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El 10 de desembre se celebra com cada any el dia dels Drets Humans. Enguany, 
comença una campanya anual per promoure el 75è aniversari de la DUDH que se 
celebrarà el 2023. La DUDH ha permès que els Drets Humans es garanteixin cada 
vegada més a tot el món a través d'un sistema que els protegeix, sobretot per als 
grups minoritaris. Es commemora així l'aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets Humans (DUDH) de 1948, que proclama des d'aleshores els drets inalienables 
de tots els individus de qualsevol sexe, religió, raça, cultura i estat. Avui dia, 
disponible en més de 500 idiomes diferents, es considera el document més traduït 
del món 
 
 
Els països del món l'han acceptat i respectat, 
però en els últims anys, la DUDH ha estat 
criticada i reanalitzada pels nous reptes als 
quals s'enfronta la comunitat internacional: 
pandèmies, conflictes, canvi climàtic, 
racisme... però, tot i així, la DUDH es 
considera un assoliment universal per a tots 
els països i totes les persones. Què ha 
significat realment la DUDH per al món? 
Quina és la situació a Espanya actualment? 
 
És un fet que els drets humans permeten la 
llibertat i promouen el respecte i la igualtat, 
per tant, ajuden a garantir una seguretat per 
als individus en el present i en el seu futur.  
són fonamentals, i la Declaració Universal de 
Drets Humans és l'instrument més important 
per defensar-los. Sense la DUDH seria molt  

 
complicat garantir la llibertat, i la justícia, 
però cal reconèixer que no todas les 
persones del món en gaudeixen.  Una gran 
part del món pateix desimboltura, injustícia, 
pobresa, discriminació i fins i tot tortura. La 
DUDH no és respectada per tots els països o 
estats, i, per tant, els seus objectius i el seu 
compliment no estan ben articulats.  
 
És important recalcar que, encara que  
Espanya no es trobi entre els països on 
menys es respecten els Drets Humans, 
trobant-se en aquesta llista països com Síria, 
Sudan del Sud o iraq, Espanya registra 
diversos incompliments de la Declaració. 
 
A Espanya, segons la Constitució, totes les 
normes que siguin relatives als drets humans  
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s'interpreten en consonància a la DUDH.  Tot 
i que Espanya acull i reconeix dins de la seva 
Constitució la Declaració Universal, 
existeixen algunes contradiccions entre el 
compliment de la mateixa des de la condició 
de l'Estat de respetar, promoure i protegir 
els Drets Humans amb la pràctica.  Un 
exemple d'això quan l'any 2015 va entrar en 
vigor la Llei "Mordassa" de Protecció de la 
Seguridad Ciudadana, i que segueix vigent 
fins a la data present, per mitjà de la quall 
s'enlairen unes conductes que es consideren 
com a infraccions com per exemple algunes 
manifestacions no anunciades,  certes 
reunions en llocs públics, i fins i tot, com és 
conegut per molts, per declaracions  
d'activistes i periodistes.  Així mateix, altres 
lleis que persegueixen les Injúries a la Corona 
poden i arribar a limitar la democràcia i els 
drets fonamentals com per exemple, la 
llibertat d'expressió, dret a reunió, entre 
d'altres, els quals tots estan contemplats 
dins de la declaració 
 
Igualment, un tema que preocupa també en 
l' àmbit de la protecció els Drets Humans a 
Espanya és, sens dubte, el dret a viure en una 
llar digna tal com es contempla en l' article 
25.1 de la DUDH i la mateixa Constitució 
Espanyola en el seu article 47.  La realitat és 
que aquest problema s'ha aguditzat, 
especialment en els darrers anys a causa de 
les crisis econòmiques i la pandèmia i ens 
trobem amb una tassa de persones en risc 
d'exclusió social que no tenen un lloc per a 
digne i adequat per viure, tot i el fet que el 
augment dels desallotjaments també s'ha 
incrementat considerablement. 
 
La DUDH declara la necessitat de sous i 
remuneracions satisfactòries per així  
 

 
 
permetre vides dignes, mentre que,   a 
Espanya, sobratot després de la crisi, la 
desigualtat i la pobresa, així com els salaris 
precaris, són nombrosos.  D'altra banda, 
Espanya a més d'altres Estats democràtics, 
no tenen a dia d'avui pel que fa a la protecció 
de les dones i dels immigrants. 
 
La Declaració Universal de Drets Humans 
necessita actualitzacions en la seva 
implementació i respecte arreu del món. Es 
complicat fer-ho sense abans garantir una 
educació global que proporcioni 
coneixement de drets i llibertats a totes les 
persones.  La DUDH ha contribuït a molts 
textos jurídics per convenis internacionals en 
matèria de Drets Humans d' obligat 
compliment amb una acollida important dels 
Estats en matèria de Drets Humans dins de 
les seves Constitucions.  
 
Tanmateix, en ple segle XXI, els països 
enfronten desafiaments en el compliment d' 
aquestes normes establertes en matèria de 
drets humans i que impedeixen un 
enfortiment real del propi Estat de Dret. En 
aquest sentit la rendició de comptes per 
vulneracions de drets humans, i el no 
compliment i respecte d' alguns drets per 
part de l'Estat, continua sent una tasca 
pendent. Així mateix, també ha contribuït 
acànnaco, i que certs drets no es respectin ni 
es fomentin fan que l'Estat de Dret es pugui 
considerar inconsistent. Elspaïsos, la societat 
civil i les institucions locals, nacionals i 
internacionals necessiten replantejar els 
seus instruments de difusió, educació i 
implementació deDrets Humans per així 
promoure el respecte dels 30 articles de la 
DUDH per asi proporcionar completament 
aquests drets bàsics que actualment els 
països democràtics no garanteixen. 
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