CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

ACTIVITAT 4

Edat: 12+

drets de les
minories ètniques
i nacionals

Duració: 60 min

Objectius:
Identificar, reﬂexionar i discriminar
missatges a favor i en contra del
racisme.
Aconseguir
aguditzar
l’esperit
crític conjugant els pensaments i
opinions pròpies amb les d’altres
pensadors o protagonistes.
Desenvolupar l’expressió oral.

Material:
Una fotocòpia amb les cites suggerides, un
paper en blanc i un bolígraf per a cada alumne.

Desenvolupament
1

Repartir el full amb les cites a cada alumne. S’hauran d’imaginar que són una persona famosa, de
la política, de la cultura o acadèmica, que s’ha de dirigir a un auditori per realitzar un discurs sobre LA
IGUALTAT ENTRE LES PERSONES.
Individualment, es prepararan el discurs, fent-se notes o un esquema, el que cada alumne necessiti, per
ajudar-se a l’hora de realitzar el discurs davant de la resta de la classe.
Les cites són a favor i en contra de la discriminació racial, i totes elles pertanyen a persones famoses
escriptores, filòsofes, etc. Les llegiran individualment, utilitzant-les per rebatre-les i inspirar-se en el seu
discurs, raonant-les i justificant-les, posant exemples de la història o quotidians, etc. i realitzar els seu propi
discurs.
Un cop ja tenen el discurs, voluntàriament l’aniran llegint en veu alta i, posteriorment, es realitzarà un debat
amb tot el grup sobre els arguments donats.

Activitat extreta dels recursos de la pàgina web d’Amnistia Internacional:
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/htm/eldiscurso.html
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Cites
Una àmplia tolerància és essencial tant per al progrés
científic i social com per al desenvolupament moral i
espiritual de l'individu.
(J.S. Mill, 1859)

Una raça és superior a una altra perquè està
més preparada biològicament. La raça inferior
desapareixerà perquè ha de sobreviure el més apte.
(Vacher de Lapouge, 1899)

La nació es basa en la comunitat de sang i en la
pàtria.
(Herder, 1744-1803)

Tota persona tindrà dret a sortir de qualsevol país,
fins i tot del propi.
(Pacte internacional de drets civils i polítics, 1966).

El que li dóna unitat a la vida i a la cultura d'un poble
són els homes purs i originaris d'aquest poble.
(Hender, 1744-1803)

Les variacions en les característiques físiques
indiquen l'existència de diferències mentals,
psicològiques i culturals.
(Lamarck 1744-1829)

Els països del Consell d'Europa es comprometen a
garantir als treballadors i treballadores que es trobin
legalment dins del seu territori un tracte igual que a
la ciutadania nacional.
(Carta social europea, 1961)

A causa que els homes són homes les institucions
socials han de ser dissenyades per ressaltar i reforçar
la humanitat comuna que els uneix, no les diferències
que els separen.
(R.H. Tawney, 1880-1962)

No es farà distinció alguna fundada en la condició
política, jurídica o internacional del país o territori de
la jurisdicció del qual depengui una persona.
(Declaració Universal dels drets humans, 1984)

La raça groga manca d'imaginació. La raça negra
d'intel·ligència i la raça ària posseeix l'amor a la
Llibertat, l'honor i conrea l'espiritualitat.
(Gobineau, 1855)
Originàriament els homes eren éssers iguals i lliures
per naturalesa, les diferències de rang, riquesa o
poder ho van convertir en un "home social" egoista
i competitiu.
(Rousseau, 1712-78)

Ningú ha de perjudicar una altra persona en la seva
vida, salut, llibertat o propietats.
(Locke, 1639)
El món humà és com l'animal: sobreviu el més fort.
(Vacher de Lapouge, 1899)
A tots els homes igualment preparats se'ls ha de
donar les mateixes coses.
(Aristòtil, 384-322 A. de C.)
Quan una civilització entra en la decadència és a
causa de la mescla de les races.
(Gobineau, 1855)
Les característiques mentals s'hereten, igual que les
físiques.
(Buffon, 1707-88)
La dignitat de la persona, els drets inviolables que li
són inherents, el lliure desenvolupament de la seva
personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altre
són el fonament de l'ordre polític i de la pau social.
(Constitució Espanyola, art. 10.1, 1978).
Els homes s'uneixen per la sang i l'esperit.
(Hippolyte Taine, 1828-93).
Totes les persones neixen iguals i el seu Creador els
ha dotat de certs drets inalienables entre els quals
es troben la Vida, la Llibertat i la cerca de la felicitat.
(Declaració d'independència americana, 1776)
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