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L'objectiu del Laboratori és facilitar la interacció entre ajuntaments, organitzacions i 
persones defensores dels DDHH per a pensar, proposar, intercanviar experiències, 
impulsar i coordinar accions d’incidència política en la protecció internacional dels 
DDHH. Això es realitzarà sempre des de les necessitats i realitats de les persones 
defensores i/o víctimes greus de violacions als seus drets que mantinguin relacions de 
col·laboració amb els membres del laboratori.  
 

1. Criteris de Participació 
   
Amb la finalitat de fomentar la participació de representants de governs locals es 
convida a participar a xarxes municipals (conformades per ens locals) i/o xarxes 
d’organitzacions que tinguin un treball consistent i coordinat de cooperació i drets 
humans amb governs locals i ajuntaments de forma individual. El valor diferenciador 
respecte a altres espais és el paper protagonista dels governs locals.  
 
Les xarxes d’ajuntaments i/o xarxes d’organitzacions que treballen amb ajuntaments 
poden servir perfectament com a caixa de ressonància, promovent entre els seus socis 
el tema de la protecció internacional i dels DDHH i, amb el temps, amplificar el radi de 
les accions o d’aquells que les promouen. Igualment, es poden beneficiar de les 
accions de formació i/o sensibilització que es realitzaran des del mateix Laboratori. 
 
Relatiu a la participació d’ajuntaments de forma particular, es donarà prioritat a 
convidar ajuntaments que tinguin, i/o participin, en programes d’acollida o protecció 
de persones defensores, sense importar la seva dimensió.  Tot i així, aquesta condició 
no serà excloent, en el cas que representants d’ajuntaments sense cap experiència 
vulguin participar en el Laboratori i tinguin la voluntat de reforçar el seu interès en la 
protecció internacional des de les seves accions de cooperació.  
  
La incorporació al laboratori de moviments de persones defensores requerirà una 
sol·licitud formal explicant el context greu de violació dels DDHH en el que treballen. 
Aquesta sol·licitud serà valorada pels membres del laboratori per validar o no la seva 
participació.  
 



 

 

1. Àmbit geogràfic i definició d’accions d’incidència 
 
 
 
L’àrea geogràfica es vincula a les relacions i col·laboracions ja existents entre els 
membres del laboratori i les persones defensores en els territoris. Inicialment, es 
treballa a Amèrica Llatina, donats els antecedents.  
 
No es descarta obrir l’espai a altres realitats, sempre que,  les accions sorgeixin de les 
mateixes persones defensores vinculades al laboratori i/o als governs locals adscrits.  
 
Les accions d’incidència es divideixen en dues tipologies (i) conjunturals i urgents o (ii) a 
mitjà i a llarg termini, basades sobre els eixos temàtics definits en el document guia: dret 
de les persones a promoure i defensar els DDHH individual i col·lectivament; obligació 
de les institucions de protegir les DDHH i les llibertats fonamentals nacional i 
internacionalment i (iii) protecció de la vida i dels territoris de l’activitat extractivista i 
dels megaprojectes.  
 

2. Accions urgents d’incidència 
Les accions conjunturals o de caràcter urgent es presenten a petició de les persones 
defensores amb les quals es treballa, sigui perquè participen en el laboratori o perquè 
les xarxes o els ajuntaments tenen una relació directe i són receptores de les seves 
sol·licituds. Els terminis i les accions de visibilització es definiran conjuntament amb les 
persones defensores. Un cop presentada la sol·licitut es realitzarà una contextualització 
dels fets i s’enviarà conjuntament amb el document a treballar.  
 
Les xarxes d’ajuntaments poden compartir la sol·licitut d’adhesió als seus ajuntaments 
socis.  
 
En cas que sigui difícil aconseguir una adhesió municipal amb el suport de tot el ple 
municipal, sigui  pel llarg procés que requereix sigui per la immediatesa de l’acció 
requerida, es pot apel·lar als representants polítics que tenen sota el seu càrrec les àrees 
de Cooperació Internacional o similars perquè  s’adhereixin en qualitat de consellers de 
cooperació o càrrecs similars.  
 

3. Accions d’incidència a mitjà i a llarg termini 
 
Relatiu a les accions a mitjà i llarg pla, no es regiran per la immediatesa i seran una 
possibilitat per obrir perspectives de reflexió sobre el paper dels governs locals en la 
protecció internacional, però també de treballar els continguts de línies temàtiques 
d’instàncies regionals, nacionals i europees.  
 


