INSTRUIREA ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI –
IMPLICÎND GRUPURI ŢÎNTĂ NOI
LECŢII ÎNVĂŢATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
DE EDUCAŢIE ŞI ACŢIUNI ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI

Programul de educaţie şi acţiuni în
domeniul drepturilor (PEAD) constituie
o iniţiativă internaţională, cu o durată de
10 ani, întreprinsă în domeniul educaţiei
pentru drepturile omului, condusă de către
Amnesty International Norvegia. PEAD este
implementat de către Amnesty International
în Israel, Malaezia, Moldova, Maroc,
Polonia, Rusia, Slovenia, Africa de Sud,
Tailanda şi Turcia. După evaluarea
cerinţelor locale, partenerii proiectului
PEAD selectează anumite subiecte din
domeniul drepturilor omului, care vor fi
relevante pentru grupurile ţintă şi pentru
situaţia în domeniul drepturilor omului în
ţara respectivă. La baza PEAD stă instruirea
„multiplicatorilor” în domeniul drepturilor
omului – persoane care, prin intermediul
rolului sau poziţiei pe care o deţin în
societate, au posibilitatea să influenţeze un
public mai extins sau mai multe grupuri de
persoane. Prin intermediul PEAD, acţiunile
întreprinse de către partenerii de proiect au
un impact pozitiv asupra drepturilor omului
şi contribuie la scopul promovat de către
Amnesty International, de a dezvolta cultura
drepturilor omului în întreaga lume.

ABORDAREA NOILOR GRUPURI
ŢINTĂ
Instruirea în domeniul drepturilor omului
poate fi o modalitate foarte eficientă de a
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CE REPREZINTĂ PROGRAMUL DE
EDUCAŢIE ŞI ACŢIUNI ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI?

atrage persoanele şi grupurile de persoane
în activităţi legate de drepturile omului. Prin
abordarea grupurilor care anterior nu au
avut tangenţe cu organizaţia sau drepturile
omului, Amnesty International a început să
schimbe modul în care oamenii gîndesc
despre drepturile lor, precum şi cele ale
altora prin educaţie în domeniul drepturilor
omului. De exemplu, Amnesty International
Slovenia şi Amnesty International Israel au
făcut progrese semnificative în lucru cu
comunităţile marginalizate. În Turcia,
PEAD a lucrat cu grupurile şi autorităţile
religioase; în Maroc, PEAD a pus în aplicare
un program care implica colaboratorii
organelor de drept. Comun tuturor acestor

Membri Amnesty International Maroc la
demonstraţii la Rabat, în ajunul Zilei
internaţionale a femeii, în 2008.

eforturi este avantajul de a lucra cu
partenerii de proiect, de la organizatii
comunitare locale pînă la autorităţile
guvernamentale. Lucrînd împreună pentru
a creşte nivelul de conştientizare şi a face
faţă provocărilor în domeniul drepturilor
omului prin intermediul acţiunilor bazate
pe informaţii, proiectele PEAD au schimbat
atitudi şi vieţi.
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"Este foarte important că în
LUCRU CU COMUNITĂŢILE
cadrul atelierelor noastre
MARGINALIZATE
vorbim despre faptul că toţi au
PEAD se adresează nevoilor
drepturi, însă pe de altă parte, Proiectele
locale şi problemelor din domeniul
la fel, avem şi responsabilităţi... drepturilor omului. În Slovenia, PEAD a
influenţat comunităţile marginalizate
ceea ce este cu adevărat
lucrînd cu tinerii la subiectele de
important este faptul că tinerii discriminare împotriva romilor şi a
homosexualilor, bisexualilor şi
încep să se îndrume de aceste lesbienelor,
transsexualilor (LHBT). În fiecare an, în
Slovenia, sunt desfăşurate mai mult de
drepturi ale omului... ei
100 de PEAD ateliere de lucru, instruind
demonstrează grijă unul de
mai mult de 2.000 de persoane, în materie
celălalt, ei încep să se respecte de drepturile omului şi creşterea gradului
de conştientizare. Ateliere de lucru iau
reciproc, şi chiar au început
forma unor seminarii de week-end dedicate
drepturilor omului, sau sesiuni de o zi de
să înţeleagă situaţia romilor
instruire cu privire la modul de implicare
în Slovenia."
a tinerilor în campanii şi tabere pentru
Simona Kemperle, Amnesty International Slovenia

"Am devenit mai conştientă de
importanţa ajutorării oamenilor
aflaţi în dificultate - că suntem
toţi egali şi că drepturile alt
cuiva nu sunt mai puţin
valoroase decât ale mele."

activişti. Pentru a sprijini activitatea acestor
multiplicatori tineri, PEAD a produs
publicaţii destinate copiilor , cum ar fi
Jagoda, o carte ilustrată care descrie
cultura şi viaţa de zi cu zi a copiilor romi,
un proiect dezvoltat în strânsă cooperare cu
copii romi şi cu organizaţia romilor Drustvo
Zaveznikov Mehkega Pristanka (Societatea
Aliaţilor pentru Ancorare Uşoară).

Participant la proiectul PEAD, Slovenia

În Israel, PEAD lucrează pentru drepturile
femeilor, copiilor şi drepturile refugiaţilor
şi, de asemenea, pe aspecte legate de
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Participanţii la tabăra de tineret al Amnesty
International de la Liubleana, Slovenia, la
manifestare împotriva torturilor în Tunisia.

drepturile omului în ceea ce priveşte traficul
de fiinţe umane. Amnesty International
Israel s-a preocupat de probleme locale,
inclusiv abordînd discriminarea împotriva
beduinilor. Ca rezultat, un partener de
proiect New Israel Fund’s Empowerment
and Training Centre, acum opereaza un
nou curs, "Drepturile omului pentru
activiştii sociali beduini ". Activităţile acestui
program în Israel au început să schimbe
comportamentul, atitudinile şi convingerile
oamenilor, să reducă discriminarea, să
încurajeze şi să promoveze respectful
reciproc şi modul de convieţuire paşnică.
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"A fost un moment foarte
semnificativ în care Ministerul
pentru Afacerile Religioase a
anunţat faptul că violenţa
împotriva femeilor este
împotriva Islamului. A fost un
moment de o importanţă
imensă pentru noi toţi, pentru
că noi am lucrat cu oficialii
religioşi musulmani de doi ani,
şi în cursul acestor sesiuni am
avut ocazia să discutăm despre
toate aceste aspecte ... ei au
fost atât de deschişi şi
motivatori, şi au dorit să fie
parte la mişcarea globală
pentru drepturile omului."
Murat Çekiç, Amnesty International Turkey

Pentru promovarea campaniei Opriţi Violenţa
Înpotriva Femeilor Amnesty International Turcia
a instalat un stand de informare şi campanii ca
parte a acţiunii turneu de autobuz.

LUCRU CU GRUPURILE
RELIGIOASE ŞI AUTORITĂŢILE
RELIGIOASE
Datorită iniţiativelor PEAD, mai mult de
215 lideri religioşi au fost instruiţi cu
succes pentru a fi multiplicatori în
drepturile omului. De exemplu, proiectul
de lungă durată de instruire a imamilor ca
multiplicatori a avut un impact semnificativ
în cadrul comunităţilor religiose în Turcia.
Angajaţii şi voluntarii Amnesty International
au desfăşurat traininguri de iniţiere de 2 zile
pentru oficialii religioşi cu privire la modul
de integrare respectării drepturilor omului,
şi în special a drepturilor femeii în cadrul
comunităţilor de credinţă. Formatorii
au utilizat modulele de educaţie pentru
drepturile omului, printre care toolkit-ul
AmnestyInternational Stop Violence Against
Women (SVAW). Acesta este un pas mare
înainte în promovarea ideii de universalitate
a drepturilor omului pentru comunitatea
largă în Turcia. Amnesty International Turcia
notează ca unul dintre succesele sale
cele mai notabile - condamnarea violenţei
împotriva femeilor de către Ministerul
pentru Afacerile Religioase - rezultat direct
al trainingurilor în cadrul PEAD.
Metodologia PEAD încurajează vizitele
de schimb între secţiunile Amnesty

International pentru a compara rezultatele şi
un schimb de opinii. De exemplu, Amnesty
International Maroc a vizitat Turcia în
2007, pentru a observa activitatea PEAD şi
sesiunile de instruire. Privind lucrul efectuat
de PEAD cu imamii, Amnesty International
Maroc a realizat potenţialul de a antrena
autorităţile religioase ca multiplicatori.

LUCRU CU COLABORATORII
ORGANELOR DE DREPT
Lucrând împreună cu organizaţia Penal
Reform International, Amnesty International
Maroc a avut un impact pozitiv asupra
drepturilor omului, prin formarea ca
multiplicatori a colaboratorilor organelor de
drept. Lucrul PEAD cu acest grup ţintă se
concentrează pe instruirea personalului
organelor de drept. Proiectul a început prin
pregătirea a 40 de formatori al Delegaţiei
Administraţiei penitenciarelor şi reinserţiei
din Maroc, privind problemele de aplicare
în contextul local a legilor internaţionale
privind drepturile omului. De atunci,
s-au îmbunătăţit condiţiile de detenţie
şi închisorile sunt mai deschise pentru
vizite din partea familiei şi vizitele de către
personalul ONG-urilor locale. Partenerii
proiectului PEAD în Maroc, de asemenea,
au ajutat autorităţile să creeze un program
de integrare a principiilor şi standardelor
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drepturilor omului în programele de
instruire a personalului organelor de drept.

"Unul din cele mai mari
succese este dorinţa de a
acţiona pentru drepturile
altor oameni. Nu este doar
intelegerea a ceea ce sunt
drepturile omului, şi ideea
că sunt importante, dar, de
asemenea, conştientizarea că
şi noi putem face ceva pentru
drepturile omului."
Danit Shaham, Amnesty International Israel
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"Amnesty International a
contribuit la schimbarea
imaginii organizaţiei în faţa
autorităţilor marocane. De la
o atitudine ostilă, autorităţile
marocane au ajuns să
coopereze cu Amnesty
International ca un partener
de încredere. Acest lucru a
fost ilustrat de audienţa pe
care Majestatea Sa Regele a
avut-o cu delegaţia Amnesty
International, atunci cînd
manualul de educaţie pentru
drepturile omului, editat
de secţiunea marocană, a
fost prezentat regelui, care
a apreciat eforturile de
promovare a educaţiei în
domeniul drepturilor omului
în Maroc."
Partenerul proiectului PEAD, Maroc

Amnesty International şi Scauţii din Israel au organizat o zi de acţiuni în cadrul campaniei
dedicate Jocurilor Olimpice de la Beijing în 2008.

RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRILE PRINCIPALE ALE PEAD
 Lucrul cu grupurile-ţintă noi contribuie
la crearea unei culturi a drepturilor omului
pentru toate popoarele.
Atunci când se lucrează cu grupuri-ţintă
noi, convingerile sau opiniile adînc
înrădăcinate pot fi greu de depăşit.
Dedicarea în procesul consolidării unor
relaţii durabile de lucru în comun bazat
pe perseverenţă, va forma o bază pentru
dezvoltarea încrederii. Acest lucru va
motiva oamenii să devenă agenţi activi a
schimbării sociale în comunităţile lor.
 Instruirea în domeniul drepturilor
omului poate fi o modalitate bună de a
antrena noile grupuri-ţintă în acţiuni
pentru drepturile omului.
Lucrul cu grupurile-ţintă noi poate aduce
un progres real în abordarea problemelor
specifice legate de drepturile omului, în
special atunci când instruirea în domeniul

drepturilor omului este adaptată pentru
a fi relevantă circumstanţelor locale.
Parteneriatul cu organizaţiile locale
şi / sau autorităţile locale sau centrale
este cheia succesului pentru realizarea
acestui obiectiv.
 Implicarea grupurilor marginalizate prin
intermediul educaţiei în domeniul drepturilor
omului poate duce la abilitarea lor.
Educaţia pentru drepturile omului poate
oferi grupurilor marginalizate o vociferare
pentru a-şi exprima îngrijorările, credinţele
şi valorile. Educaţia pentru drepturile
omului împărtăşeşte cunoştinţele
şi aptitudinile necesare grupurilor
vulnerabile, care devin instrumente
puternice în abordarea încălcărilor
drepturilor omului.

Amnesty International este o mişcare globală numărînd 2,2 milioane de
persoane în peste 150 de state şi regiuni, care militează pentru eliminarea
încălcărilor grave ale drepturilor omului
Viziunea noastră este ca fiecare persoană să se bucure de toate drepturile
prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi alte standarde
internaţionale în domeniul drepturilor omului.
Suntem independenţi de orice guvernare, ideologie politică, interes
economic sau religie – finanţaţi cu precădere din cotizaţiile de membru şi
donaţiile publice.
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