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ABORDAREA DE MULTIPLICATOR
ÎN EDUCAŢIA PENTRU
DREPTURILE OMULUI
LECŢIILE 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, Malaiezia, 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.

EDUCAŢIA ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI
ABORDAREA DE MULTIPLICATOR
Conceptul dezvoltării educaţiei în domeniul
drepturilor omului prin multiplicatori constă
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CE REPREZINTĂ PROGRAMUL DE
EDUCAŢIE ŞI ACŢIUNI ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI?

în instruirea persoanelor care sunt capabile
de a împărtăşi cunoştinţele lor prin
relaţionare cu un număr mare de persoane
. Persoane precum profesorii,funcţionarii,
personalul din cadrul penitenciarelor, liderii
religioşi, tinerii şi studenţii, colaboratorii
ONG-urilor şi alţii care la rândul lor pot
să instruiască, să organizeze trainguri şi
activităţi dedicate drepturilor omului. Prin
intermediul multiplicatorilor PEAD poate
oferi oportunitatea pentru activism în
domeniul drepturilor omului unui grup larg
şi divers , fapt care sporeşte exponenţial
impactul activităţii Amnesty International
de educaţie pentru drepturile omului. Acest

50000 de personae participă la acţiunea
Amnesty International Polonia pentru Darfur,
festivalul Przystanek Woodstock, August 2007.

proces, de asemenea, a creat reţele formale
şi neformale de educaţie pentru drepturile
omului şi a dus la creşterea nivelului de
activism în domeniul drepturilor omului.
Un factor important al evoluţiei şi impactului
PEAD este evaluarea constantă şi detaliată,
parte integrantă a acestui program, ceea ce
îi permite să menţină relevanţa în ceea ce
ţine de răspândirea reţelelor de educaţie în
domeniul drepturilor omul.
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"Cele mai importante realizări
ale noastre sunt multiplicatori
noştri, echipele de educaţie
locale, reţeaua noastră de
profesori şi şcoli, precum şi
rezultatele atinse de ei în ce
priveşte drepturile omului în
mediu local şi şcolar."
Anna Kuczak, Amnesty International Polonia

RECRUTAREA, INSTRUIREA ŞI
PĂSTRAREA MULTIPLICATORILOR
Abordarea de multiplicator este bazată pe
metodologia multi-stratală, care se începe
cu trainerii-cheie. Aceşti oameni sunt
dedicaţi promovării educaţiei în domeniul
drepturilor omului şi punerii acestor
cunoştinţe în acţiune. De exemplu, Amnesty
International Polonia recrutează trainericheie din rândul membrilor, şi menţionează
acest aspect ca fiind unul din succesele lor.
Aceşti traineri-cheie creează multiplicatori
noi prin desfăşurarea trainingurilor, care
înarmează multiplicatorii cu cunoştinţe,
abilităţi şi resurse pentru desfăşurarea
propriilor cursuri, campanii, lecţiii şi alte
activităţi în domeniul drepturilor omului.
Pe parcursul derulării PEAD au fost instruiţi
cu succes peste 4000 de multiplicatori în
10 ţări. La rândul lor, aceste persoane îi
învaţă pe alţii care ar putea activa în calitate
de multiplicatori, ceea ce creează o reţea
de educatori în domeniul drepturilor omului
care pot să ajungă la oameni şi să inspire
activism în domeniul drepturilor omului în
toate păturile societăţii.
Amnesty International Israel de asemenea
a avut succes pe parcursul anilor în
instruirea multiplicatorilor în cadrul
educaţiei formale. În Israel PEAD a păstrat
multiplicatorii şi a extins prin intermediul

Amnesty International Mai 2010
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Activiştii în cadrul Amnesty International cer
autorităţilor poloneze să desfăşoare o investigaţie
transparentă privind centrele de detenţie secrete
ale Agenţiei Centrale de Investigaţii (CIA) în
Polonia, Varşovia, Aprilie 2009.

şcolilor, grupurilor de tineret şi taberelor
de vară, unde multiplicatori şi tineri sunt
inspiraţi să întreprindă acţiuni pentru
drepturile omului prin diferite campanii şi
activităţi ca Junior Urgent Action Network
(JUAN). În cadrul JUAN în şcoli, profesori
şi elevi obţin cunoştinţe aprofundate despre
situaţia tinerilor drepturile cărora au fost
violate sau care sunt în grupul de risc
pentru asemenea violări. Ca rezultat,
membrii JUAN au reacţionat prompt şi au
întreprins acţiuni colective pentru a proteja
drepturile persoanelor şi comunităţilor în
întreaga lume. Pentru a oferi sprijin în
activitatea lor, profesorii din cadrul JUAN
se intrunesc în mod regulat pentru a le
împărtăşi cunoştinţe şi instrumente, în timp
ce elevii desfăşoară activităţi de schimb de
la egal la egal cu alţi elevi.
În Polonia educaţia în domeniul drepturilor
omului este integrată în strategia organizaţiei,
ceea ce facilitează creşterea capacităţilor şi
dezvoltarea profesionalismului în domeniul
drepturilor omului. Mulţi colaboratori şi
membri al Consiliului de Administraţie a
Amnesty International Polonia şi-au început
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"Organizaţii din exteriorul
Amnesty International sunt mai
mult familiarizate cu viziunea şi
misiunea Amnesty International
şi noi funcţionăm ca o parte
integrantă a societăţii civile
în Israel. Reputaţia Amnesty
International s-a îmbunătăţit
substanţial, şi astfel noi primim
mai multe invitaţii pentru
participare în diferite iniţiative,
de exemplu, conferinţe despre
diferite chestiuni ce ţin de
drepturile omului, zile ale
uşilor deschise la universităţi,
ca şi iniţiative de lobby."
Participant PEAD, Israel

Activiştii în cadru Amnesty International
Slovenia comemorează a şaselea aniversare
a Guantanamo, Ljubljana, Ianuarie 2008.

activitatea ca multiplicatori, parteneri sau
participanţi în cadrul PEAD. Implicarea
lor poate fi atribuită inovaţiei PEAD sub
aspectul instruirii, ceea ce este încorporat
în metodologia de suport structurată. În
Polonia, PEAD a început cu 15 trainericheie care au desfăşurat ateliere de lucru
şi traininguri la nivel naţional, regional şi
local. Multiplicatorii se întrunesc anual în
cadrul întrevederii naţionale comune pentru
a-şi coordona activitatea. Participanţilor la
traininguri li se solicită să semneze acorduri,
în care este precizat că ei vor activa în
domeniul drepturilor omului pe parcursul a
18 luni după training. Amnesty International
Polonia motivează multiplicatorii prin trening
şi îndrumare.

EVALUARE ŞI FOLLOW-UP
Începând cu 2001 Amnesty International
Slovenia a construit o reţea de aproximativ
450 de educatori precum profesori şi
colaboratori de tineret. Educatorii
frecventează cursuri de training privind
metodologiile de educaţie în domeniul
drepturilor omului şi dezvoltarea reţelelor
durabile întru consolidarea schimbului de
abilităţi, resurse şi experienţă pentru a
optimiza training-urile pe care le desfăşoară.
Membrii reţelei sunt susţinuţi prin e-mailuri
lunare care includ actualizări şi informaţii
despre chestiuni privind drepturile omului,

sugestii pentru activităţi şi ateliere de lucru,
precum şi informaţii furnizate regulat
despre încălcări ale drepturilor omului în
întreaga lume, care necesită luarea de
măsuri. Feedback-ul regulat din partea
membrilor reţelei este intrinsec pentru
dezvoltarea continuă a acesteia, cu sugestii
date referitor la modul de lucru cu grupurile
- ţintă. Profesorii promovează aceste servicii
în faţa colegiilor lor, care devin membrii noi.
Partenerii în cadrul Proiectului PEAD au
efectuat vizite de schimb de experienţa
pentru a observa şi învăţa din activităţile de
proiect la nivel local. De exemplu, personalul
proiectelor PEAD din Israel şi Slovenia au
vizitat unii pe alţii pentru a compara şi
evalua activitatea, atât în cazul profesorilor,
cât şi al şcolilor. Auditul extern al proiectului
PEAD a fost solicitat de către Amnesty
International şi condus de Asociaţia pentru
Educaţie în domeniul Drepturilor Omului
(Human Rights Educations Associates).
Analize şi cunoştinţele privind evaluarea
sunt împărtăşite între toate ţările în care a
derulat PEAD, precum şi cu parteneri de
proiect, astfel că lecţiile învăţate pot fi
integrate în activitatea de instruirre în
domeniul drepturilor omului la nivel naţional
şi internaţional. Aceasta, la rândul ei,
contribuie la sporirea capacităţii reţelelor şi
partenerilor Amnesty International în sfera
educaţiei în domeniul drepturilor omului.
Evaluarea permite indivizilor, comunităţilor
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şi organizaţiilor care au fost implicate în
PEAD să înţeleagă mai bine contribuţia
lor la patronarea drepturilor omului în
beneficiul tuturor.

"Avem mărturii ale faptului că
impactul asupra multiplicatorilor
şi beneficiarilor a fost unul
transformaţional, ceea ce în
rezultat, a dus la schimbări
profunde de atitudini personale
şi comportament."
Felisa Tibbetts, Director al Asociaţiei pentru Educaţie în
domeniul Drepturilor Omului şi evaluator PEAD

Amnesty International Mai 2010
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CREÂND O CULTURĂ A
DREPTURILOR OMULUI
În toate ţările implicate în derularea PEAD
pe parcursul a 10 ani numărul persoanelor
care întreprind acţiuni pentru drepturile
omului prin aderarea la Amnesty
International a crescut de trei ori, de la
6,010 la 19,158 de membri. Evaluarea
numerelor reprezintă una dintre
dimensiunile impactului activităţii PEAD;
există de asemenea mărturii cu caracter
calitativ referitor la modul în care PEAD
a contribuit la crearea unei culturi care
promovează respectul faţa de drepturile
omului şi acţiunea în apărarea şi
promovarea lor pentru toţi.
Amnesty International Israel a descoperit că
PEAD a oferit mai multe oportunităţi pentru
un număr mai mare de oameni să participe
la desfăşurarea companiilor. Acest lucru se
datorează programării reuşite a educaţiei
în domeniul drepturilor omului în şcoli,
atât ca şi instruirii multiplicatorilor în ONGuri şi organizaţii de la nivelul comunităţilor
(CBOs). De exemplu, înainte de PEAD Israel
a colaborat în ceea ce priveşte drepturile
omului numai cu două alte organizaţii şi
a lucrat cu 20 de şcoli. Acum PEAD a
dezvoltat o reţea de parteneriat cu 16
ONG-uri/organizaţii la nivel de comunitate,
şi colaborează cu 83 de şcoli şi universităţi.
În Polonia creşterea numărului de oameni
care aderă la Amnesty International a fost
atribuit direct la investiţia lor în instruirea
multiplicatorilor, ceea ce a contribuit pozitiv
la întreaga activitate realizată în domeniul
drepturilor omului. Aceasta este în special
vizibil în cazul multiplicatorilor polonezi în
şcoli - Amnesty International Poloni n-a
avut colaborări active cu şcoli şi universităţi
înainte de lansarea PEAD, dar acum
lucrează cu 107 instituţii din cadrul
educaţiei formale.

"Eu cred că persoana trebuie
să fie foarte hotărâtă, fermă
şi curajoasă pentru a exercita
drepturile omului. Acum eu îmi
dezvolt aceste abilităţi şi fac
progrese pe zi ce trece."
Participant PEAD, Polonia

Ca o parte a zilei globale de acţiuni în cadrul campaniei pentru Jocurile Olimpice din Beijing
activiştii din Amnesty International Israel formează cuvântul “( ”שפוחlibertate), Tel Aviv, Iulie 2008.

RECOMANDĂRI
RECOMANDĂRILE PRINCIPALE ALE PEAD
 Utilizarea abordării de multiplicatori în
educaţie în domeniul drepturilor omului
vizează şi implică un număr exponenţial mai
mare de oameni, astfel crescând impactul.
Abordarea de multiplicatori este un mod
eficient şi practic de a aduce cunoştinţele
şi abilităţile noi privind drepturile omului
către oameni şi comunităţi. Multiplicatorii
din cadrul educaţiei pentru drepturile
omului implică şi instruiesc un număr mai
mare şi îi de oameni şi le aspiră pentru
acţiune. Aceasta consolidează implicarea
oamenilor din toate păturile societăţii în
realizarea drepturilor omului pentru toţi.
 Impactul în ce priveşte drepturile omului
poate fi sporit prin crearea reţelelor durabile
de educaţie în domeniul drepturilor omului.
După ce multiplicatorii sunt instruiţi,
crearea reţelei este un mod de suport,
dezvoltare şi susţinere a activităţilor lor.
Reţelele oferă oportunităţi pentru

împărtăşirea de cunoştinţe, abilităţi şi
resurse, şi pot fi facilitate prin utilizarea
instrumentelor online şi e-mail.
 Evaluarea metodologiilor de educaţie în
domeniul drepturilor omului şi a impactului
acestora este importantă pentru dezvoltarea
unui sistem responsabil de educaţie în
domeniul drepturilor omului, cât şi pentru
măsurarea succesului.
Implicarea partenerilor şi participanţilor
în monitorizarea şi evaluarea activităţii de
educaţie în domeniul drepturilor omului
îmbunătăţeşte rezultatele evaluării şi
integrează lecţiile învăţate în activitatea
curentă şi cea viitoare. Acest lucru vă
permite, de asemenea să recunoaşteţi
realizările Dvs.

Amnesty International este o mişcare globală numărând 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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