
FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PELS DRETS HUMANS 
 
 
Barcelona, 17 d’abril de 2008.- La Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, reunida en 
la seva assemblea ordinària el passat 1 d’abril de 2008, vol fer arribar a tota la societat 
catalana el seu posicionament sobre la celebració dels Jocs Olímpics a la ciutat de Beijing 
aquest 2008. 
  
Tota ciutat escollida pels legítims comitès olímpics té dret a celebrar els seus jocs i a 
demostrar al món la seva capacitat organitzativa i d’acollida així com el seu respecte pels 
drets humans. 
  
Les institucions esportives internacionals defensen la no politització dels Jocs Olímpics. No 
obstant, les autoritats polítiques de la Xina els polititzen quan intenten convertir-los en una 
demostració de modernitat, potència i capacitat organitzativa que els comporta la necessitat 
d’amagar, maquillar o ignorar els sistemàtics incompliments dels tractats internacionals 
sobre drets humans. 
   
La lluita pel respecte als drets humans arreu del món és una lluita primordial. Sense respecte 
als drets humans la dignitat humana resta mancada. 
  
L’esport no pot quedar al marge de l’acompliment dels drets humans i cal una reflexió 
seriosa en aquest sentit. Cal valorar, per exemple, la participació dels atletes que competiran 
en aquests jocs sense haver assolit les majories d’edat legals en els seus països, i reflexionar 
sobre la disjuntiva entre conceptes com superació o competició i drets humans.  
  
Les autoritats esportives internacionals entren en contradicció quan professen elles mateixes 
la trobada entre esport i respecte als drets humans i, en canvi, ni tan sols exigeixen uns 
mínims democràtics a les candidatures a l’organització de Jocs Olímpics. 
  
Per aquests motius, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans convida tothom a: 
  

 Mostrar el màxim respecte per tots els i les atletes i per totes les competicions 
esportives que es duran a terme durant els JocsOlímpics de Beijing 2008. 

  
 Demanar a les persones amb càrrecs polítics que actuen en el context dels Jocs 

Olímpics que garanteixin democràticament el respecte pels  drets humans abans, 
durant i després de l’esdeveniment. 

  
 Exigir a les autoritats esportives una aposta ferma vers la democràcia i el respecte 

pels drets humans. 
 
 

 


