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L'Ajuntament de Barcelona organitzara l'any vinent una conferencia europea 
sobre drets humans que compta amb el suport de les Nacions Unides (ONU) i 
que coincidiré amb el 50e aniversari de la Declaració Universal deis Drets 
Humans. 

Aquest projecte, impulsat per la regidoría de Drets Civils, pretén esdevenir un 
fórum de reflexió del paper de les ciutats en la defensa i promoció deis drets 
individuals i col.lectius. La Conferencia de Barcelona permetra ter un balan9 
sobre la trajectória d'aquests valors a Europa i la seva projecció futura a través 
de l'estudi i l'avaluació del grau de compliment de la Declaració Universal deis 
Drets Humans de 1948. 

Les conclusions es presentaran a I'Assemblea Extraordinaria de I'ONU que 
tindra lloc a Nova York el 1 O de desembre de 1998. 

Temes a tractar 

• analisi del progrés efectuat en el camp deis drets humans en la identificació 
deis obstacles i en les diverses possibilitats de superar-los. 

• relació entre desenvolupament, democracia i gaudi universal de drets 
económics, socials, culturals, civils i polítics. 

• avaluació de l'efectivitat deis metodes , mecanismes de control 
recomanacions de les Nacions Unides i del Consell d'Europa. 

• maneres de millorar l'aplicació deis estandards i instruments internacionals 
ja existents per a la protecció deis drets humans. 
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• examen de problematiques contemporanies, tal com racisme, xenofobia, 
violencia étnica, intolerancia rel igiosa. Menció expressa deis immigrants a 
Europa que provenen de cultures no europees. 

• dinamització deis sectors públics i associatiu . 

• estudi de les implicacions deis mecanismes municipals per a la defensa 
promoció deis drets humans. 

Seus i calendari 

Aquests temes seran tractats per la conferencia mitjan9ant quatre sessions de 
treball preparatóries que tindran lloc a la próxima primavera a les ciutats de 
Ginebra, Estrasburg, Sarajevo i Estocolm. 

La sessió plenaria es celebrara a Barcelona del 22 al 24 del mes d'octubre 
de 1998 amb la participació d'uns 500 assistents. 

A la conferencia hi participaran representants d'organismes internacionals; 
representants d'estats de la UE i altres pa'lsos europeus no membres; experts i 
investigadors; representants locals i regionals; membres de ONG's i de 
diferents col.lectius associatius. 


