
A Lleida defensem els DH i els ODS per un món millor

FI 
DE LA POBRESA

FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

AIGUA NETA I
SANEJAMENT

ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

TREBALL DECENT I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

INDÚSTRIA, 
INNOVACIÓ  I 
INFRAESTRUCTURA 

REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

CIUTATS  I 
COMUNITATS 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

VIDA 
D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES

PAU, JUSTÍCIA 
I INSTITUCIONS 
SÒLIDES

VIDA 
SUBMARINA

ALIANCES PER A 
ASSOLIR ELS
OBJETIUS

IGUALTAT 
DE GÈNERE

ACCIÓ 
PEL CLIMA

DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLEBJECTIUS

es
tu

di
ni

x.
co

m
  /

  D
L:

 L
 8

28
-2

02
0

10 16

Article 14
En cas de persecució, 
tota persona té dret a cercar asil en 
altres països i a beneficiar-se'n [...].

Article 15
Tota persona té dret a una 
nacionalitat [...].

Article 16
Els homes i les dones gaudiran 
de drets iguals pel que fa al 
casament, durant el matrimoni i 
en la seva dissolució [...].

Article 18
Tota persona té dret a la 
llibertat de pensament, de 
consciència i de religió [...].

Article 19
Tota persona té dret a la 
llibertat d'opinió i d'expressió 
[...].

Article 20
Tota persona té dret a la llibertat 
de reunió i d'associació pacífiques 
[...].

Article 21
Tota persona té dret a partici-
par en el govern del seu país, 
directament o per mitjà de 
representants lliurement 
elegits [...].

Article 9
Ningú no serà detingut, pres 
o desterrat arbitràriament. 

Article 12
Ningú no serà objecte d'intro-
missions arbitràries en la seva 
vida privada, la seva família, el 
seu domicili o la seva corres-
pondència, ni d'atacs al seu 
honor i reputació [...]. 

Article 10
Tota persona té dret, en 
condicions de plena igualtat, a 
ser escoltada públicament i 
amb justícia per un tribunal 
independent i imparcial [...].

Article 11
Tots els acusats d'un delicte 
tenen el dret que hom 
presumeixi la seva innocèn-
cia fins que no es provi la 
seva culpabilitat segons la 
llei en un judici públic [...].                                   

Article 6
Tota persona té el dret arreu al 
reconeixement de la seva 
personalitat jurídica. 

Article 7
Tots són iguals davant la llei i 
tenen dret, sense cap distin-
ció, a igual protecció per la 
llei [...]. 

Article 13
Tota persona té dret a circular 
lliurement i a triar la seva 
residència [...].

Article 2
Tota persona té drets i llibertats 
[...] sense distinció de raça, color, 
sexe , idioma, religió, opinió 
política o de qualsevol altre 
tipus, origen nacional o social, 
posició econòmica, naixement o 
qualsevol altra condició [...].
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Article 23
Tota persona té dret al treball, a la 
lliure elecció de la seva ocupació, a 
condicions equitatives [...], a salari 
igual per igual treball [...], a una remu-
neració equitativa i satisfactòria que 
asseguri [...] una existència conforme a 
la dignitat humana [...], a constituir 
sindicats per a la defensa dels seus 
interessos [...].

Article 22
Tota persona, com a membre de la 
societat, té dret a la seguretat social i 
[...] la satisfacció dels drets econò-
mics, socials i culturals indispensa-
bles per a la seva dignitat i el lliure 
desenvolupament  de la seva perso-
nalitat.

Article 24
Tota persona té dret al descans i al 
lleure i, particularment, a una 
limitació raonable de la jornada de 
treball i a vacances periòdiques 
pagades.

Article 25
Tota persona té dret a un nivell 
de vida que asseguri, per a ell i la 
seva família, la salut i el benestar 
[...].La maternitat i la infantesa 
tenen dret a una cura i a una 
assistència especials [...].

Article 27
Tota persona té dret a participar 
lliurement en la vida cultural de la 
comunitat, a gaudir de les arts i a 
participar i beneficiar-se del 
progrés científic [...].

Article 28
Tota persona té dret a un ordre social 

i internacional en què els drets i 
llibertats proclamats en aquesta 
Declaració puguin ser plenament 
efectius.

Article 29
Tota persona té deures envers la 
comunitat, ja que només en 
aquesta li és possible el lliure i 
ple desenvolupament de la seva 
personalitat [...].

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a 
la llibertat i a la seva seguretat. 
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Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud 
o servitud: I'esclavitud i el tràfic 
d'esclaus són prohibits en totes 
llurs formes. 
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Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures 
ni a penes o tractes cruels, 
inhumans o degradants. 
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Article 8
Tota persona té dret a un recurs 
efectiu prop dels tribunals 
nacionals competents que 
l'empari contra actes que violin 
els seus drets fonamentals [...].
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Article 17
Tota persona té dret a la 
propietat, individualment i 
col·lectiva [...].
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Article 26
Tota persona té dret a l'educació [...] gratuïta [...] obligatòria [...]. L'educació tendirà al ple desenvo-lupament de la personalitat humana i a l'enfortiment delrespecte als drets humans [...].
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Article 30
Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien. 
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DH de segona generació. 
Defensen la igualtat i l'equitat com els 

seus valors fonamentals, es coneixen 

com a drets econòmics, socials i culturals, 

i persegueixen l'objectiu principal de ga-

rantir i preservar una vida digna per a les 

nacions del món. Aquesta segona gene-

ració emergeix després de la primera 

guerra mundial.

DH de tercera generació. 
Es plantegen a la década dels 70, i la 

conformen els anomenats Drets dels 

pobles o de la solidaritat. Sorgeixen 

com a resposta a la necessitat de 

cooperació entre les nacions.

Drets Humans (DH) de prime-
ra generació. Es refereix als drets 

civils i polítics, també denominats "lli-

bertats clàssiques". Van ser els primers 

en ser exigits i formulats pel poble 

durant la Revolució Francesa, defen-

sant la llibertat com el principal valor.

Article 1 

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.  
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