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Hammurabi

Hammurabi
(1728-1686 aC)

Durant el seu regnat sobre
Mesopotàmia es va redactar el

primer conjunt de lleis del que es
té constància escrita. En la seva

introducció es justifica així la seva
redacció: "Perquè el fort no

oprimeixi el feble, per a fer justícia
a l'orfe i a la vídua, per a fer

justícia a l'oprimit."

Soló

Soló
(640-558 aC)

Un dels anomenats set savis de la
Grècia antiga. Va promulgar lleis
per a garantir les llibertats dels
atenesos. Com era habitual en

aquella època, només contempla-
ven els drets dels "ciutadans

lliures", no s'incloïen els esclaus
ni les dones.

Antifont

Antifont
(480-411 aC)

Orador i filòsof atenès pertanyent
a l'escola sofista. Va ser contem-

porani de Sòcrates. Va condemnar
l'esclavitud, defensant la igualtat

entre tots els homes.

Justinià

Justinià
(483-565)

Emperador bizantí. Va organitzar
el Dret Romà, compilant-lo en el

"Corpus Juris Civilis", la influència
del qual ha arribat fins al dret civil

modern.

Bartolomé
de las Casas

Bartolomé
de las Casas

(1484-1566)

Frare dominic contrari a l’esclavit-
zació dels indis i defensor dels

seus drets durant la colonització
d'Amèrica.

John Lokhe

John Locke
(1632-1704)

Filò sof anglès. Afirmava que la
sobirania emanava del poble i que
l'Estat havia de protegir els drets
dels ciutadans. Les seves idees

van influir de manera decisiva en la
Declaració dels Drets de l'Home

francesa de 1789.

?
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Hiparquia

Hiparquia
(346-300 adC)

Va ser una de les primeres dones
filòsofes. Preguntada en una

ocasió per què no es dedicava a
les tasques pròpies del seu sexe,
va respondre: "Creus que he fet

malament consagrant a l'estudi el
temps que, pel meu sexe, hauria
d'haver perdut com a teixidora?".

?
Olympe

de Gouges

Olympe
de Gouges

(1748-1793)

Escriptora francesa, autora de la
"Declaració dels Drets de la Dona

i de la Ciutadana" (1791).
Defensava la igualtat entre l'home i
la dona en tots els aspectes de la

vida pública i privada.
Va morir guillotinada.

Mary
Wollstonecraft

Mary
Wollstonecraft

(1759-1797)

Escriptora britànica autora de la
"Reivindicació dels drets de la
dona", un dels primers llibres

sobre feminisme.

Flora Tristan

Flora Tristan
(1803-1844)

Pensadora francesa, una de les
fundadores del feminisme modern.
Defensora dels drets i llibertats de

la classe obrera i de la dona.
Es va oposar també a la pena

de mort.

Maria
Montessori

Maria Montessori
(1870-1952)

Educadora, feminista, i humanista.
Creadora del Mètode Montessori,

pensat inicialment per a la
població marginal. Va ser exiliada

per Mussolini per no voler
contribuir a la militarització de les

seves escoles.

Eleanor
Roosevelt

Eleanor
Roosevelt

(1884-1962)

Diplomàtica i activista nord-
americana pels drets humans. Va
presidir el comitè que va redactar
la Declaració Universal dels Drets

Humans, aprovada el 1948 per
l'ONU.
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Montesquieu

Montesquieu
(1689-1755)

Va criticar els abusos de
l'Església i de l'Estat. Va formular

la teoria del govern democràtic
parlamentari amb la separació

dels tres poders, legislatiu, execu-
tiu i judicial, com a mecanisme de

control recíproc entre ells.

Voltaire

Voltaire
(1694-1778)

Escriptor i enciclopedista francès.
Va ser un dels pares de la

Il·lustració francesa i un fervent
defensor de la tolerància i de les

llibertats individuals.

Rousseau

Rousseau
(1712-1778)

Filòsof. Va formular la teoria del
"contracte social": per a viure en

societat, els éssers humans
acorden un contracte, unes regles.

El contracte descriu drets i deu-
res: un major nombre de drets

implica majors deures.

Thomas Paine

Thomas Paine
(1737-1809)

Pensador britànic, polític i
revolucionari. Va encoratjar la

declaració d'independència de les
colònies americanes.

Considerat un precursor de l'anar-
quisme, era contrari al sexisme, a

l'esclavitud i al racisme.

Henry David
Thoreau

Henry David
Thoreau
(1817-1862)

Escriptor, anarquista i filòsof nord-
americà creador de la desobedièn-
cia civil. Les seves idees van influir
en Tolstói, Gandhi i Martin Luther

King. És també considerat per
alguns com el primer ecologista.

Lleó Tolstoi

Lleó Tolstoi
(1828-1910)

Novel·lista rus. La seva participa-
ció a la Guerra de Crimea el va

convertir en pacifista. El seu
concepte de la resistència no

violenta va influir en Gandhi, amb
qui va mantenir una llarga

correspondència.
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Bertrand
Russell

Bertrand Russell
(1872-1970)

Filòsof i matemàtic anglès. Va ser
expulsat de la seva càtedra a
causa de les seves activitats

pacifistes. Va militar activament a
favor dels drets humans. Va rebre

el Premi Nobel de Literatura
el 1950.

Henri Dunant

Henri Dunant
(1828-1910)

Filàntrop suís, fundador de la Creu
Roja Internacional  (1863) i promo-
tor de la conferència internacional

que va aprovar la Convenció de
Ginebra sobre ferits de guerra.

El 1901 va rebre el Premi Nobel de
la Pau.

Gandhi

Gandhi
(1869-1948)

Polític i pensador. Defensor de la
desobediència civil, la no violència

i la promoció de les castes
inferiors. Va treballar també a favor

de la concòrdia entre hindús i
musulmans. Va morir assassinat.

Peter
Benenson

Peter Benenson
(1921-2005)

Advocat britànic, va fundar
Amnistia Internacional el 1961,

amb l'objectiu inicial d'alliberar les
persones empresonades pel fet
d’exercir la llibertat d'expressió.

Chico
Mendes

Chico Mendes
(1944-1988)

Sindicalista i ecologista brasiler.
Es va oposar a l'explotació incon-
trolada de la selva amazònica. Va
morir assassinat a causa de les
seves activitats en defensa del

medi ambient i dels recol·lectors
de cautxú.

Anna
Politkóvskaya

Anna
Politkóvskaya

(1958-2006)

Periodista. Va denunciar
repetidament els abusos contra
els drets humans comesos pel

govern rus. Va morir assassinada
quan estava acabant un nou article

sobre casos de tortures.


