba fàcilment el correu general i el telèfon.
Quan es pot, és important buscar el nom de la persona a càrrec de la relació amb el
Consell Drets Humans i/o amb l’Oficina de l’Alt Comissariat. Una llista més completa
dels noms i càrrecs es pot trobar en el «Blue Book»114, encara que només trobarem
el correu global de la missió permanent.

Dos exemples: França i Espanya
Prenent com a exemple la Missió Permanent d’Espanya115, podem trobar el
seu organigrama en el seu web. En el moment de redactar la guia, la persona
a càrrec de Drets Humans és el Conseller Diplomàtic Emilio Pin Godos. No
obstant això, la pàgina web només proporciona el correu genèric de la Missió
Permanent. A més, en el Blue Book la pàgina web és errònia i en la llista de
noms no s’aconsegueix identificar la persona encarregada de Drets Humans.
Per contra, si es busca el contacte de la persona de la Missió Permanent de
França, es troba més informació en el Blue Book, la pàgina web és correcta i
té una llista de noms amb els càrrecs, que no proporciona la pàgina web de
la Missió Permanent de França.
Consell: Cal recordar que, perquè una organització siga de l’Estat espanyol
no ha de limitar-se a demanar una reunió amb la missió permanent d’Espanya, també es pot fer cabildeig cap a les altres missions permanents.
En general, les persones de les Missions Permanents són persones molt sensibles
al tema de drets humans i en particular sobre la situació de persones defensores,
ja que és la seua especialitat; són els representants del seu país enfront del Consell
de Drets Humans. Si bé tenen oficines a Ginebra, durant les sessions del Consell la
majoria de les reunions tenen lloc al Serpentine Bar116 en el Palau de Nacions, que
és el lloc del Consell.

Compte: Si no s’és membre d’una organització amb estatus consultiu enfront de l’ECOSOC i si no s’és acreditat, no es pot entrar al Palau de Nacions. És important esmentar-ho a l’hora de convenir el lloc de la reunió.

Realitzar un esdeveniment paral·lel durant la sessió del Consell de
Drets Humans
Pot resultar molt útil realitzar esdeveniments paral·lels durant la sessió, intentant a
tot estirar tindre en el panell, a més de les persones defensores, un/a representant
d’una de les missions permanents, així com un/a relator/a especial d’un dels mandats existents. Amb aquesta configuració assegurem que assistisquen a l’esdeveniment altres missions permanents, així com delegacions de la premsa acreditada al
Consell de Drets Humans.
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Les ONGs acreditades poden organitzar esdeveniments paral·lels sobre temàtiques de Drets Humans. Les sales per a aquests esdeveniments, que s’assignen en
funció de la disponibilitat, se sol·liciten en línia en la següent adreça.
El termini orientatiu per a la presentació de les sol·licituds de sales és de dues setmanes abans de l’inici del període de sessions.
Els esdeveniments paral·lels de les ONG s’anuncien, juntament amb els organitzats
per Estats o altres entitats, en el butlletí diari de reunions oficioses.
Per a copatrocinar un esdeveniment paral·lel d’una ONG, cal descarregar i emplenar el formulari per als copatrocinadors.
L’ONG que organitze l’esdeveniment paral·lel haurà de facilitar a la secretaria una
llista completa en format Excel de les persones convidades almenys 48 hores abans
de l’inici de la reunió. Les persones que només estan convidades a participar en un
esdeveniment paral·lel, hauran de presentar un document d’identitat perquè se’ls
lliure una targeta d’identificació que serà vàlida únicament mentre dure l’esdeveniment paral·lel.
Els esdeveniments paral·lels són reunions públiques, a no ser que les seues organitzadores indiquen el contrari, i a elles poden assistir membres de les ONGs,
representants de les Missions Permanents, el funcionariat de les Nacions Unides i
les altres persones amb accés al Palau de les Nacions.
A la sala en què se celebre l’esdeveniment paral·lel, les ONGs podran distribuir material pertinent, amb l’acord de l’ONG organitzadora.
Les Nacions Unides no proporcionen serveis d’interpretació per als esdeveniments
paral·lels de les ONGs. Els membres de les ONGs poden portar als seus propis intèrprets si ho desitgen, informant-ho abans a la secretaria.
Les persones delegades de les ONG acreditades poden fer enregistraments de
vídeo durant un esdeveniment paral·lel amb l’aprovació dels organitzadors de l’esdeveniment i després d’informar per escrit a la secretaria del Consell de Drets Humans. Si es fa, al començament de la reunió, hauran d’informar les persones que
participen que aquesta es gravarà.

Tenint en compte el procés de l’Examen Periòdic Universal cercarem117:
Que el document de l’ACNUDH de resum de la informació presentada per
altres actors interessats incloga les nostres observacions sobre el tema de
protecció a persones defensores i amb lideratge social.
Que les missions permanents dels països membres del Consell de Drets Humans i observadors realitzen observacions durant la sessió de l’EPU en el
sentit de protecció i garanties per a persones defensores i amb lideratge
social.
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Com fer perquè els nostres inputs siguen inclosos en el resum que elabora
l’ACNUDH?
Qualsevol actor de la societat civil (ONGs, persones defensores de drets humans,
sindicats, pobles indígenes, etc.) pot presentar informació a l’ACNUDH. En aquest
cas, no és necessari ser reconeguda com a organització amb caràcter consultiu en
l’ECOSOC.
Hi ha unes certes condicions o criteris obligatoris per a sotmetre informació, si una
d’elles no es respecta, no es tindrà en compte per l’ACNUDH118.
L’extensió de l’informe: una contribució individual per una ONG està limitada a 2.815 paraules. Una presentació per una coalició d’ONGs (dues o més
ONGs) en pot arribar a 5.630. Cal fer notar que una ONG pot presentar un
sol document individual, però pot formar part de tantes contribucions per
coalicions com desitge. Aquests nombres de paraules no inclouen notes a
peu de pàgina ni annexos.
Els paràgrafs i les pàgines han de ser numerades.
El document només es pot enviar en format Word.
El nom dels qui sotmeten el document ha de ser clarament identificat en primera pàgina (aquesta primera pàgina no es té en compte a l’hora de comptar el nombre de les paraules).
És preferible que se sotmeten documents en anglés, francés o espanyol.
Tots els informes han de ser lliurats via el sistema en línia per a l’EPU119. . En
cas de dificultat es pot escriure a l’uprsubmissions@ohchr.org per a obtindre
suport. No per a enviar els documents.
•

La data límit per al lliurament d’informació és en general de sis a huit mesos
abans de la sessió. Es troben les dates exactes de lliurament en el següent
web.

En allò referent a les missions permanents i l’EPU, és important el mateix mecanisme de cabildeig esmentat anteriorment per al treball amb el Consell, cap al triangle
Ambaixada120 / Ministeri d’Assumptes Exteriors121 / Missió Permanent122.
Cal afegir que hem de conéixer les recomanacions anteriors realitzades pels països
a l’hora de demanar-los de fer-ne noves. Efectivament, ens serà més fàcil demanar-los que en facen seguiment a les seues, que demanar-los-en de noves (encara
que es pot demanar també). L’organització UPR_info123 proposa una base de dades
de les recomanacions124.

Consell
És important centrar-se en temes prioritaris i presentar 4 o 5 preguntes i recomanacions específiques en un breu document. Serà més eficaç (sobretot
quant al seguiment de la implementació) si en les recomanacions s’inclouen
accions concretes i no es queda en el general de “encoratjar l’Estat a garantir
la labor de persones defensores”.
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Una altra manera d’arribar a les Missions Permanents és a través de les Presessions
organitzades per UPR Info, que tenen lloc a Ginebra. En aquestes presessions participen nombroses missions permanents.

A tindre en compte: la UE també actua com una missió permanent i intervé a través d’un Estat membre que la representa. Dins de les seues prioritats per a 2020125 - sobre el seu rol en els espais de Drets Humans de
l’ONU- dues són rellevants per al tema de protecció a persones defensores
en el marc de lluites ambientals, terres i territoris:
El suport a les persones defensores de drets humans i les organitzacions de la societat civil.
La UE prestarà més atenció al vincle entre els drets humans i el medi
ambient.
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El cabildeig amb els procediments especials:
prioritat al relator per a persones defensores
Com s’ha esmentat anteriorment, hi ha 44 relators o relatores temàtiques relacionades amb els Drets Humans.
Per a la protecció de persones defensores, el mecanisme de predilecció és la ‘Relatora Especial sobre la situació dels defensors i defensores dels drets humans’126. La
relatora actual, recentment nomenada, és Mary Lawlor. Es va establir aquest mandat per a donar suport a l’aplicació de la Declaració sobre les persones defensores
de drets humans i recaptar, a més, informació sobre la situació real d’aquestes
persones a tot el món.
El mandat sobre la situació de les persones defensores és ampli i estableix que les
principals funcions de la relatora especial són:
Recaptar, rebre, examinar informació, així com respondre a aquesta, sobre la
situació de les persones defensores de drets humans;
Establir una cooperació i entaular un diàleg amb els governs i altres agents interessats en la promoció i aplicació efectiva de la Declaració;
Recomanar estratègies eficaces per a protegir millor les persones defensores i
donar seguiment al compliment d’aquestes recomanacions;
Integrar una perspectiva de gènere en tota la labor relativa al seu mandat.
En la seua resolució, el Consell de Drets Humans insta a tots els governs que cooperen amb la relatora especial i proporcionen tota la informació sol·licitada, així
com al fet que n’apliquen les recomanacions i facen un seguiment adequat.
En l’acompliment del seu mandat, la persona titular s’encarrega de:
Presentar al Consell de Drets Humans i a l’Assemblea General informes
anuals sobre assumptes o situacions d’especial importància en relació amb
la promoció i protecció dels drets de les persones defensores dels drets humans;
Realitzar visites als països;
Atendre casos concrets que són motiu de preocupació per als governs.
Cadascun dels i les relatores són experts independents i realitzen el seu mandat
des del seu país d’origen, no obstant això tenen equips permanents a Ginebra,
en el Palau Wilson. Per a demanar una reunió amb algú de l’equip del relator:
defenders@ohchr.org

Si bé serà l’equip prioritari a l’hora de comunicar-se i demanar reunions, es poden
posar en còpia o demanar reunions conjuntament amb altres mecanismes en funció de la temàtica de treball de les persones defensores en perill.
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Què poden fer els procediments especials i en particular en allò relatiu
a persones defensores?

Els informes anuals127
Elabora informes relacionats amb la seua temàtica que presenta posteriorment
al Consell de Drets Humans. Per a l’elaboració d’aquests informes, obri espais de
consultes amb organitzacions de la societat civil. Per donar un exemple, ha realitzat
recentment els dos informes següents:
yy Impunitat que persisteix en les violacions de drets humans que es cometen contra les persones defensores dels drets humans.
yy Situació de les dones defensores dels drets humans.
Comunicats de premsa128
Les missions als països129
Els mecanismes especials realitzen missions als diferents països. Posteriorment a
aquestes missions, elaboren informes de missió que presenten al Consell de Drets
Humans. És el propi relator o la relatora qui demana a l’Estat la possibilitat de realitzar una missió al país, però evidentment, la societat civil té com a rol fomentar les
visites al país que considera important.
Comunicacions cap als Estats130
Els mecanismes de procediments especials poden intervindre directament davant
els governs en cas de produir-se denúncies de violacions de drets humans corresponents als seus mandats, mitjançant cartes que continguen crides urgents o
mitjançant comunicacions d’un altre tipus.
Tant les comunicacions enviades com les respostes dels Estats, mantenen el seu
caràcter confidencial fins que són publicades en els informes sobre comunicacions
que es presenten en cada període ordinari de sessions del Consell de Drets Humans (al març, juny i setembre). No obstant això, en determinades situacions, com
les que són de gravetat especial, els titulars dels mandats especials podran emetre
amb anterioritat una declaració pública.
Les identitats de les presumptes víctimes solen incloure’s en la comunicació remesa a l’Estat amb la finalitat que les autoritats competents puguen investigar la
presumpta violació o adoptar les mesures preventives pertinents. Aquestes identitats també figuren en els informes sobre comunicacions, excepte si hi ha reserves
sobre la protecció o la privacitat que exigisquen mantindre la confidencialitat sobre
el nom de la o les presumptes víctimes.
Sempre es mantindrà la confidencialitat sobre la identitat de la font d’informació,
que no figurarà ni en la comunicació remesa al Govern, ni en l’informe públic sobre
les comunicacions.
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Informació necessària perquè es puga valorar
una comunicació
La transmissió de la informació ha de ser un relat exacte de las presumptes
violacions i contenir la informació següent:
la data, hora i lloc de l’incident o incidents.
les víctimes, amb els noms inclosos.
els tipus de violacions.
les circumstàncies de les presumptes violacions.
els responsables de les violacions.
qualsevol acció duta a terme per les víctimes o els seus representants
legals.
qualsevol acció duta a terme per les autoritats rellevants per a remeiar-ne la situació i les possibles conseqüències.
qualsevol altra informació que aclarisca encara més el context en el qual
van ocórrer les violacions, inclosos els possibles patrons i tendències.
el consentiment de les víctimes o del o la representant de la víctima.

Es pot sotmetre la denúncia de forma online

Es poden trobar totes les comunicacions rrealitzades, així com les respostes dels
Estats en l’enllaç anterior.
Com s’observa en el quadre, les comunicacions estan signades per diversos mandats, la qual cosa els concedeix més força política.
Igualment es veu que hi ha comunicacions sobre violacions com l’assassinat d’una
persona defensora, però també sobre legislacions que poden posar en perill el
treball de les persones defensores.
En cas que hi haja, les respostes de l’Estat són de domini públic.

Presentació de denúncies de violacions a persones defensores de Drets
Humans. Es pot presentar una denúncia de violacions a persones defensores de
drets humans directament al correu següent: urgent-action@ohchr.org
La informació necessària, molt semblant a la relacionada amb les comunicacions,
es troba ací.
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El cabildeig amb l’Oficina de l’Alt Comissariat
per als Drets Humans
Com hem esmentat en la guia, l’Oficina de l’Alt Comissariat per als Drets Humans
(ACNUDH) és la principal entitat de les Nacions Unides en l’àmbit dels drets humans.
L’Oficina de l’ACNUDH forma part de la Secretaria de les Nacions Unides, compta
amb una plantilla de vora 1.300 persones, la seu està a Ginebra131 i disposa, a
més, d’una oficina a Nova York. La seua presència sobre el terreny comprén oficines regionals i nacionals/independents. A més, l’ACNUDH fa costat als components
de drets humans de les missions de pau de les Nacions Unides o les oficines polítiques i empra assessors en matèria de drets humans per a col·laborar amb els
equips de país de les Nacions Unides.
L’Alt Comissariat té oficines en diversos països d’Amèrica Llatina: Colòmbia, Guatemala, Hondures i Mèxic. Depenent del mandat, negociat amb els països amfitrions,
elabora un informe anual per a presentar durant el Consell de Drets Humans.
A Ginebra té un equip temàtic i geogràfic, però l’organigrama d’aquests equips no
és de domini públic. Per tant, a l’hora de demanar reunió s’ha d’escriure al correu
electrònic general precisant l’àmbit de la reunió de forma molt clara (temàtica i
zona geogràfica).
Les reunions amb els equips de l’ACNUDH són reunions per a compartir visions
del que passa al país quant al tema de Drets Humans i persones defensores, per a
compartir estratègies de com millorar el compliment d’aquests Drets i sobre com
es pot brindar protecció a les persones defensores.
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CONCLUSIONS
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Les possibilitats de cabildeig polític per a la protecció de persones defensores són
moltes i hem d’aprofitar-les i exigir a cadascuna complir amb les seues responsabilitats polítiques.
Es vol utilitzar aquesta última pàgina per a insistir en:

La importància de diversificar
yy

En l’àmbit del color polític, a qui exigim dur a terme accions per a la protecció
de persones defensores.

yy

En l’àmbit geogràfic que toquem; el local, regional, europeu, global, tant al
nostre país com al país on estan en risc les persones defensores.

La importància de la Preparació i el Seguiment de les reunions. Es veuen
massa vegades oportunitats perdudes per una falta de preparació o una
falta de seguiment.
Adonar-nos que som nosaltres les que hem d’utilitzar els resultats assolits.
Nosaltres hem d’assegurar que els missatges de suport siguen públics i arriben als victimaris o als governs responsables de les garanties a persones
defensores.
No oblidar que és una carrera de fons, que el cabildeig és una part de tot el
treball que hem de realitzar per a la protecció de persones defensores de
drets humans.
La unió fa la força, i el mateix missatge portat per diferents forces socials i
diferents organitzacions tindrà més força.

Esperem que aquesta guia siga útil per a avançar en les garanties per a persones
defensores de drets humans; perquè puguen lluitar sense por per la seua vida, la
seua integritat física o emocional o la dels seus éssers estimats.
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NOTES
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1

S’usa l’expressió «persona defensora dels drets humans» per a descriure
a la persona que, individualment o juntament amb unes altres, s’esforça
a promoure o protegir els drets humans. És a dir, el que converteix a una
persona en defensora de drets humans són les seues accions.

2

S’entenen els drets humans de manera integral, tant els drets civils i polítics
com els drets econòmics, socials, culturals i ambientals.

3

Incidencia política: concepto, importancia y herramientas. Hernan Collado.
Xarxa de Custòdia del Territori.

4

Guía de Incidencia Política. Càtedra UNESCO. Observatori ciutadà dels drets de
les dones.

5

La continuidad del poder en Estados Unidos, detrás de la Casa Blanca. Thierry
Meyssan. Voltaire.org

6

Gràfica presa de la pàgina de transparència de la UE.

7

Pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica.

8

Pàgina web de la Direcció General de Cooperació Internacional al
Desenvolupament.

9

Página web de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat
Social i Foment d’Autogovern.

10

Pàgina web de la Direcció General de Cooperació Internacional al
Desenvolupament.

11

Pàgina web de les Corts Valencianes.

12

Per decisió política, en aquesta guia no es donarà cap informació específica
sobre el grup polític Vox pels seus posicionaments i discursos xenòfobs i
racistes entre d’altres.

13

Pàgina web de Comissió Permanent No Legislativa de Drets Humans.

14

Pàgina web de la Comisió Permanent Legislativa de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lectiu LGTBI.

15

Pàgina web de la Comissió Permanent Legislativa de Medi Ambient, Aigua i Ordenació
del Territori.

16

Pàgina web de la Comisió Permanent Legislativa d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves
Tecnologies.

17

Butlletí Oficial amb la Resolució de solidaritat.

18

Declaració institucional de l’Ajuntament de València.

19

Pàgina web de les Àrees de Govern i Delegacions de l’Ajuntament de València.

20

Pàgina web de la secció d’Estrangeria i Drets Humans de l’ICAV.

21

Pàgina web del Centre de Defensa de la Defensa de l’ICAV.

22

Pres de http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/FuncionesEstructura/
Paginas/Inicio.aspx

23

Pres de http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/
Paginas/Noticias/20200220_MINISTERIO3.aspx

101

Guia de Cabildeig Polític enfocat en Protecció de persones defensores de Drets Humans

24

Pres de http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx

25

Les prioritats es poden trobar en la pàgina web del MAEUEC.

26

Nota verbal dirigida al President de l’Assemblea General per la Missió Permanent
d’Espanya davant les Nacions Unides.

27

Pres de https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20
AECID/Guia%20EDBH%20v4.pdf

28

V Plan Director de la Cooperació Espanyola.

29

Portal web d’AECID – Estructura

30

Directori de les Oficines Tècniques de Cooperació (OTC).

31

Pàgina web de la Secretaria d’Estat de Comerç.

32

Pàgina web del Punt Nacional de Contacte de la OCDE.

33

Línies Directrius de la OCDE per a Empreses Multinacionals: http://www.oecd.
org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

34

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct: http://
mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-BusinessConduct.pdf

35

Guia de la OCDE de Diligència Deguda per a la Participació Significativa de
les Parts Interessades del Sector Extractiu: http://mneguidelines.oecd.org/OECDGuidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf

36

Guia de la OCDE de Diligència Deguda per a la gestió responsable de les
cadenes de subministre de minerals procedents de zones de conflicte i d’alt
risc: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157249.pdf

37

Guia OCDE-FAO per a les cadenes de subministre responsable en el sector
agrícola: https://www.oecd.org/governance/guia-ocde-fao-para-las-cadenas-desuministro-responsable-en-el-sector-agricola-9789264261358-es.htm

38

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment
and Footwear Sector http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-GuidanceGarment-Footwear.pdf

39

Responsible business conduct for institutional investors: http://mneguidelines.
oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

40

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx

41

Pres de https://observatoriorsc.org/conmemorando-el-plan-nacional-deempresas-y-derechos-humanos/

42

Pres de https://www.tercerainformacion.es/sites/default/files/archivos/191216informe-final-caso-e-00007.pdf

43

Pàgina web de cerca de diputats i diputades en actiu (per ordre alfabètic).

44

Pres de http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/
Funciones1/FControl
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45

Pres de http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar

46

Pàgina web de la Comissió d’Assumptes Exteriors del Congrés dels Diputats.

47

Pàgina web de la Comissió de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament del Congrés dels Diputats.

48

Pàgina web de la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats.

49

Pàgina web de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels
Diputats.

50

Pres de http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/
Funciones1/FControl

51

Pàgina web de la Comissió d’Asumptes Exteriors del Senat.

52

Pàgina web de la Comissió d’Assumptes Iberoamericans del Senat.

53

Pàgina web de la Comissió de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament del Senat.

54

Pàgina web de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Senat.

55

Pàgina web de la Fundación Abogacía Española.

56

Pres de https://www.abogacia.es/conocenos/fundacion/areas-trabajo/congresosanuales-de-derechos-humanos/

57

Pàgina web de l’Àrea Defensa de la Defensa de la Fundación Abogacía
Española.

58

Pàgina web de l’Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo.

59

Pàgina web oficial del Consell Europeu (https://www.consilium.europa.eu/es/
policies/human-rights/), consultat el 13/02/2020.

60

Hi ha moltes legislacions que poden ser interessants però dependran de
la temàtiques i regions, podem esmentar, per exemple, les directrius no
vinculants sobre informe no financer per a les empreses; les quals ens poden
ser útils en temes d’empreses i drets humans.

61

Pres de http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf

62

63

http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/dialogues/docs/16526_08_es.pdf

Totes les institucions es troben en la pàgina oficial de la UE: https://europa.eu/
european-union/about-eu/institutions-bodies_es

64

Presentació de forma resumida, s’assabentarà en detall de cada institució
més avant.

65

En el moment de la redacció d’aquesta guia, el president del Consell Europeu
és Charles Michel.

66

En el moment de la redacció d’aquesta guia, la presidència la té Finlàndia (fins
a juny de 2020).

67

«Cómo funciona la Unión Europea; Guía del ciudadano sobre las instituciones
de la UE»; © Unión Europea, 2014.
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68

En el moment de la redacció d’aquesta guia, l’alt representant de la Unió per a
Assumptes Exteriors i Polítiques de Seguretat és Josep Borrell Fontelles.

69

Veure Servei Europeu d’Acció Exterior.

70

En el moment de la redacció d’aquesta guia, la presidenta de la Comissió
Europea és Ursula von der Leyen.

71

Veure la part de cabildeig a la Comunitat Valenciana i Madrid.

72

Veure cabildeig a Ginebra / Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

73

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/working-partyhuman-rights/

74

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/working-party-latinamerica-caribbean/

75

https://op.europa.eu/es/web/who-is-who/organization/-/organization/REPRES_PERM/
REPRES_PERM

76

En el moment de la redacció d’aquesta guia, el representant de la REPER
d’Espanya en COHOM i COLAC és Rafael REIG SÁNCHEZ-TEMBLEQUE; però
aquests càrrecs acostumen a canviar de forma molt regular.

77

https://ue.delegfrance.org/organigramme-complet-de-la-3193#Action-exterieure

78

https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-caribbean_en?page=1

79

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3602/organisation-charteeas_fr

80

https://op.europa.eu/webpub/wiw/pdf/EUWhoiswho_EEAS_EN.pdf

81

«DG DEVCO’s Learning and Knowledge Development Strategy 2014 - 2020»
https://europa.eu/capacity4dev/km-ks/documents/dg-devcos-lkds-action-plan

82

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisation-chart-dg-devco_en.pdf

83

https://op.europa.eu/es/web/who-is-who/

84

Pàgina web de l’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR).

85

Página web de l’Instrument de Cooperació per al Desenvolupament (DCI).

86

Página web de l’Instrument per a l’Estabilitat (IfS).

87

Pàgina web del Parlament Europeu.

88

En el 13/02/2020 hi havia 29 MEPs no afiliats a cap grup polític, s’anomenen
els No-Inscrits; 14 d’ells són del Moviment 5 Estrelles d’Itàlia.

89

Unes altres comissions poden paréixer interessants pel nom com la de Medi
Ambient - ENVI però tenen una jurisdicció exclusivament al territori de la UE.

90

Pàgina web de l’Annex VI del Reglament Intern del Parlament Europeu.

91

Pàgina web de les Delegacions del Parlament Europeu.

92

Per decisió política en aquesta guia no es donarà cap informació específica
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sobre el grup polític Identitat i Democràcia o els seus membres, ja que és
l’agrupació de partits d’extrema dreta europea amb discursos xenòfobs,
racistes entre altres.
93

Pàgina web dels intergrups del Parlament Europeu.

94

Veure l’apartat ‘Les eines més utilitzades pel moviment de Drets Humans’.

95

Veure l’apartat ‘Les eines més utilitzades pel moviment de Drets Humans’.

96

Veure l’apartat ‘Les eines més utilitzades pel moviment de Drets Humans’.

97

Pàgina web del Reglament intern del Parlament Europeu.

98

Tots els criteris es troben en l’Annex III del Reglament Intern del Parlamento
Europeu.

99

Pàgina web del Comité Econòmic i Social Europeu (CESE).

100

Pàgina web del Banc Europe d’Inversions (BEI).

101

L’1 de setembre de 2018, Michelle Bachelet (primera dona en ocupar la
presidència de Xile) va assumir el càrrec d’Alt Comissariat de les Nacions
Unides per als Drets Humans.

102

Pàgina oficial de l’Oficina de l’Alto Comissariat per als Drets Humans (ACNUDH).

103

Llistat dels estats membre.

104

Llistat dels Mandats Temàtics: https://spinternet.ohchr.org/
ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=sp

105

Llistat dels Mandats País: https://spinternet.ohchr.org/
ViewAllCountryMandates.aspx?lang=es

106

Es troba la llista amb les pàgines web ací: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/
HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx

107

Es troba la llista amb les pàgines web ací: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/
HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx

108

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

109

Específicament ací: https://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/
B08ADA76965C0D67C1257DA400416C13?

110

Taula completa dels focal point amb la societat civil (actualitzada el
24/10/2019): https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/
F3E94C2F81C4187FC125840E0029C964/$file/UN%20system%20in%20
Geneva%20-%202019%20focal%20points%20for%20civil%20society.pdf

111

Com aportar entrades per a l’elaboració d’aquests informes s’especificarà en
la part relacionada amb els mecanismes especials.

112

Com aportar entrades per a l’elaboració d’aquests informes s’especificarà en
la part relacionada amb el cabildeig cap a l’ACNUDH.

113

Veure les guies de l’ONU mencionades anteriorment per a més detalls sobre
totes les possibilitats que se’ns oferisquen.

114

Pàgina web de la publicació «Missions permanentes auprès des Nations Unies
à Genève» (Blue Book).

115

Pàgina web de la Representació Permanent d’Espanya davant Nacions Unides a
Ginebra.

116

Mapa del Palau de Nacions.

117

Altres actividas són possibles més enllà del cabildeig polític, es poden trobar
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detallades tant en la Guia oficial de l’EPU per a la societat civil, com en la
pàgina web d’UPR-Info https://www.upr-info.org/es/how-to/role- ngos
118

Més recomanacions es poden trobar en aquesta guia tècnica de l’ONU:
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/ohchr_submissions_
technical_guidelines_en.pdf

119

Pàgina per a pujar-ne els informes: https://uprdoc.ohchr.org/Account/Login.
aspx?ReturnUrl=%2f; Guies per a pujar-ne els informes: https://www.ohchr.org/EN/
pages/home.aspx

120

Es recomana uns 4 mesos abans de la sessió de l’EPU que interessa.

121

Es recomana uns 2 - 3 mesos abans de la sessió de l’EPU que interessa.

122

Almenys 1 mes abans de la sessió de l’EPU que interessa.

123

Pàgina web de UPR Info.

124

https://www.upr-info.org/database/

125

Document de Conclusions del Consell sobre les prioritats de la UE en los
fòrums de drets humans de l’ONU en 2020.

126

Pàgina web oficial de la Relatora Especial sobre la situació dels defensors i
defensores dels drets humans.

127

S’hi troben tots els informes: https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/
Pages/AnnualReports.aspx

128

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_HR_
Defenders

129

https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx

130

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

131

Palau Wilson, 52 rue des Pâquis, però també té oficines a l’Edificio Motta: 48
avenue Giuseppe Motta.
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