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El programa se centrarà en els drets humans davant els extremismes i la discriminació a partir
partir de l’anàlisi de diverses ideologies que
de l ᤀ愀渀氀椀猀椀 de diverses ideologies que els provoquen amb mirada crítica des dels drets humans. els provoquen amb mirada crítica des dels
En aquest sentit, analitzarem les condicions que fan possible que la intolerància i l ᤀ漀搀椀 s ᤀ栀愀最椀渀 drets humans. En aquest sentit, analitzarem
instal·lat a les nostres societats. Actualment estem patint tant l ᤀ愀甀最洀攀渀琀 dels discursos les condicions que fan possible que la
feixistes, xenòfobs i racistes a nivell global com les conseqüències del creixement de grups
intolerància i l’odi s’hagin instal·lat a les
d’ideologies extremistes, que aconsegueixen posicions d’influència i poder i fins i tot de govern.
nostres societats. Actualment es...
En aquesta situació, no només s ᤀ攀猀琀愀渀 vulnerant els drets de les minories, grups i col·lectius
històricament discriminats (en funció de l ᤀ琀渀椀愀Ⰰ orientació sexual, religió, etc.) sinó que a més
s ᤀ攀猀琀 minant els valors i fonaments de les veritables democràcies, la pau, la seguretat humana i,
per tant, la globalitat dels drets humans.
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Data final: Dijous, 26 abril 2018
Data final inscripció: Dilluns, 09 abril 2018
Dies de la setmana: De dilluns a dijous
Franja horaria: De 18h a 21h
Durant el curs es buscarà donar respostes a aquestes situacions, contribuint a millorar el
Adreça: Il·lustre Col·legi d’Advocats de
coneixement per part de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les
Barcelona (ICAB).
desigualtats, l ᤀ攀砀挀氀甀猀椀 i la violència, així com, el coneixement i l ᤀ愀瀀氀椀挀愀挀椀 del marc jurídic
Dades de contacte: Tel. 931 190 372 / 655
internacional relatiu als drets humans i les eines per combatre els extremismes i la discriminació
856 163 / Aquesta adreça de correu-e està
d’una manera més eficaç.
protegida dels robots de spam.Necessites
Javascript habilitat per veure-la.
En el curs, abans que fer-se un estudi exclusivament descriptiu i teòric dels diferents temes que
Organitza: Institut
de Drets Humans de
s ᤀ愀戀漀爀搀攀渀Ⰰ es busca que el coneixement s ᤀ漀戀琀椀渀最甀椀 a partir de l ᤀ椀渀琀攀爀挀愀渀瘀椀 d ᤀ椀搀攀攀猀Ⰰ experiències
i
Catalunya
(IDHC)
coneixements, a partir de la guia de persones expertes en l ᤀ漀戀樀攀挀琀攀 d ᤀ攀猀琀甀搀椀Ⰰ però també de la
Mes informació:
interacció amb col·lectius i persones que treballen per a transformar aquestes situacions,
www.idhc.org
proposant alternatives o noves mirades dels drets humans per a aconseguir un veritable procés
de canvi global.
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Adreça: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).
Dades de contacte: Tel. 931 190 372 / 655 856 163 / Aquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Altra informació relevant:
Preu: General: 260 euros; Reduït: 190 euros per estudiants/es, socis/es de l ᤀ䤀䐀䠀䌀 i ICAB
(amb més de 6 mesos d ᤀ愀渀琀椀最甀椀琀愀琀⤀Ⰰ jubilats/des, aturats/des i membres de família
nombrosa.
Crèdits ECTS: UB (dret 2 crèdits), UOC (dret i drets humans, democràcia i globalització
màster 4 crèdits), UIC (1 crèdit grau) i UCM (pendent).
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