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Escric aquest article des de la nova situació universitiiria gironina. Creada la 
Universitat de Girona (desembre 1992) aquesta estructura els seus estudis en cinc fa- 
cultats, una de les quals és la de Cikncies de l7EducaciÓ que imparteix els estudis de 
les diferents especialitats de magisteri, els de psicologia i els de pedagogia. En aques- 
ta nova facultat hi conflueixen, doncs, tres grans col.lectius (formats cada un d'ells per 
professors, alumnes i personal d'adrninistració i serveis) amb una histbria i uns objec- 
tius diferents. Hi ha, perb, un tema comú que aglutina a tots els que formem part de la 
nova facultat: el treball en el camp de l'educació; una educació entesa en el sentit més 
ample de la paraula, no excloent i que inclou tant l'anomenada educació formal com 
la no-formal. Aixi doncs, escric aquest text des del treball en aquesta Facultat de 
Cikncies de 1'EducaciÓ acabada de crear i en la qual hi conflueixen professionals de 
diferents camps amb un objectiu comú: el camp de l'educació. 

El tema general d'aquest número de la revista "Estudi General" és el de "Noves 
perspectives en Cikncies de I'EducaciÓ7'. En el camp de l'educació crec que hi ha te- 
mes que són antics i al mateix temps nous, temes que fa f o r ~ a  anys que ja han estat 
anunciats i que, al mateix temps, continuen incidint en el futur de l'educació, conti- 
nuen tenint vigkncia i no perden actualitat amb el pas del temps. Penso de manera es- 
pecial en el tema general de la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada 
per ]'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, quan el 
nostre país estava en plena dictadura, i de totes les repercussions que té en el món de 
l'educació i de l'ensenyament. 

Fa més de quaranta anys que aquesta Declaració és coneguda. Podem considerar, 
per tant, que és un tema vell, ja conegut. Perb al mateix temps crec que és un tema 
nou, de manera especial si el contemplem des de la perspectiva educativa de nivell 
universitari. En el món de les universitats catalanes és un tema que s'ha treballat ben 
poc. Per tant em sembla plenament legítim parlar-ne en un monografic que tracta de 
"perspectives", és a dir, de futur, de l'educació. 

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per part de 
tots els pobles i nacions. En el p r e h b u l  d'aquesta Declaració es demana que cada 
persona (és a dir nosaltres com a membres de la comunitat humana) i cada institució 
(és a dir nosaltres com a membres de la nova Facultat de Cikncies de l'EducaciÓ), ins- 
pirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjan~ant l'ensenyament 
i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats ... Aixi, doncs, totes aquelles per- 
sones que treballem directament en el terreny educatiu tenim més obligació que d'al- 
tres a tractar aquest tema. 

La vida de cada dia ens demostra, desgraciadament, com encara som molt lluny 
d'aconseguir la llibertat, la justícia i la pau en el món, només cal recordar la situació 



inqualificable que pateixen pobles i persones a l'ex-Iugosliyia o a Somilia, o les ten- 
sions en alguns paYsos d' Amkrica-llatina, de l'orient, o de 17Asia, etc. Sense moure'ns 
de casa alguns fets ens demostren que encara hem d'avanqar molt en l'acompliment 
d'aquesta Declaració: encara es parla de tortures (si voleu psicolbgiques) i mals trac- 
tes, de racisme, de limitacions a la llibertat d'expressió ... La nostra democricia formal 
encara té llacunes i li falta forqa per ser una veritable democricia real. 

Davant d'aquestes situacions, i com a membre d'una Facultat de Cikncies de 
17EducaciÓ em pregunto: qui: en treurem de fer universitaris competents (si és que els 
fem) si al mateix temps esdevenen agressius (amb l'agressivitat dels que volen ser els 
primers a costa del que sigui), insolidaris (no us heu adonat que molts ja no es deixen 
ni els apunts de classe?), no participatius (la feina que hi ha per trobar delegats de 
curs!)? Si és així potser ens hem de plantejar a fons quina és la funció de la 
Universitat en la nostra societat i treballar per unes "noves perspectives" universiti- 
ries en una societat diferent de la que tenim ara. Quina ha de ser la funció de la 
Universitat en la nostra societat evidentment és una qüestió que s'escapa del tema de 
l'article, perb considero que ens I'hem de plantejar tots aquells que treballem en el 
món yniversitari. 

Es indispensable i urgent que la reflexió sobre la Declaració Universal dels DH 
s'incorpori a I'ensenyament i a la investigació universithries i de manera especial a les 
facultats d'educació. A casa nostra els darrers anys s'han fet forc;a aportacions (tebri- 
ques i prictiques) sobre el tema dels Drets Humans des de l'ensenyament primari i se- 
cundari. Molt més limitades han estat, per no dir escasses, les aportacions que s'han 
fet des dels departaments i facultats de les universitats catalanes.' Dóna la sensació 
que el tema dels Drets Humans no interessa al col.lectiu universitari com a tal; que són 
temes que no es plantegen a l'interior dels departaments i de les facultats o que, en tot 
cas, només pertoquen a uns determinats estudis: els de Dret. 

Reduir aquesta reflexió a l'imbit del món jurídic seria un greu error. És indis- 
pensable un treball interdisciplinari per assegurar la riquesa i la pluralitat d'aporta- 
cions. Des del camp de la filosofia, de la histbria, de la biologia, de la medecina, de la 
veteriniria, etc. es poden -i s'han de fer- reflexions tebriques i aportacions concretes. 
També des del camp de l'educació entesa en el senti més ample. 

La migradesa d'estudis universitaris sobre aquest tema no és un fet específic del 
nostre món universitari. El mateix Consell d'Europa reconeixia, l'any 1987, que el 
treball que fan sobre els DH en l'ensenyament superior quedava limitat a preparar un 
manual per a professors i alumnes de les facultats de Dret, i a fer alguns estudis preli- 
minars sobre aquest tema en els programes de sociologia, psicologia i cibncies políti- 
ques.? 

El preimbul de la Declaració Universal de Drets Humans diu que és mitjanqant 
l'ensenyament i l'educació que hem de promoure el contingut d'aquesta Declaració 
com l'ideal comú a assolir per part de tots els pobles i nacions. Es considera que l'edu- 

I .  Un exemple positiu que cal continuar és el Seminari sobre "Universitat i Drets Humans" 
organitzat per 1'ICE de la UAB a Girona el mes de maig de 1990. Una publicació de 51 pagines 
recull les aportacions dels diferents participants. Són materials de treball des d'una hptica 
interdisciplinbia. 

2. CONSEIL DE L'EUROPE (1987), "Comité d'experts pour la promotion de l'education et de 
l'information dans le domaine des Droits de l'Hornn~e", Strasbourg. 



caci6 i l'ensenyament són camins especialment indicats per promoure una real igual- 
tat entre tots els éssers humans. 

L'articulat de la Declaració parla dels objectius Últims de l'educació i diu que 
l'educació tendira al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enforti- 
ment del respecte dels drets humans i a les llibertats fonamentals; promoura la com- 
prensió, la tolerdncia i l'amistat entre totes les nacions i grups btnics o religiosos, i 
fornentara les activitats de les nacions Unides per al manteniment de la pau. Aquest 
és, doncs, el marc general que s'ha de tenir present en tota tasca educativa, des de l'es- 
cola infantil fins a les facultats universithies; aquest és el marc general que hem de te- 
nir present tots aquells que treballen en el món de l'educació. Els idearis dels centres 
i els reglaments de les facultats d'educació han de tenir present i han de concretar en 
1'"ara i aquí" aquest text de la Declaració Universal de Drets Humans. 

LA RECOMANACIO DE LA UNESCO (1974) 

La Declaració Universal de 1948 es concretari uns anys després, en la 
Conferkncia General de l'organització de les Nacions Unides per a l'Educaci6, la 
Cikncia i la Cultura celebrada a Paris el 1974, que porta per títol Recomanació sobre 
l'educació per a la comprensió, la cooperació i la pau internacionals i l'educació re- 
lativa als drets humans i les llibertats fonamentals. 

Dita Recomanació explicita quins han de ser els principis rectors de tota política 
educativa i, per tant, aquells principis que tot educador i tota institució educativa han 
de tenir presents en la seva activitat. D'entre aquests principis rectors i tenint present 
el tema de les "noves perspectives en les Cikncies de l7EducaciÓ", en destaco els se- 
güents: la comprensió i el respecte de tots elspobles, les seves cultures, civilitzacions, 
valors i formes de vida, incloses les cultures dtniques, tant les nacionals com les in- 
ternacionals, principi que esta estretament lligat amb el de la dimensió internacional 
de l'educació. Aquests dos principis rectors els considero de la maxima importhncia 
avui dia a casa nostra, quan s'estan produint algunes situacions flagrants de racisme i 
quan, per altra part, s'esth consolidant una societat cada vegada més multicultural. 

Un altre dels principis rectors assenyalat per la UNESCO és el de la comprensió 
de la necessitat de la solidaritat i la cooperació internacionals que va unit al reconei- 
xement de la cada vegada més creixent interdependkncia dels pobles. Per tal de con- 
siderar aquests principis massa generals, com si fossin una manifestació de bones in- 
tencions, un altre dels principis rectors estableix la disposició per part de cadascú de 
participar en la solució dels problemes de la seva comunitat, del seu país i del món 
sencel: Es demana, doncs, a totes les persones que treballem en el món de l'educació 
(sempre entesa en el sentit més ample de la paraula i, per tant, no lligada només al 
camp de l'educació formal) i a totes les institucions educadores (una de les quals és la 
nostra Facultat de Cikncies de l7EducaciÓ) el compromís de participar activament en 
la transformació de la nostra societat des d'una bptica universal, mundialista. 

L'any 1985 el Cornité de Ministres del Consell d7Europa adopta la Recomanació 
R(85)7 per afavorir l'ensenyament i l'aprenentatge dels drets humans a l'escola i cri- 
dar I'atenció de les persones i organismes que s'han d'ocupar de l'ensenyament. Una 
Recomanació que afecta directament a les Facultats de Cikncies de l'Educaci6, als de- 



partaments que les integren i als professors i professores que en formem part. En 
1'Annex de la Recomanació s'hi concreten suggeriments per a la seva aplicació. En 
vull destacar un parell que fan referkncia a la formació dels ensenyants: 

1. Quant a la,formació inicial dels ensenyants es recomana que se'ls prepari pel 
paper que hauran de fer en l'ensenyament dels drets humans. Es considera que els fu- 
turs ensenyants han de ser estimulats, per exemple, a interessar-se en els afers inter- 
nacionals i nacionals; han de tenir l'oportunitat d'estudiar o de treballar a l'estranger 
o en un medi diferent del que habitualment és el seu; han d'aprendre a discernir i a 
combatre totes les formes de discriminació que hi ha a I'escola i a la societat, i han de 
ser encoratjats a afrontar i a vkncer els propis prejudicis. També es considera que els 
futurs i actuals ensenyants han de conkixer les principals declaracions i convencions 
internacionals i el funcionament i les realitzacions de les principals organitzacions in- 
ternacionals que s'ocupen de la salvaguarda i dels desenvolupament dels drets de 
l'home. 

2. Tots els ensenyants necessiten una formacid contínua que els permeti l'aug- 
ment dels seus coneixements sobre els drets humans així com l'estudi de bones prhc- 
tiques pedagbgiques i el posar en practica mktodes i crear material apropiat. 

LA LLEI ORGANZCA DEL DRET A L'EDUCACIO (1985) I LA LLEI ORGANICA 
D'ORDENACIO GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU (1990) 

A 1'Estat espanyol la LODE és la primera llei educativa que incorpora els valors 
dels Drets Humans en el seu articulat i així, l'article segon d'aquesta llei orghnica es- 
pecifica, entre els fins de l'educació, la formacid en el respecte dels drets i llibertats 
fonamentals i en l'exercici de la tolerancia i de la llibertat dins els principis de- 
mocrdtics de conviv2ncia; la formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat en- 
tre els pobles. 

Cins anys després, en el preambul de la LOGSE, s'afirma que 1 'educacid permet 
avangar en la lluita contra la discriminacid i la desigualtat, ja siguin aquestesper rad 
de naixement, mCa, sexe, religid o opinid, tinguin un origen familiar o social, s'arms- 
trin tradicionalment o apareguin contínuament amb la dinamica de la societat. En el 
mateix preambul també es parla de l'educació com un instrument que ha de preparar 
les noies i els nois per exercir, en una societat plural, la llibertat, la tolerhncia i la so- 
lidaritat. L'articulat de la llei especifica quines són les finalitats del sistema educatiu 
espanyol i repeteix, en l'article primer, el que ja es deia en la LODE. 

En tractar els diferents nivells educatius la LOGSE explicita aquests valors gene- 
rals, així per exemple, quan parla de l'educació secundkia, l'article 19 especifica que 
aquesta ha de fomentar les capacitats de comportar-se amb esperit de cooperacid, res- 
ponsabilitat moral, solidaritat i tolerancia, respectant el principi de la no discrimina- 
cid entre les persones. 

Fins aquí hem vist, a grans trets, que diuen els organismes internacionals 
(Nacions Unides, Unesco i Consell d'Europa) i les principals lleis educatives de 
1'Estat espanyol (LODE, LOGSE) . Aquests documents deixen clar que els Drets 
Humans han d'inspirar el món de l'educació en general i qualsevol activitat educati- 
va, sigui quin sigui el seu camp -dockncia o investigació-, sigui quin sigui el seu ni- 
vell -infantil o món universitari. Els Drets Humans han d'incidir i han de configurar 
el discurs tebric i la practica educativa de cada dia. 

Aquests Drets Humans no només fan referkncia als aspectes individuals de la 
persona (la llengua, la religió, l'opcio política, el color de la seva pell ...) sinó que tam- 



bé contemplen aspectes més col.lectius i socials (solidaritat, cooperació i comprensió 
mútues...). 

No oblidem que aquests Drets Humans es varen proclamar en una determinada 
situació política -després de la I1 guerra mundial i en plena guerra freda- i que poste- 
riorment s'han anat ampliant amb tractats i acords internacionals. Així i tot, cada ve- 
gada se senten més veus demanant una ampliació d'aquest codi internacional que posi 
de relleu els aspectes col.lectius que afecten la vida de tots els humans i que no són 
contemplats directament en la Declaració Universal: són els anomenats drets de "so- 
l i d ~ i t a t " . ~  Aquests nous drets, encara en discussió en els textos internacionals, con- 
templen l'espkcie humana en la seva dimensió col.lectiva i les amenaces que té (guer- 
res, subdesenvolupament, grans pol.lucions, etc.) i incorporen temes que són patri- 
moni comú de la humanitat. 

El treball sobre Drets Humans durant l'última dkcada a les escoles de casa nostra 
s'ha concretat molt, encara que no de manera exclusiva, en el tema de la Pau i, espe- 
cialment arran del referendum sobre l'ingrés d'Espanya a 1'OTAN i la guerra del Golf 
no han faltat ocasions perquk leslels mestres conscienciats hagin treballat amb leslels 
alumnes diversos aspectes que podem englobar sota el tema general d'educació per la 
Pau. La No Violkncia, el dret a I'ObjecciÓ de Conscikncia, la Insubmissió, el desar- 
mament i la desrnilitarització, el No a la Pena de Mort i a les Tortures, són alguns dels 
temes que s'han aprofundit en molts centres d'ensenyament primari i secundari. 
Moltes publicacions, fruit de la reflexió tebrica i de la practica de moltsles ensenyants, 
testimonien l'interks per aquests temes. Només cal veure la gran quantitat d'articles i 
referkncies bibliogrhfiques que sobre aquesta tematica es van publicant a les revistes 
escolars i educatives de casa nostra. Perb aquests tipus de publicacions a nivell uni- 
versitari, no són pas massa abundants. 

Aquests darrers anys s'esth afegint un altre tema al d'educació per la Pau, com a 
concreció dels Drets Humans: el de l'educació intercultural. La preskncia, cada vega- 
da més nombrosa, de persones procedents d'altres cultures i, sobretot, la preskncia 
d'immigrants econbmics procedents del nord d'Africa ha provocat tensions i conflic- 
tes en alguns dels nostres pobles i han estat una ocasió excepcional perquk algunes es- 
coles reflexionessin, des de l'bptica dels Drets Humans, sobre la solidaritat i la coo- 
peració i, també, sobre el racisme i la violkncia. 

Els canvis polítics que estem vivint a Europa els darrers anys també estan afavo- 
rint els plantejaments d'una dimensió de l'educació més intercultural. 

Sobre la realitat cada vegada més plural de la nostra societat i la necessitat 
d'una educació intercultural ja s'ha comenGat a fer un treball de reflexió tebrica a les 
universitats ~a t a l anes .~  Cal, perb, que el treball que es fa des de la universitat, i ara 
també des de la nova Facultat de Cikncies de 1'Educació de la Universitat de Girona, 
no sigui exclusivament tebric. Ha de ser, al mateix temps, prhctic i amb incid6ncia 
real en la vida diaria de la Facultat i del món educatiu en el qual treballem. Per aixb 

3. Vegeu "Eduquer aux droits de l'homme", Rencontres Pédagogiques, 27, 1989, p. 4 2 s .  
4. Una mostra significativa són les dues publicacions fetes per companys del, fins fa poc, nostre 

departament de Pedagogia i DidActica de la Universitat Autbnoma de Barcelona: JORDAN, 
Josep Antoni (1992): L'educació multicultural, Ceac, Barcelona; FERMOSO, Paciano (Ed.) 
(1992): Ed~~cación Intercultural: la Europa sin fronteras, Narcea, Madrid. 



nosaltres, com a professionals de l'educació, hem de preparar-nos i preparar els fu- 
turs ensenyants per treballar en unes escoles i en uns ambients on la preskncia de 
persones procedents d'altres ambits culturals és cada vegada més normal i perma- 
nent. 

Aquesta preparació vol dir, entre altres coses, que hem de conkixer la realitat so- 
cial en la qual vivim; una realitat que és canviant i cada vegada més plural. Cada ve- 
gada és més clar que cal conkixer altres cultures per poder acollir i ajudar de manera 
eficaq els immigrants que s'estableixen entre nosaltres. Aquesta preparació comporta 
practicar una skrie d'actituds com l'obertura a l'altre, el diileg, l'intercanvi, el qiies- 
tionament de les prbpies seguretats, etc. que són indispensables a l'hora d'afavorir la 
comprensió entre persones i pobles. 

UN CLIMA NOU PER UNA FACULTAT NOVA 

La Recomanació del Consell d'Europa de 1985 relativa a l'ensenyament i a 
I'aprenentatge dels Drets Humans explica, tot parlant del clima que s'ha de crear a 
l'escola, que la millor manera d'aprendre la democracia és viure en un clima de- 
mocrhtic. Aixb vol dir que a l'escola en general i a cada aula en concret s'ha de fo- 
mentar la participació de tots, s'ha de procurar que tothom pugui manifestar-se fran- 
cament i que es puguin discutir les opinions, que la llibertat d'opinió dels mestres i 
dels alumnes estigui garantida, etc. 

Aquest text que el Consell d'Europa escriu pensant en les escoles de primiria i 
secundaria crec que és igualment valid en el nostre món universitari. Aquest clima de- 
mocritic és el que hem d'aconseguir a la nova Facultat (i a la nostra universitat), i és 
un dels reptes més seriosos que tenim, juntament amb el de fer un ensenyament i una 
investigació de qualitat, a l'hora de preparar veritables educadors. 

La vida dikia de cada classe i l'activitat dels departaments i de la facultat han 
d'estar regits pels principis de la participació sincera i respectuosa de tots: alumnes, 
professors i personal d'administració i serveis. Els alumnes no són uns passa volants 
enfront dels professors que tenim plaqa fixa; els alumnes tenen el dret i l'obligació 
d'expressar les seves opinions quant a la marxa general de la Facultat i de les classes 
en particular. El professors tenim l'obligació d'escoltar-10s i de confrontar les nostres 
opinions amb les seves. El diileg (més difícil que el monbleg que hi ha en forca clas- 
ses) ha de presidir la nostra vida universitlia. Aixb que dic no és nou, els impulsors 
de 1'Escola Nova ho deien en paraules semblants ja a comenqaments de segle. No és 
nou, certament, pero cal insistir-hi perquk la nostra realitat universitbia encara ha de 
ser molt més participativa i dialogant. 

Professors, alumnes i PAS hem de fer propostes per fomentar i aprofundir els va- 
lors de la Declaració Universal de Drets Humans en el lloc de treball comú: la 
Facultat. Hem d'establir mecanismes concrets que permetin millorar l'educació uni- 
versitkia per tal que pugui contribuir més plenament a aconseguir els objectius de la 
Recomanació de la UNESCO. 

Tota l'activitat de la Facultat ha de tenir present el punt 6 de la Recomanació de 
la UNESCO del 1974: L'educació hauria de contribuir a la comprensió internacional 
i a l'enfortiment de la pau mundial, a les activitats de lluita contra el colonialisme i 
el neocolonialisme en totes les seves formes i manijkstacions, i contra totes les,formes 
i varietats de racisme, ,feixisme i apartheid, així com també d'altres ideologies que 
inspiren l'odi nacional o racial i que són contrhries a l'esperit d'aquesta 
Recomanació. L'educació ha de tenir, doncs, una dimensió de critica sbcio-política. 



Ho recordava no fa pas massa temps el director general de la UNESCO quan afirma- 
va aue La Universitat ha de ser la conscibncia crítica de la societat.' 

Tots aquells que formem la comunitat universitkia hem de jutjar la nostra socie- 
tat i el nostre món des de l'bptica de la comprensió internacional i hem de manifestar 
en pliblic el nostre pensament i treballar de manera activa contra el racisme, el feixis- 
me i altres ideologies totalitiries. 

Totes les assignatures que s'imparteixen a la Facultat amb l'objectiu de preparar 
els futurs mestres, pedagogs i psicblegs han de tenir present aquesta Recomanació de 
la Unesco. Totes les investigacions que es promouen des dels Departaments també 
s'han d'orientar tenint present aquesta recomanació. En aquest sentit és bo de tenir 
present una de les conclusions del "IV Congrés Catal; d'EducaciÓ per la Pau, el 
Desenvolupament i els Drets Humans" celebrat a Barcelona l'any 92: L'educació en 
valors, la,formació btica i l'educació per la pau i els drets humans són plantejaments 
que no poden restar ai'llats en un espai escolal; extraescolar o paraescolaz Es neces- 
sari que impregnin tot e2 fet educatiu, totes i cadascuna de les persones que eduquen, 
com també els continguts i recursos didactics que s'utilit~in.~ 

Censenyament que fem a la Facultat no pot ser neutre (tots ho sabem que no n'hi 
ha d'ensenyament neutre), ha de ser un ensenyament compromks en la direcció de 
promoure i fomentar el coneixement i la vivencia dels Drets Humans. Des de les nos- 
tres classes, respectant-ne la prbpia especificitat, cada professor ha de descobrir ell 
mateix i ajudar a descobrir als alumnes (els futurs educadors) aquells temes i qiies- 
tions entorn dels Drets Humans. 

Penso, per exemple, en la denúncia que s'ha de fer d'una determinada manera 
d'ensenyar la histbria, eurockntrica, sexista o racista; en la denúncia que hem de fer 
tots plegats pel fet, que tant en els paisos industrialitzats com en els més pobres, el 
nombre de militars és superior al de mestres, o pel fet que el 40% dels científics que 
es dediquen a la recerca de tecnologies avan~ades ho fan en el camp de l'armamentis- 
me.' Crec que des de la psicologia se'ns ha d'ensenyar a resoldre els conflictes de ma- 
nera no violenta i a establir amb els altres relacions constructives i no opressives; a re- 
conkixer i acceptar les diferkncies. Des del camp de l'educació musical ens poden aju- 
dar a descobrir sentiments de fraternitat; des de l'educació física s'han de fomentar els 
valors de la cooperació i des dels ensenyaments de la geografia humana se'ns ha de 
fer sentir a tots membres d'una sola comunitat universal, etc ... al mateix temps que es 
denuncien totes aquelles actuacions que hi van en contra. 

Cal que a les nostres classes els alumnes hi aprenguin, també, els principals drets, 
deures, obligacions i responsabilitats al mateix temps que denuncien les diverses for- 
mes d'injustícia, de desigualtat i de discriminació, de sexisme i de racisme. A l'inte- 
rior de cada classe junts professors i alumnes han de reflexionar sobre els aspectes que 
els Drets Humans qüestionen a la prbpia assignatura. 

Al mateix temps hem de practicar tots aquells valors que són considerats valors 
superiors tant per les lleis internacionals com per les lleis educatives de l'estat espa- 
nyol. Els membres de la comunitat universitiria hem de practicar unes determinades 
actituds que són les que configuren, en la practica de cada dia, els Drets Humans i que 

5. Vegeu el seu discurs sobre "Cibncia i desenvolupament hum8" pronunciat el dia 16 de maig de 
1992 en ocasió de rebre el títol de Doctor Honoris Causa per 1'Institut Químic de Sarrih. 
Després d'aquesta afirmació afegia que per a exercir aquesta funció crítica la universitat ha de 
tenir la lucidesa i el coratge d'analitzar-se i reformar-se ella mateixa. 

6. JUSTICIA I PAU (1992): 4t. Congrés Catalci d'educació per la pau, el desenvolupament i els 
drets humans, Barcelona, 1992, edició d'ds privat. 

7. Vegeu FISAS, Vicen~ (1992): Desarmament i desmilitarització, Barcanova, Barcelona, p. 21. 



són les que després haurem de transmetre a tots aquells amb els que treballarem a l'es- 
cola o en el camp de l'educació no formal. La comprensió i l'experibncia dels drets de 
l'home són un element important de preparació a la vida en una societat democratica i 
pluralista. Aprendre i viure els Drets Humans, aprendre a viure aquests drets en la seva 
universalitat, en el respecte de les diferBncies culturals, Btniques, socials, individuals 
només es pot fer si tota la vida escolar n'esta impregnada, afirma Francice B e ~ t . ~  

La Recomanació de la Unesco de l'any 1974 destaca algunes actituds indispen- 
sables per a la practica democrhtica i per a l'enfortiment de l'educació dels Drets 
Humans: el foment de qualitats, aptituds i capacitats que portin els individus a ad- 
quirir una comprensió crítica dels problemes nacionals i internacionals; a entendre i 
explicar els fets, les opinions i les idees; a treballar en grup; a acceptar i a participar 
en discussions lliures; a basar els seus judicis de valor i les seves injormacions en una 
analisi dels fets i factors pertinents. A la nova Facultat de Cibncies de 1'Educació tam- 
bé hem de practicar aquestes actituds, a l'interior de cada classe i en la vivbncia 
col.lectiva. Es el camí per aconseguir un ensenyament democrhtic i per posar les ba- 
ses d'una educació que sigui llavor d'una societat nova. 

El col.lectiu universitari de Girona ha d'estar arrelat a la societat on viu. No pot 
ser que la universitat sigui una illa, sigui una institució tancada en ella mateixa i en els 
seus particulars interessos, una institució al marge dels problemes que té plantejats el 
món en general i la societat en qub esta inserida. La docbncia i la investigació univer- 
sithies han de comprometre's críticament en la societat, i ho hem de fer tenint present 
les paraules de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO: Tots hem 
d'aprendre a elaborar els pressupostos de la pau. Que permetin una nutrició, as- 
sistBizcia sanitdria, una educació, un habitatge, LM medi ambient ... adients. Aixci sig- 
niJ'ica tornar a la preeminBncia del social sobre l'econdmic (que en prenguin bona 
nota determinats departaments i facultats!). Iper  uix6 cal tornar a redefinir el que és 
car i el que és barat, el que és urgent i el que és important. El que és clac perci, és que 
els presents esquemes de desenvolupament són tan ineficagos com injustos, i s 'aplica 
la mateixa recepta sigui quina sigui l'especificitat i el moment hisdric del país al qual 
s'aplica. La comunitat cientqica (el món universitari ho és de comunitat científica) i 
les insthncies de poder han d'establir una gran alianga al servei del poble. Perqut 
aquest servei és, en darrer terme, la seva justificació i la seva grandesa. En aquests 
dos darrers parhgrafs no hi ha implícita una resposta a la pregunta que plantejava en 
les primeres pagines d'aquest article: quina és la funció de la Universitat? 

ALGUNES PROPOSTES CONCRETES 

Aconseguir que els membres de la comunitat universitkia i totes les institucions 
universitkies estiguin compromeses a favor dels Drets Humans no és ficil. No ho ha 
estat mai i menys ara que bufen vents conservadors en la nostra societat. Aixb no vol 
dir que hhgim de renunciar a aquest repte ja que els Drets Humans constitueixen un 
component irrenunciable de la nostra cultura contemporhnia. 

A l'hora de concretar es podrien fer moltes propostes en la línia del que he escrit 
anteriorment. Em limitaré a fer-ne tres de concretes, amb el convenciment que són un 
camí e f i ca~  de promoció de l'esperit dels Drets Humans en l'hmbit concret de la nova 
Facultat de Cibncies de 1'EducaciÓ: 

8. BEST, Francine (1988): Formation des maitres et recherche pour une education aux droits de 
l'hornme", Ouvertures, septembre. 

104 



* Que als Departaments i a totes les classes de la Facultat es dediqui una sessió 
monogrhfica a parlar dels Drets Humans i de com han d'influir en l'activitat educati- 
va. Al final d'aquesta sessió s'han d'escriure els compromisos concrets que es prenen 
fruit d'aquesta sessió. El compliment d'aquests compromisos es revisar2 al cap d'un 
any. 

* Promoure l'agermanament amb alguns centres educatius d'altres pai'sos, fo- 
mentant l'intercanvi d'alumnes i professors d'aquests centres amb els de la 
Facultat. 

* Tenint present el que afirma la Unesco quan diu que l'educació hauria de de- 
senvolupar el sentit de la responsabilitat social i de solidaritat amb els grups menys 
afavorits, proposo dedicar una part dels pressupost de la Facultat i dels Departaments 
a un centre educatiu d'un país de l'anomenat Tercer Món (aixb no ens ha de privar 
d'exigir la disminució del pressupost dedicat a armament i l'augment de les despeses 
dedicades a educació). 

PER ACABAR 

En el títol que encapqala aquest article hi ha un interrogant al costat de la parau- 
la "Noves" perspectives. Es un interrogant intencionat pesqui:, com ja he dit en co- 
menGar, hi ha qüestions que són velles i noves al mateix temps. En el camp de l'edu- 
caci6 hi ha temes que ja s'han manifestat fa alguns anys, perb que continuen tenint to- 
tal vigkncia i que condicionen el fet educatiu. Aixb és el que he volgut recordar en 
aquest article. 

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per part de 
tots els pobles i nacions i té una dimensió actual i, al mateix temps, té una dimensió de 
futur. Per aixb n'he volgut parlar. El futur de l'educació, sigui quin sigui l'aspecte 
concret que tractem, ha d'estar contemplat des de l'bptica dels Drets Humans. Ara, en 
el moment de comenqar a caminar plegats des de la nova Facultat de Cikncies de 
17EducaciÓ, ens hem de plantejar aquests temes generals que han de condicionar la 
nostra prhctica educativa. 

Qui: en treurem de fer grans tecnblegs de l'educació o grans experts en orientació 
educativa o bons experts en educació infantil (o musical o física o...), per posar un 
exemple, si no ajudem a millorar el nostre món? 

Girona, estiu 1992 




