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1. Evolució de l’ Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA).
1.1

L’ IDHA es va fundar mitjançant una assemblea constituent el 27-1-2006.

1.2

Durant el 2007 es va fer una presentació pública de l’ IDHA amb una
conferència sobre el fonamentalisme religiós a càrrec de tres conferenciants
de prestigi:
El Sr. Eugeni GAY, el Sr. Josep CASADEVALL i el Sr. Christophe PETTITI.

1.3

L’ IDHA va estar present el 23-8-2008 en la Diada d'Andorra a Prada de
Conflent, organitzada per la SAC (Societat Andorrana de Ciències) amb el
temari “Andorra i el seu Capital Social”.

1.4

Amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i
del 15è aniversari de la Constitució del Principat d'Andorra, el 16-12-2008,
es va participar en la taula rodona sobre “Els Drets Humans en cadascuna de
les seves temàtiques”, on es va fer una presentació anomenada “Drets
Humans, Teoria i Pràctica” la qual es pot veure penjada a la nostra pàgina
web.
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2. Presentació actual: objectius, actuacions i línies de treball.

2.1

Objectius.

2.1.1 La nova junta renovada en el 2011 es va fixar com objectiu prioritari
inscriure l’ IDHA d’acord amb el Decret de Govern del 1-8-2011 en el
Registre d’Associacions i després de fer les adaptacions pertinents dels
Estatuts i de l’elevació pública notarial, finalment es va aconseguir ser
registrat amb el n° 11/2011 (annex 1).
2.1.2 El segon tema important era la comunicació amb els nostres socis i el públic
en general i es va decidir elaborar una pagina web que després d’alguns
problemes tècnics, al cap d’un any per fi ja la tenim en marxa i l’adreça és:
www.idhand.org.

2.2

Actuacions.

2.2.1 Un dels casos que ens va arribar a l’ lDHA fou el de la Dra. BRUNI i el segrest
de la seva filla quan tenia l’estat Andorrà la seva tutela.
Això ens va portar a fer una primera reunió amb el cap de govern i el
secretari d’estat i una segona reunió amb els ministres de sanitat i de
l’interior (annex 2 i 3).
Els temes a tractar van ser els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Reconeixement de l’ IDHA.
Relacions amb el alt comissionat de Nacions Unides pels Drets humans.
Relacions amb el Consell d’Europa.
Col·laboració amb la Universitat d’Andorra.
Cas de la Dra. BRUNI.

El cas es va portar al comitè per la convenció dels drets dels nens a Ginebra.
2.2.2 Amb motiu d’avaluar la qualitat democràtica a Andorra, es va tirar endavant
una enquesta pública oberta a tots els ciutadans per tal d’obtenir una
primera avaluació del que en pensaven sobre el nivell democràtic que tenim
al país.
Tot i la publicació als mitjans de comunicació, el ressò no fou el que
s’esperava i junt amb alguns problemes informàtics, va tenir com a
conseqüència una poca participació.
Les dades obtingudes però, sense valor estadístic pel seu baix índex
participatiu, son les que es detallen en l’annex 17.
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2.2.3 A principis del 2012 la cadena SER d’Andorra ens va donar la possibilitat de
parlar per antena dins d’un espai que tractava sobre drets humans, el
primer dilluns de cada mes, d’aquest espai es van emetre 5 programes, que
podreu trobar en els annex 4, 5, 6, 7 i 8.
2.2.4 El 17-2-2012 vam fer una trobada amb el comissari de Drets Humans del
Consell d’Europa Sr. Thomas Hammarberg, en la que es van tractar els
següents temes:
a) La violència domèstica en contra de les dones, de la qual se li va lliurar
un informe de la Coordinadora per la igualtat de gènere Sra. Mònica
Coste.
b) El dret dels discapacitats que queden vulnerats en alguns casos
perquè l’estat Andorrà té pendents de ratificar els acords
internacionals.
c) La protecció dels drets dels infants envers tota tortura, que tampoc
estan signats els acords internacionals.
La resposta que va donar el Sr. Comissari és que ho faria saber al Consell
d’Europa per recordar al Govern d’Andorra que havia de signar i ratificar els
tractats pendents (annex 9, 10 i 11).
2.2.5 La participació de l’ IDHA com a organisme no governamental en el comitè
pel seguiment de la convenció dels drets de l’ infant a Ginebra (Nacions
Unides) al que es va portar un informe de l’estat en que es troben aquests
drets a Andorra, teniu l’informe a l’annex 12.
2.2.6 S’han fet varies reunions amb el Raonador del Ciutadà per tal d’establir una
col·laboració entre ambdues institucions, sense haver massa predisposició
per la seva part.
2.2.7 El 19-6-2012 SE el Copríncep Episcopal Joan Enric VIVES SICÍLIA va rebre una
representació de l’ IDHA en la que se li ha exposat la tasca que s’està fent i
els objectius que s’han previst a curt termini, dels quals ha mostrat gran
interès el Copríncep en saber com evolucionen.
2.2.8 S’han establert i signat varis convenis de col·laboració amb diferents
associacions d’immigrants d’Andorra (annex 13, 14 i 15):
a) Associació cultural argentina “La Querencia”.
b) Associació de residents equatorians.
c) Associació de residents peruans.
hi ha d’altres, pendents de signatura per canvis en la composició de les
juntes de les associacions.
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2.3

Línies de treball.

2.3.1 S’han rebut diferents queixes de persones que creuen que han estat
vulnerats els seus drets o els dels seus familiars. De tots ells es constata:
a)
b)
c)
d)

La lentitud en la justícia.
Deficiències en el sistema de retenció de menors delinqüents.
El centre de menors avui per avui no funciona per manca de personal.
Casos en que es denega el reagrupament familiar a Andorrans per
raons econòmiques.
e) Conveni sobre els drets humans dels discapacitats que està pendent
de ratificació per part del Consell General.
f) Acomiadaments improcedents, absència de contractes, vulneració de
drets dels treballadors.
g) Mancances de control en el Centre d’Acolliment d’Infants.

3. Projectes pel 2013
3.1

Augmentar i reforçar les relacions amb institucions i associacions mitjançant
convenis de col·laboració.

3.2

Organització de cursos sobre drets humans amb la col·laboració de l’ Institut
de Drets Humans de Paris i la Universitat d’Andorra.

3.3

Constituir una xarxa d’advocats que col·laborin amb l’ IDHA per donar
assessorament a casos de vulneració de drets humans.

3.4

Continuar amb la tasca de divulgació mitjançant conferències, taules
rodones i treball educatiu amb els escolars.

3.5

Preparar l’informe pel comitè de la convenció dels drets de la dona que es
reunirà aquest any per avaluar diferents països entre els que figura Andorra.

6

