Programa Valencià de Protecció Integral i Acollida de
Defensors i Defensores de Drets Humans.
L’Ajuntament de València, en el Ple celebrat en data 28 de juny de 2018 va aprovar la
declaració institucional a favor dels defensors i defensores dels Drets Humans, de la
Vida i la Humanitat.
“Es compleixen 20 anys de l'aprovació, per l'Assemblea General de les
Nacions Unides, de la Declaració dels Defensors i Defensores dels Drets
Humans, en la qual s'estableix com a obligació internacional la necessitat de
proporcionar suport i protecció a aquestes persones en el context de la seua
tasca.
Les obligacions fonamentals dels estats en aquest camp són:
-

-

-

-

-

Protegir, promoure i fer efectius tots els drets humans;
Garantir que tota persona sotmesa a la seua jurisdicció puga gaudir en la
pràctica de tots els drets i llibertats socials, econòmics, polítics i d'una
altra índole;
Adoptar les mesures legislatives, administratives i d'una altra índole que
siguen necessàries per a assegurar l'aplicació efectiva dels drets i les
llibertats;
Proporcionar recursos eficaços a les persones que denuncien haver sigut
víctimes d'una violació dels drets humans;
Realitzar una investigació ràpida i imparcial sobre les presumptes
violacions de drets humans;
Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir la protecció de tota
persona enfront de tota violència, amenaça, represàlia, discriminació
negativa, pressió o qualsevol altra acció arbitrària resultant de l'exercici
legítim dels drets esmentats en la Declaració;
Promoure la comprensió pública dels drets civils, polítics, econòmics,
socials i culturals;
Garantir i donar suport a la creació i el desenvolupament d'institucions
nacionals independents encarregades de promoure i protegir els drets
humans; per exemple, mediadors o comissions de drets humans;
Promoure i facilitar l'ensenyament dels drets humans en tots els nivells
de l'educació i la formació professional oficial.

La declaració fa una crida als estats per al compliment de totes les seues
responsabilitats en aqueixa mateixa protecció. Aquestes persones compten,
des de les seues actuacions pacífiques i com a defensores de la vida, amb el
reconeixement i protecció d'aquest Ajuntament.“
Per a poder articular aquesta declaració des de les competències municipals, el 27 de
setembre de 2019, es va aprovar per Junta de Govern local la concessió d'una

subvenció a favor de CEAR PV, per a la posada en marxa del programa de Protecció
Integral i d'Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans.
L'objectiu del programa és oferir un entorn segur a persones defensores de drets
humans pertanyents a comunitats, organitzacions i moviments socials que veuen
amenaçada la seua vida o integritat física i psicològica, amb motiu de la seua labor,
contribuint a disminuir el risc, enfortir les seues capacitats i difondre l'agenda de
defensa de drets de les seues comunitats, organitzacions o moviments socials.
El període d'acolliment de persones defensores de drets humans és de 6 mesos i es
prioritzen els casos de persones que es troben particularment en risc als seus països
d'origen i especialment, pobles indígenes, afrodescendents, comunitats llauradores,
dones i persones LGTBI, principalment d'Amèrica Llatina.
El programa de protecció integral i d'acolliment de defensores i defensors de drets
humans, és liderat per l'entitat CEAR-PV, en coordinació i amb la col·laboració de les
següents
organitzacions:
ATELIER,
CEDSALA,
COLECTIVOSUR-CACARICA,
ENTREIGUALES-VALÈNCIA, ENTREPOBLES, LA KOLECTIVA, MUNDUBAT, PERIFÈRIES,
INTERSINDICAL i SODEPAU.
Aquestes entitats col·laboren en el bon funcionament del projecte i presten el seu
suport en el desenvolupament de les activitats que s’impulsen en el marc d'aquest
programa:
-

Selecció de les persones participants.
Tràmits per a la reubicació.
Acolliment inicial.
Acompanyament psicosocial.
Agenda d'incidència i sensibilització.
Creació de xarxes de solidaritat.
Formació.
Seguiment al retorn.
Difusió.

La posada en marxa d'aquest programa, suposa una coordinació amb l'Oficina de Drets
Humans, dependent de la Direcció General de Nacions Unides i Drets Humans, del
Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. En aquesta coordinació es
concreten les característiques i funcionament del programa i les col·laboracions amb el
programa que impulsa el ministeri, en la mateixa línia que el fa amb la resta de
programes de protecció i acolliment de defensors i defensores de DD.HH., d'altres
governs autonòmics i locals.

