CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

ACTIVITAT 6

Edat: 13+

drets del

Duració: 60 min

Objectius:

col·lectiu LGTBI

Analitzar, a través dels mitjans de
comunicació, el respecte als drets
humans en relació amb la sexualitat
i orientació sexual.

(Lesbianes Gais Transexuals Bisexuals Intersexuals)

part 1
Material:

3

Unir els següents exemples amb articles de la
Declaració Universal dels Drets Humans.
Una mare perd la custòdia del seu fill
després del divorci perquè és lesbiana.

Diaris, revistes, etc.

Desenvolupament
1

Dividir l’alumnat en grups i proposar a cada
grup que revisi diaris i revistes, retallant articles
que considerin que tracten temes sobre sexualitat
i drets humans. Repartir una còpia de la Declaració
Universal dels Drets Humans a cada participant.

Un oficial és expulsat de l'exèrcit per ser gai.
Un cantant diu als seus fans que és gai per
evitar ser exposat per un diari
sensacionalista.

A continuació, demanar als grups que decideixin si
la història sobre la qual s’han informat es refereix a:

La legislació espanyola permet el
matrimoni entre homosexuals, però hi ha
jutges que han considerat que és
anticonstitucional.

a) Un dret que és negat.
b) Un dret que és demandat.
c) Un dret que s’està exercint o del que s’està
gaudint.
2

Una adolescent de 16 anys se suïcida
perquè es burlaven d'ella i era intimidada
en el col·legi per ser lesbiana.

La manera com s'està presentant el tema:

La policia guarda arxius secrets sobre
dones i homes sospitosos de ser
homosexuals.

És un abús dels drets humans?
Poden els grups relacionar les seves
històries amb articles rellevants de la
Declaració Universal dels Drets Humans?

Dos homes es besen en una telenovel·la.
Lesbianes, gais, bisexuals, persones
transgènere i intergènere organitzen la
manifestació de l'Orgull Gai.

Quins articles a la Declaració Universal dels
Drets Humans garanteixen el dret a ser
lesbiana, gai, bisexual o transgènere?

Activitat extreta del dossier d'Amnistia Internacional "Al derecho y al revés 2" pàg. 23.
Consulteu el dossier per informació per al professorat sobre la temàtica i el material adjunt:
file:///C:/Users/Doctora/Desktop/FitxesDidctDDHH/lgtbi.pdf
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ACTIVITAT 7

Edat: 15+

drets del

col·lectiu LGTBI
(Lesbianes Gais Transexuals Bisexuals Intersexuals)

part 2

Objectius:

Duració:visionat previ
de la o les pel·lícules +
60 min

Analitzar
la
discriminació
i
violació de drets al llarg de la
història de persones lesbianes,
gais, transgènere, bisexuals i
intersexuals i intentar arribar a la
causa. Fomentar una actitud crítica
davant les actituds homòfobes, no
només físiques sinó també verbals.

Material:
Paper i llapis, pel·lícula/es en DVD i televisió.

Desenvolupament
Després del visionat d’una o ambdues pel·lícules,
realitzat en sessions anteriors al taller, es proposen
diverses activitats per abordar de manera individual, per parelles o en grups. Posterior posada en comú en
cada activitat i realització d’un debat. És aconsellable que prèviament es realitzi una petita introducció de
la Declaració Universal dels Drets Humans i un breu comentari sobre ella.

PHILADELPHIA (EUA 1993)
Sinopsi: Andrew Beckett és un brillant advocat d’un important bufet de Filadèlfia.
Miguel, ciutadà espanyol resident als Estats Units, és la seva parella. Andrew té el
VIH, la seva parella no. Quan un dels seus companys de feina adverteix en la seva
pell lesions pròpies de la infecció per VIH és acomiadat. Després d’un periple
per diversos despatxos d’advocats de la ciutat, el lletrat Joe Miller accepta el
cas: els demandarà per discriminació injusta. L’advocat d’Andrew s’enfronta, al
mateix temps, a la seva homofòbia, que anirà desapareixent quan l’ésser humà
que hi ha darrere de tot gai o lesbiana es fa present mitjançant el tracte quotidià
amb el seu col·lega i client. Al mateix temps, aquesta homofòbia es manifesta
amb tota la seva virulència en l’actitud dels seus antics companys de treball.
La tasca de l’advocat, davant un jurat, consistirà a desemmascarar a aquests
companys i deixar en evidència els seus prejudicis i la seva consegüent conducta
discriminatòria.

FUCKING AMAL (Suècia,1999)
Sinopsi: Amal és una tranquil·la i pacífica ciutat sueca i, segurament, un dels llocs
més avorrits del planeta. Agnes és a punt de complir 16 anys. Va arribar-hi fa dos
anys però encara no té cap amic. Està secretament enamorada de l’Elin, la noia
rossa desinhibida i rebel de l’escola. No obstant això, només el seu ordinador
ho sap. Convençuda que ningú vindrà a la seva festa, lliura les invitacions que
ha fet la seva mare sense entusiasme. A la tarda, els seus pares i germà esperen
impacientment l’arribada de les persones convidades...
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2 Contesta a les següent qüestions relacionades
amb la vida real.

1

Respon a les següents preguntes sobre la
pel·lícula.

Les relacions homosexuals plantegen problemes al
món actual. Aquests problemes poden ser:

Quin és el tema central de la pel·lícula?
Destacaries alguna escena? Per què?

Socials: l'individu amb les institucions
estatals o religioses.
Individuals: ell/ella amb si mateixa.
Interpersonals: amb la família, els amics,
companys...

En la pel·lícula apareix una relació
homosexual. Com és tractada?
Descriu almenys la reacció de tres
personatges de la pel·lícula davant
l'homosexualitat.

Sabries citar casos concrets que els protagonistes
tinguin problemes per ser homosexual, bisexual o
transexual?

Imagina't que pots parlar amb algun dels
personatges. Què els preguntaries?

A Espanya hi ha lleis que prohibeixen la discriminació
laboral per raó d'orientació sexual. Creus que la
societat és conscient d'aquesta prohibició? Creus
que la prohibició es respecta?

El teu ambient social, respecte les relacions
gais i lesbianes, s'assembla al que apareix a
la pel·lícula?

En la primera escena de la pel·lícula “Philadelfia” es
recull la problemàtica de les parelles gais al no ser
considerades legalment familiars, en la majoria de
països, quan un dels dos està malalt. Creus necessari
canvis legals per corregir aquesta situació al món?

Imagina't que fan la segona part, com
t'imagines que seria?
Durant el judici, a la pel·lícula “Philadelphia”,
l'advocat d'Andrew tracta de convèncer
al jurat que la causa de l'acomiadament
d'Andrew ha estat l'homofòbia. T'haurien
convençut els seus arguments si haguessis
estat tu part del jurat? Quin hauria estat el
teu vot per determinar el veredicte? Creus
que, en la vida real, la justícia acaba
sentenciant igual que en la pel·lícula?

3

Reflexiona sobre les següents preguntes.
Si el teu millor amic o amiga et diu que és
gai/lesbiana què li diries? Seguiries sent el
seu amic o amiga?

Al final de la pel·lícula “Fucking Amal”,
Agnes i Elin estan tancades en la cambra de
bany i un grup nombrós de companys està
esperant a la porta. Com reaccionaries si
fossis allà dins? I a fora?

En el cas hipotètic que la teva orientació
sexual no fos la majoritària en la societat i
ho diguessis als teus pares, quina creus que
seria la seva reacció?

Coneixes alguna altra pel·lícula el tema de
la qual sigui l'homosexualitat?

I la dels teus amics i amigues? La teva
família? El teu professorat? Els teus
companys i companyes d'institut?
Els protagonistes d'ambdues pel·lícules
viuen situacions problemàtiques per ser
homosexuals. Com reaccionaries tu en el
seu lloc davant d'aquestes situacions?

Activitat extreta del dossier d’Amnistia Internacional “Al derecho y al revés 2” pàg. 24.
Consulteu el dossier per informació per al professorat sobre la temàtica i el material adjunt:
file:///C:/Users/Doctora/Desktop/FitxesDidctDDHH/lgtbi.pdf

14

