
Sobre el Seminari

En els darrers temps, les preocupacions respecte a la seguretat 
han crescut a Europa i a la resta del món i posen en risc drets humans 
fonamentals com ara la llibertat d’expressió i la privacitat. Així mateix, la crisi dels 
refugiats, que se suma als continuats moviments migratoris, no només constitueix 
un repte per a la solidaritat d’Europa, sinó que també comporta el risc d’alimentar els 
fantasmes del racisme i la xenofòbia al continent. 

Tot això succeeix enmig d’una profunda crisi econòmica i financera que amenaça els 
drets socials i posa grans sectors de les nostres societats en una situació de risc. Les 
polítiques públiques a escala estatal i internacional han d’abordar aquests fenòmens 
amb generositat i ple respecte als drets humans, i les oficines dels defensors 
del poble han de prestar una atenció especial a la legislació i a les pràctiques 
administratives que conculquen drets.

Alhora, les institucions d’ombudsman en si mateixes centren el debat en les 
garanties dels drets humans. D’una banda, moltes estan adquirint noves funcions i 
competències en àrees tan diverses com ara la prevenció de la tortura, la resolució 
alternativa de conflictes, la transparència i l’accés a la informació o els drets LGBTI, 
entre d’altres. D’altra banda, moltes d’aquestes institucions estan amenaçades pels 
atacs a la seva independència, per la manca de recursos o per la desaparició.

Inscripció i informació de contacte
Dades de contacte: +34 93 301 80 75 - ioieurope@sindic.cat  
Llengües de treball: Anglès, castellà, francès i català
www.sindic.cat/hrchallengesnow     

  

El Síndic de Greuges de Catalunya, president de la secció 
europea de I’Institut Internacional de l’Ombudsman (IIO), 
organitza, en el marc de l’IIO, un seminari internacional sobre 
els reptes contemporanis i amenaces a què s’enfronten els 
drets humans i la tasca de les institucions d’ombudsman 
davant d’aquests. 

Seu: Saló del Tinell
Plaça del Rei, s/n - 08002 Barcelona

@hrchallengesnow       #OmbudsmanChallenges

REPTES ACTUALS
DELS DRETS HUMANS:
L’OMBUDSMAN DAVANT LES AMENACES

BARCELONA, SALÓ DEL TINELL
26 - 27 ABRIL 2016

Amb la col·laboració de:  
 

 

En el marc de:  



Dimecres,  27 d’abril - 2016
9.30  h    Tercera sessió: Crisi social i drets, noves competències per a                
         l’ombudsman del segle XXI: ADR, OPCAT, transparència 

  Presidència: Elisabet Fura, ombudsman de Suècia i director de l’IOI

        Ponents principals: 
  Petros Stangos, vicepresident del Comitè Europeu per als Drets Socials
  Joan Vintró, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

10.30 h   Pausa cafè

11.00 h   Taula Rodona
 Iñigo Lamarca, exombudsman del País Basc i expert en LGTBI
 Jesús Maetzu, ombudsman d’Andalusia
 Anna Šabatová, ombudsman de la República Txeca
 Lewis Shand Smith, ombudsman de serveis públics del Regne Unit, president NEON i OA
 Peter Tyndall, ombudsman d’Irlanda i vicepresident de l’IOI
 Reinier Van Zutphen, ombudsman dels Països Baixos 

 Debat 

13.00 h   Dinar 
  
14.15 h   Quarta sessió: Amenaces a l’ombudsman

  Presidència: Diane Welborn, ombudsman del Comtat de Dayton-Montgomery        
  (Ohio-EUA) i vicepresidenta de l’IOI 

  Ponents principals:
  Jordi Xuclà, relator a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 
  Günther Kräuter, ombudsman d’Àustria i secretari general de l’IOI 

15.15 h   Taula rodona
         Nilda Arduin, ombudsman de Saint Martin, directorade l’IOI, president de CAROA 
         María Bueyo, exombudsman de La Rioja

  Jana Dubovcová, ombudsman d’Eslovàquia
  Lucia Franchini, ombudsman e la Toscana i directora de l’IOI
  Jim Martin, ombudsman d’Escòcia

  Debat

17.15 h    Clausura 

        Conclusions: Jaume Saura, adjunt general a l’ombudsman de Catalunya

        Ponències finals
Soledad Becerril, ombudsman d’Espanya 

        Jose Fransisco de Faria Costa, ombudsman de Portugal i president de la FIO
        John Walters, ombudsman de Namíbia i president de l’IOI
                Rafael Ribó, ombudsman de Catalunya i president de l’IOI-Europa

 18:00 h  Visita cultural 
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Dimarts, 26 d’abril - 2016
Acreditació 
 
Inauguració
Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona
Rafael Ribó, ombudsman de Catalunya i president de l’IOI-Europa

Primera sessió: El dilema llibertat-seguretat  
Presidència: Catherine De Bruecker, ombudsman federal de Bèlgica i directora de l’IOI

Ponents principals: 
Stephano Rodotá, professor de la Universitat de Roma La Sapienza
Jacques Toubon, ombudsman de França i secretari general de l’AOMF 

Pausa cafè

Taula Rodona 
Nick Bennett, ombudsman de Gal·les
Adam Bodnar, ombudsman de Polònia
Ben Buckland, assessor d’INDH
Manuel Lezertua, ombudsman del País Basc
Ülle Madise, ombudsman d’Estònia i directora de l’IOI
Lora Vidovic, ombudsman de Croàcia i presidenta d’ECC (ENNHRI)

Debat 

Dinar

Segona sessió: Les persones migrades i refugiades 
Presidència: Igli Totozani, ombudsman d’Albània, president AOM i director IOI

Ponents principals: 
Gero Storjohann, vicepresident del Comitè de Peticions del Bundestag
Luis Raúl González, president de la Comissió Nacional per als Drets Humans, Mèxic 

Taula Rodona 
Otiende Amollo, ombudsman de Kènia
Jonas Bering Liisberg, director general de l’Ombudsman de Dinamarca
Saša Janković, ombudsman de Sèrbia
Vasileios Karydis, ombudsman de Grècia 
Edita Žiobienė, ombudsman d’infants de Lituania i presidenta electa de l’ENOC

Debat

Fi de la sessió

Visita cultural

Sopar oficial

 


