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Article 1. Igualtat de tots els éssers humans. Article 2. Contra la discriminació. Article 3. Dret a
la vida, a la llibertat i a la seguretat personal. Article 4. Contra l'esclavitud. Article 5. Contra la
tortura i els maltractaments. Article 6. Reconeixement de les persones com a subjectes de
drets. Article 7. Igualtat davant la llei. Article 8. Dret a recórrer davant dels tribunals. Article
9. Contra les detencions arbitràries. Article 10. Dret a un tribunal imparcial. Article 11. Dret a la
presumpció d'innocència. Article 12. Dret a la vida privada. Article 13. Dret a la lliure circulació
i a l'emigració. Article 14. Dret d'asil. Article 15. Dret a una nacionalitat. Article 16. Dret al
matrimoni. Article 17. Dret a la propietat. Article 18. Dret a la llibertat de pensament,
consciència i religió. Article 19. Dret a la llibertat d'expressió. Article 20. Dret a la llibertat de
reunió i d'associació. Article 21. Dret a participar en el govern. Article 22. Drets econòmics,
socials i culturals. Article 23. Dret al treball. Article 24. Dret al descans. Article 25. Dret a un
nivell de vida digne. Article 26. Dret a l'educació. Article 27. Dret a la cultura i al progrés
científic. Article 28. Dret a un ordre internacional respectuós amb el drets humans. Article 29.
Deures de l'individu envers la comunitat. Article 30. La Declaració no es pot interpretar mai en
contra dels drets que proclama.
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Narcea (**)
LONGUÉ, Olivier Huir para vivir: la libertad de los refugiados en un mundo global
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SUPIOT, Alain El espíritu de Filadelfia : la justicia social frente
al mercado total Barcelona: Península (*)
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NOVEL·LES
En aquest apartat us proposem un seguit de novel·les que denuncien la violació de
diferents drets humans:

Una mujer en Berlín Barcelona: Anagrama (*)
El relat ens situa poc abans de l’acabament de la Segona Guerra Mundial i explica el que
hi van viure les dones durant aquest període i el que va venir després de la derrota. La
misèria i les situacions humiliants i les violacions a les quals les varen sotmetre.
ARNAUD, Georges El salari de la por Barcelona: Edicions 62 (*)
Novel·la que reflexiona sobre les pèrdues laborals als anys cinquanta del segle XX. Hi ha
una adaptació cinematrogràfica feta per Henri-Georges Clouzot.
BEN JELLOUN, Tahar Sufrían por la luz Barcelona: RBA (*)
És la història d’Azís Binebine, un titent que va passar 18 anys tancat a la presó de
Tazmamart arran de la seva participació en un cop d’estat frustrat contra Hassan II. La
novel·la denuncia les condicions cruels a què estaven sotmesos els presoners.
CLEAVE, Chris Amb el cor a la mà Barcelona: Ara llibres (*)
Un matrimoni britànic viatge a Nigèria per intentar salvar el seu matrimoni. Allà
coneixeran Little Bee. Anys més tard la tornaran a retrobar a Anglaterra, on ara és una
immigrant sense papers.
GHULAM, Nadia El secret del meu turbant Barcelona: Columna (*)
Una noia afganesa, després de passar-se dos anys a l’hospital per un ferida de bomba,
decideix fer-se passar per noi per poder estudiar.

LE CARRE, John El jardinero fiel Barcelona: Plaza & Janes (*)
Segueix la recerca que fa Justin, el marit d’una dona assassinada a l’Àfrica, per trobar
els culpables. La novel·la acaba descobrint i denunciant les pràctiques abusives de les
empreses multinacionals farmacèutiques en aquells països.
LEE, Harper Matar un rossinyol Barcelona: Edicions 62 (*)
El relat tracta la discriminació racial i l’acabament de la innocència. És un clam a favor
de la tolerància.
ONDAATJE, Michael El fantasma d’Anil Barcelona: Destino (*)
Anil és una representant d’una ONG que defensa els drets humans. Després de quinze
anys de treballar en missions internacionals torna a Sri Lanka, la seva terra. País que
surt d’una greu crisi política i d’enfrontaments entre un govern corrupte i diferents grups
rebels. Ella, com a representant de l’ONG, haurà d’identificar els diferents cadàvers que
van apareixent de manera indiscriminada pel país.
VVAA La aventura humana Barcelona: Icaria
És un recull de contes; partint de cada dret humà es tria un conte que l’explica o ajuda a
reflexionar-hi.
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ARÀNEGA, Mercè Els drets i deures dels éssers humans Barcelona: Edebé (*)
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més informació podeu consultar la seva pàgina web:
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