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Resum

Quan par lem dels drets hu mans a l’es -

port ens re fe rim a un man dat genè ric

que abas ta una sèrie de drets re la cio -

nats en tre ells. La base del mo vi ment a

fa vor dels drets ra di ca a ac cep tar el

con cep te fo na men tal que l’es port i

el lleu re són un dret de tots els és sers

hu mans, ne ces sa ri per al seu de sen vo -

lu pa ment, la seva sa lut i per al be nes tar 

tant dels in di vi dus com de la so cie tat.

Els es por tis tes han llui tat pel dret a és -

ser trac tats amb jus tí cia i dig ni tat en

tots els as pec tes de l’en tre na ment i de

la com pe ti ció. Sota la pro tec ció de les

nor mes le gals que fan re ferè ncia a la

jus tí cia na tu ral i als seus pro ces sos, els

es por tis tes po den opo sar-se a de ci sions 

i a for mes de trac te que els afec ten i que 

in frin gei xen els seus drets hu mans. El

tema dels drets dels nens en l’es port re -

que reix con si de ra ció es pe cial. Com que 

no te nen els re cur sos i opor tu ni tats per

po der llui tar pels seus drets, els adults

han de fer-ho per ells, per as se gu rar-se

que tots els nens tin guin ac cés a ac ti vi -

tats es por ti ves i de lleu re que si guin se -

gu res i apro pia des per al seu de sen vo lu -

pa ment. Enca ra que s’ha avan çat molt

en l’ar ti cu la ció dels drets de l’es port per 

a tot hom, es por tis tes i nens, que da en -

ca ra mol ta fei na a fer per què aquests

drets s’a pli quin de for ma efec ti va.

A més a més, hem de tre ba llar per

 estendre els drets hu mans a l’as so cia -

cio nis me es por tiu i a la mi llo ra de les

opor tu ni tats de vida per a tot hom. La

llui ta pels drets dels tre ba lla dors de di -

cats a la fa bri ca ció de pe ces de roba es -

por ti va és la ba ta lla emer gent en la

 lluita pels drets hu mans en el camp de

l’es port. 

A quins drets
ens es tem re fe rint? 

El dret a ju gar. Per a al guns sem bla una

cosa tri vial, una re mi niscència d’al gu na

cam pan ya pu bli cità ria. Tan ma teix, la

ca pa ci tat d’a con se guir ex pres sió fí si ca

mit jan çant el joc, l’es port i el lleu re és

un dret bàsic i fo na men tal de tots els és -

sers hu mans. Pren dre part en ac ti vi tats

fí si ques de lleu re, com ara l’es port, en ri -

queix les nos tres vi des en un sen tit fí sic,

men tal i es pi ri tual. Tant els nens com

els adults apre nen així a tre ba llar en

equip, a coo pe rar i a llui tar per un ob jec -

tiu comú. Els qui pre nen part en una ac -

ti vi tat es por ti va s’o bli guen ells ma tei xos

a do mi nar no ves des tre ses fí si ques i a

mi llo rar el seu ren di ment. L’e mo ció d’a -

con se guir un rep te fí sic per so nal, tant se 

val que si gui el pri mer quilò me tre re -

corregut a peu o un triomf olím pic, no es

pot ex pres sar amb pa rau les, cal viu -

re-la. 

Amb aques ta fi na li tat, els de fen sors de

l’es port i de l’ac ti vi tat fí si ca de tot hom han 

llui tat per fer que l’es port si gui més ac ces -

si ble, humà i just, sota la ban de ra dels

drets hu mans. Aquest man dat genè ric

abas ta una sèrie de drets re la cio nats en tre 

ells. El pri mer, és la pre mis sa que tots els

és sers hu mans hau rien de te nir l’e ner gia,

la sa lut, el temps i l’o por tu ni tat de pren dre 

part en ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves.

Aques ta im por tant pre mis sa ha es tat l’o ri -

gen de can vis sig ni fi ca tius a tot el món i a

tots els ni vells de l’es port, pel que fa a ac -

ces si bi li tat, igual tat, in clu sió i opor tu ni -

tats de par ti ci pa ció. El man dat in clou

tam bé els es por tis tes d’e lit i els seus drets

es pe cí fics. Els mèto des d’en tre na ment

uti lit zats tra di cio nal ment a l’al ta com pe ti -

ció i la pres sió so bre l’at le ta per què doni el
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Abstract

Hu man rights in sport is a broad man da te

which en com pas ses a num ber of re la ted rights 

is sues. The cor ners to ne of the rights

mo ve ment is the fun da men tal un ders tan ding

that sport and lei su re is a right of all hu man

beings, ne ces sary for de ve lop ment, health,

and well-being of in di vi duals and so cie ties.

Athle tes have fought for the right to be trea ted

fairly and with dig nity in all as pects of their

trai ning and com pe ti tion. Pro tec ted by the

le gal doc tri nes of na tu ral jus ti ce and due

pro cess, ath le tes can dis pu te de ci sion-making 

and treat ment that in frin ges on their hu man

rights. Chil dren’s rights in sport re qui re

spe cial con si de ra tion. Sin ce they lack both the 

re sour ces and op por tu ni ties to fight for their

rights, adults must do so on their behalf,

en su ring that all chil dren have ac cess to safe,

de ve lop men tally ap pro pria te sport and

re crea tion ac ti vi ties. Whi le tre men dous

pro gress has been made in ar ti cu la ting the

rights for sport-for-all, ath le tes and chil dren,

the re re mains much work to be done to rea li ze 

the se rights. In ad di tion, we must work to

ex tend as so cia tion of sport with hu man rights

to im pro ve the life chan ces for ot hers. Figh ting 

for the rights of wor ker’s en ga ged in the

pro duc tion of sport swear is the emer ging

batt le in the strug gle for hu man rights in sport.
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màxim d’ell ma teix, pot ori gi nar que de

ve ga des els drets dels es por tis tes pas sin 

a un se gon ter me da vant la im portància

d’a con se guir un ob jec tiu es por tiu de ter -

mi nat. Tam bé hi ha te mes que co rres po -

nen es pe cí fi ca ment a la par ti ci pa ció

dels nens en ac ti vi tats es por ti ves. Als

paï sos de sen vo lu pats es tan bai xant els

ni vells de pràcti ca de l’es port i les ac ti vi -

tats fí si ques i als paï sos en vies de

 desenvolupament hi ha po ques opor tu -

ni tats de prac ti car-los. Les ta xes d’o be -

si tat aug men ten al ma teix rit me que de -

sa pa rei xen ràpi da ment les aju des

econò mi ques als pro gra mes d’ac ti vi tats

fí si ques. A més a més, hi ha molts nens

que com pe tei xen en l’es port al més alt

ni vell. Aquests nens s’en fron ten als

 mateixos con flic tes que els es por tis tes

d’e lit, amb l’a greu jant que són és sers

hu mans en ple de sen vo lu pa ment i crei -

xe ment. Fi nal ment, el man dat dels drets 

hu mans a l’es port ha anat més enllà d’a -

quells que es tro ben al “te rreny de joc”.

Din tre del mo vi ment més am pli que de -

nun cia les de plo ra bles con di cions dels

qui es de di quen a la pro duc ció de roba,

cal çat i béns si mi lars, la co mu ni tat es -

por ti va es veu obli ga da a ad me tre que la

in dús tria d’e la bo ra ció de roba es por ti va

és còm plice d’a quest pro ble ma. Els ac ti -

vis tes d’a ques ta cau sa i els es por tis tes

que han llui tat pels drets dels qui es tan

“al te rreny de joc”, no po den ne gar l’e -

vidè ncia que es pro duei xen abu sos a les

em pre ses que do nen su port a l’es port i

se’n be ne fi cien. 

Les de cla ra cions
a fa vor dels drets hu mans
i l’es port 

Està àmplia ment as su mit que tots els

mem bres de la so cie tat te nen dret a gau -

dir d’o por tu ni tats per a la pràcti ca de

l’es port i de l’ac ti vi tat fí si ca, i so vint

aquest dret rep el su port de les lleis, la

po lí ti ca i les de cla ra cions na cio nals i in -

ter na cio nals. L’ex pres sió fo na men tal

dels drets dels és sers hu mans és la De -

cla ra ció Uni ver sal dels Drets Hu mans.

Aques ta va ser apro va da per les Na cions 

Uni des el 1948 i ha es tat ra ti fi ca da pos -

te rior ment per pràcti ca ment tots els go -

verns del món. Són aquests els que han

de ga ran tir a to tes les per so nes els drets

con tin guts en la De cla ra ció. La De cla ra -

ció pro cla ma nom bro sos drets, en tre els

quals es tro ben els drets al lleu re i a un

ade quat ni vell de sa lut, edu ca ció i cul tu -

ra. Els con se güents es ta tuts i con ven -

cions tam bé do nen su port a l’es port –i a

l’e du ca ció, la sa lut i el lleu re que hi van

im pli cats. Per exem ple, la Con ven ció

Inter na cio nal per als Drets de la Infància 

(1990) re fer ma el dret de tots els nens a

l’e du ca ció, el lleu re, el joc i les ac ti vi tats 

cul tu rals. L’Esta tut Inter na cio nal de

l’Edu ca ció Fí si ca i l’Esport (1978) de -

cla ra que l’e du ca ció fí si ca i l’es port

cons ti tuei xen un dret fo na men tal per a

tot hom i que són es sen cials per a l’e du -

ca ció al llarg de tota la vida. La Con ven -

ció Inter na cio nal per a l’Eli mi na ció de

Tot Ti pus de Dis cri mi na ció Ra cial

(1965), el Con ve ni so bre Drets Econò -

mics, So cials i Cul tu rals (1966), i la

Con ven ció Inter na cio nal so bre l’Eli mi na -

ció de to tes les for mes de Dis cri mi na ció

con tra les Do nes (1979) in clouen, to tes

elles, drets que ga ran tei xen la par ti ci pa -

ció de to tes les per so nes en l’es port i en

el lleu re. 

Aquests con ve nis i con ven cions te nen

rang de llei als paï sos sig na ta ris, i les or -

ga nit za cions no go ver na men tals (ONG’s)

d’a quests paï sos fan un se gui ment de la

seva apli ca ció. Ma lau ra da ment, molts

paï sos, in clo sos els Estats Units, no han

sig nat molts d’a quests con ve nis. Els

con ve nis i con ven cions es men tats abans 

in clouen un am pli es pec tre de drets, en -

tre els quals es tro ben els drets a

 l’esport i al lleu re. Inclou re l’es port i el

lleu re en aquests do cu ments ha propor -

cionat als edu ca dors i als ac ti vis tes

un tram po lí per es ten dre i ela bo rar els

drets as so ciats a la par ti ci pa ció en l’es -

port i el lleu re. D’a quí vé nen un se guit

d’i ni cia ti ves, tant a ni vell na cio nal com

re gio nal, que fo men ten el dret a la par ti -

ci pa ció. 

L’ar ti cle 1r de la Car ta Eu ro pea per a

l’Esport, de 1992, es ta bleix que “l’es port

(és) un im por tant fac tor del de sen vo lu pa -

ment humà” i que “tots els jo ves hau rien

de te nir l’o por tu ni tat de re bre edu ca ció fí -

si ca i d’ad qui rir les tècni ques bàsi ques de

l’es port”. Aques ta Car ta pre tén de ga ran tir 

a tots els ciu ta dans la pos si bi li tat de prac -

ti car l’es port i ac ti vi tats fí si ques de temps

lliu re en un am bient se gur i sa (Arti cle 1,

1b). L’Acta de l’Esport de Finlàndia, de

1998, re co neix i as se gu ra l’e xistència

de fons pú blics per a l’es port i el lleu re, i la 

re cent Acta de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport

del Ca nadà (2003) sub rat lla els ob jec tius

del go vern pel que fa a la pro mo ció de

l’ac ti vi tat fí si ca com a ele ment fo na men tal 

de la sa lut i el be nes tar i per aju dar a re -

duir les ba rre res en re la ció a la partici -

pació. 

Les car tes i con ven cions in ter na cio nals,

a més a més de les le gis la cions re gio nals 

i na cio nals exis tents, pro por cio nen als

ciu ta dans i als de fen sors del dret a l’es -

port au to ri tat mo ral i le gal per am pliar la 

le gis la ció re la ti va als drets hu mans i ci -

vils. Per exem ple, el Tí tol IX de les Esme -

nes Edu ca ti ves de 1972 a l’Acta dels

Drets Ci vils dels Estats Units ha pro por -

cio nat base le gal a les do nes en la seva

llui ta per la pa ri tat en el fi nan ça ment i

ges tió de re cur sos per a l’es port fe me ní,

mal grat els molts in tents exer cits en

con tra. 

Tam bé els es por tis tes de tot el món han

uti lit zat les con ven cions, car tes i le gis la -

cions exis tents per am pliar els seus

drets. Els es por tis tes, de qual se vol ni -

vell, te nen dret a no pa tir dis cri mi na ció,

as set ja ment se xual o pres sió per pren -

dre dro gues. Els es por tis tes te nen dret a

es co llir els seus re pre sen tants als llocs

de pre sa de de ci sió i, en el cas dels es -

por tis tes pro fes sio nals, a és ser re pre -

sen tats col·lec ti va ment pel sin di cat que

triïn. Sota la ban de ra dels drets hu mans, 

els es por tis tes de paï sos com el Ca nadà

han acon se guit així els drets d’ob te nir

un trac te just i que es pren guin de ci sions 

im par cials pel que fa a se lec ció, dis ci pli -

na, pro ves i en tre na ment, edu ca ció,

igual tat i mit jans de co mu ni ca ció/re pre -

sen ta ció. Quan sor geix al gu na dispu ta

en tre els es por tis tes i les or ga nit za cions

es por ti ves, els pri mers te nen dret a pro -

tec ció le gal de ‘jus tí cia na tu ral’ i ‘la nor -

ma de la llei’. La ma tei xa na tu ra le sa de

la com pe ti ció es por ti va, tan ma teix, re -

que reix en molts ca sos una ràpi da pre sa
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de de ci sions que no es pro dueix, de fet,

a la res ta dels sis te mes le gals. Per això,

el CIO ha creat una or ga nit za ció in ter na -

cio nal in de pen dent, ano me na da Cort

d’Arbi trat ge per a l’Esport (CAE). El CAE

“tre ba lla per tal de rea lit zar un ar bi trat -

ge o me dia ció en les dis pu tes del camp

de l’es port” (www.tas-cas.org). L’èxit

del CAE ha do nat ori gen a la crea ció

de cos sos na cio nals si mi lars, com el

Cen tre de Re so lu ció de Dis pu tes Espor -

tives del Ca nadà, que su per vi sa el pro -

gra ma de re so lu ció de dis pu tes ano me -

nat ADRsportRED. 

Els drets dels nens re que rei xen una con si -

de ra ció es pe cial. La Con ven ció Inter na -

cio nal per als Drets de la Infància (1990)

es tén la le gis la ció dels drets hu mans a les

ne ces si tats es pe cí fi ques dels nens. La

Con ven ció sub rat lla di ver sos drets dels

nens, entre els quals s’inclouen:

n Dret a l’e du ca ció, el lleu re, les ac ti vi tats 

lú di ques i cul tu rals. 

n Prohi bi ció de qual se vol for ma d’ex plo -

ta ció. 

n Dret a la seva pròpia opi nió. 

Res pec te de l’es port, s’han de te nir en

comp te els drets dels nens en di ver sos

con texts. En pri mer lloc, se si tua el dret

a la par ti ci pa ció, que està ga ran tit no so -

la ment per la Con ven ció de Drets de la

Infància, sinó tam bé per les con ven -

cions, car tes i le gis la cions es men ta des

abans. En se gon lloc, se si tua la na tu ra -

le sa de la seva par ti ci pa ció. Tant en la

ves sant de l’es port re crea tiu com en l’al -

ta com pe ti ció, els te mes de l’a bús –fí sic, 

se xual i psi colò gic– són pri mor dials. La

quan ti tat de temps de di cat a l’es port és

un al tre dels te mes ana lit zats. En el ni -

vell de l’al ta com pe ti ció, prac ti car al gun

es port pot te nir con se qüèn cies im por -

tants en l’e du ca ció i en la vida so cial del

nen. Tam bé la ne ces si tat de temps per

prac ti car l’es port re crea tiu pot afec tar el

de sen vo lu pa ment edu ca tiu i so cial del

nen. Les con se qüèn cies, a llarg ter mi ni,

de la pràcti ca es por ti va dels nens cons ti -

tuei xen una preo cu pa ció, es pe cial ment

pel que fa a la pràcti ca d’al ta com pe ti ció 

o d’ac ti vi tats agres si ves. Tam bé cal te nir 

en comp te fins a quin punt pot ser pro fi -

to sa o per ju di cial una com pe ti ció de ter -

mi na da. I, fi nal ment, els nens te nen, a

més a més, dret a de ci dir les se ves

pròpies ex pe rièn cies es por ti ves i a par ti -

ci par en el pro cés de pre sa de de ci sions.

Els drets dels nens en l’es port re que rei -

xen una aten ció es pe cial, per què po ques 

ve ga des te nen veu en el tema. Els pa res, 

en tre na dors, ex perts i an tics nens-es -

por tis tes han de de fen sar-los en el seu

nom i vet llar per què es res pec tin els

seus drets. 

Aven ços
i lí mits 
La llui ta en de fen sa de l’es port per a tot -

hom, els drets dels es por tis tes i els drets 

dels nens, ha ocu pat li te ral ment mi lers

d’in ter ven cions, en llocs, mo ments i cir -

cumstàncies di fe rents, amb poca con ne -

xió en tre ells apa rent ment. Les llui tes in -

clouen grans ba ta lles vi si bles, com la

llui ta de les do nes per par ti ci par en els

Jocs Olím pics, i les llui tes per la igual tat

de re pre sen ta ció als Jocs, avui en ca ra

ac ti ves. Altres ba ta lles, in vi si bles però

no menys im por tants, s’han lliu rat als

ba rris, a les lli gues es por ti ves lo cals i a

les ins tal·la cions es por ti ves de tot el

món. A es ca la mun dial, l’èxit i l’ac cep ta -

ció de tot el que abas ten els ‘drets hu -

mans a l’es port’ és el re sul tat d’im por -

tants es for ços efec tuats per tres grups

prin ci pals de per so nes: els en tre na dors i 

els es por tis tes han exer cit un pa per crí -

tic a l’ho ra d’i den ti fi car i res sal tar les in -

jus tí cies a qual se vol ni vell de l’es port.

Els pio ners en el mo vi ment de de fen sa

dels drets hu mans van llan çar so vint

mis sat ges de de nún cia, van or ga nit zar

pro tes tes i plan ta des i van for mar els

sin di cats i d’al tres as so cia cions d’es por -

tis tes, so vint a cos ta de les se ves pròpies 

ca rre res. Els ex perts i el món acadè mic

tam bé han exer cit un pa per de su port

im por tant. Els seus es for ços van con tri -

buir a do nar le gi ti mi tat, cla re dat, vies

d’in ves ti ga ció i su port a la llui ta pels

drets hu mans a l’es port. Fi nal ment, han

es tat els fun cio na ris pro gres sis tes i els

mem bres dels grups de pres sió els qui

han con ver tit l’as pi ra ció en le gis la ció.

Mit jan çant la le gislació, els drets han

po gut con ver tir-se en codi, s’han le gi ti -

mat, i això ha pro por cionat pro tec ció

per què s’a pli quin real ment a l’em pa ra

de la llei. 

S’ha acon se guit un avenç no ta ble. Les

car tes i con ven cions in ter na cio nals, al -

ho ra que la le gis la ció re gio nal i na cio -

nal, pro por cio nen una evidè ncia cla ra

que l’es port per a tot hom ja és con si de -

rat com un dret humà. L’ex ten sió dels

drets hu mans als es por tis tes, en la di -

rec ció de la seva par ti ci pa ció en ac ti vi -

tats d’alt ren di ment, ha mi llo rat no ta ble -

ment l’ex pe rièn cia es por ti va de mi lers
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d’es por tis tes. El re co nei xe ment de les

ne ces si tats es pe cials dels nens ha pro -

vo cat can vis po si tius en el de sen vo lu pa -

ment de l’es port per a nens, tant de lleu -

re com d’al ta com pe ti ció. Però mal grat

els aven ços, que da en ca ra molt per fer.

La pro me sa de l’es port per a tot hom, ja

ar ti cu la da i de fi ni da, ha d’a rri bar en ca ra 

a mol tes zo nes del món. Fins i tot als

paï sos de sen vo lu pats i de mocr àtics, on

se su po sa que hi ha lli ber tat d’ex pres sió, 

que hi ha igual tat da vant la llei i un ade -

quat ni vell de vida, que den en ca ra molts 

rep tes per acon se guir ple na ment la idea

de l’es port per a tot hom. Per als es por -

tis tes els rep tes són tam bé fo na men tals. 

Fins i tot en els ca sos en què els es por -

tis tes co nei xen els seus drets, el món de

l’es port d’al ta com pe ti ció és fe rot ge i el

de sig d’a con se guir la vict òria pot eclip -

sar el res pec te dels drets i les lli ber tats

per so nals. Hi ha molts d’al tres es por tis -

tes que en ca ra no són cons cients de l’e -

xistència d’a quests drets. Hi ha mas sa

nens als paï sos de sen vo lu pats i en vies

de de sen vo lu pa ment que pa tei xen po -

bre sa, ma lal ties, violè ncia i fal ta d’e du -

ca ció apro pia da. L’es port pot ser part de 

la so lu ció cap a la mi llo ra de la seva qua -

li tat de vida. Iden ti fi car i re con èi xer

aquests drets és no més un pri mer pas.

La llui ta per veu re po sats en pràcti ca

aquests drets con ti nua.

Drets hu mans
en la pro duc ció
i el co merç es por tius 

L’ex ten sió de l’es port i del mo vi ment pro 

drets hu mans han pro pi ciat una ma jor

per cep ció de les ma les con di cions de

tre ball de les per so nes de di ca des a la

pro duc ció d’e qui pa ment i roba es por ti -

va. Les or ga nit za cions de ti pus sin di cal,

ecle siàs tic i es tu dian til que es tro ben da -

rre re el mo vi ment pels drets dels tre ba -

lla dors han acon se guit grans aven ços en 

l’úl ti ma dèca da, en ge gant co dis de com -

por ta ment per a les or ga nit za cions i es -

ta blint me ca nis mes per fer un se gui -

ment del com pli ment d’a quests co dis.

L’Orga nit za ció Inter na cio nal del Tre ball

va ela bo rar la De cla ra ció dels Prin ci pis i

Drets Fo na men tals en el Tre ball el

1998. Mol tes de les nor mes de la De cla -

ra ció han pas sat a for mar part de les

lleis na cio nals dels paï sos mem bres. La

De cla ra ció co breix qua tre àrees prin ci -

pals dels drets dels tre ba lla dors:

n La lli ber tat d’as so cia ció i el re co nei xe -

ment real del dret al con ve ni col·lec -

tiu. 

n L’e li mi na ció de qual se vol for ma de tre -

ball for çat i obli ga to ri. 

n L’a bo li ció real del tre ball in fan til. 

n L’e li mi na ció de la dis cri mi na ció en

re la ció al tre ball i l’o cu pa ció (OIT,

1998). 

S’ha plan te jat a la in dús tria glo bal de

roba es por ti va el rep te d’a dre çar els seus 

es for ços a la mi llo ra de les con di -

cions la bo rals a les fàbri ques que sub -

ministren roba i cal çat es por tiu. Enca ra

que mol tes de les prin ci pals em pre ses

de roba es por ti va han es ta blert co dis de

con duc ta i, poc o molt, com plei xen allò

que dic ten aquests co dis, un in for me re -

cent ti tu lat Fair Play at the Olympics

(Joc Net als Jocs Olím pics) (2004) de ta -

lla les mol tes in jus tí cies que en ca ra exis -

tei xen ara com ara. 

Se gons l’in for me, les prin ci pals preo cu -

pa cions dels tre ba lla dors en tre vis tats

eren la quan ti tat d’ho res de tre ball exi gi -

des, que in clouen ho res ex tres de for ma

obli gatò ria, i els sa la ris in su fi cients per

co brir les ne ces si tats vi tals. L’in for me

afir ma que:

 

Els di rec tors de la fàbri ca nor mal ment ins -

ti guen els em pleats a tre ba llar en tre 10 i

12 ho res, de ve ga des fins i tot 16 o 18 ho -

res, sen se una pau sa ade qua da. Quan s’a -

cos ta el ter mi ni per en lles tir una co man da, 

s’a llar guen les jor na des la bo rals. En la

tem po ra da de més tre ball és ha bi tual te nir

set ma nes de set dies la bo rals, es pe cial -

ment a la Xina, mal grat els lí mits que as -

sen ya la la llei (Fair Play at the Olympics,

2004, 18). 

S’es pe ra dels tre ba lla dors que es que din

més temps a la fei na, en ca ra que si guin

avi sats amb molt poca an te la ció, i són

mul tats o són ame na çats de des pat xar-los 

si es ne guen a fer ho res ex traor dinà ries.

Els tre ba lla dors re ben sa la ris molt i molt

bai xos, so vint per sota del sa la ri mí nim vi -

gent al seu país. La si tua ció és pit jor per

als tre ba lla dors tem po rals o es ta cio nals,

atès que se’ls paga per peça fa bri ca da. La

di rec ció de l’em pre sa pot abai xar el preu

de la peça fa bri ca da per obli gar a fer que

els tre ba lla dors pro duei xin més uni tats

per hora. Molts tre ba lla dors, fins i tot in -

cloent-hi les ho res ex tres, no guan yen

prou di ners per co brir les se ves ne ces si -

tats vi tals bàsi ques, com ara les des pe ses

d’a li men ta ció i ha bi tat ge. La se gu re tat so -

cial, el sub si di per ma lal tia i la bai xa per

ma ter ni tat pràcti ca ment no exis tei xen per

als tre ba lla dors del sector de la confecció.

De fet, sovint se’ls descompta el sou si

són baixa per malaltia. 

Les con di cions de tre ball a les fàbri ques

són de plo ra bles. Els tre ba lla dors, pre do -

mi nant ment do nes, pa tei xen abu sos i

pres sions –de ti pus ver bal, fí sic i se xual–

per part de la di rec ció. Les quo tes de pro -

duc ció són so vint tan al tes que els tre ba -

lla dors no te nen temps ma te rial per fer

una pau sa i anar al la va bo. En cas de no

as so lir la quo ta, és pos si ble que s’o bli gui

els tre ba lla dors a tre ba llar ho res ex tres no

re tri buï des, pot ser que re bin car tes

amenaçadores o fins i tot se’ls redueix el

salari. 

El ma teix in for me re co neix que les em -

pre ses glo bals de roba es por ti va te nen al 

da vant el rep te d’a con se guir unes con di -

cions de tre ball a les fàbri ques que si -

guin ac cep ta bles i hu ma nes. Per po der

sa tis fer la de man da de preus bai xos del

con su mi dor, en un mer cat que és cada

cop més com pe ti tiu, les em pre ses han

de re ta llar cos tos en la ca de na de pro -

duc ció. Se gons l’in for me de Joc Net, les

exigè ncies dels com pra dors fan que si -

gui di fí cil, si no im pos si ble, per als sub -

mi nis tra dors, pro por cio nar als seus tre -

ba lla dors unes con di cions de tre ball

ade qua des. Aques tes pràcti ques in -

clouen: rea lit zar co man des més pe ti tes,

obli gar a fer que el ter mi ni de tra me sa

del pro duc te si gui més curt, pres sio nar

per acon se guir preus per uni tat més bai -

xos i ame na çar de por tar la fàbri ca en un 

al tre lloc. Aques tes pràcti ques co mer -

cials sot me ten els sub mi nis tra dors a

una for ta pres sió que els obli ga a pro duir 

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (70-75)

part ii. propostes d’actuació

73



un gran vo lum de pro duc tes i al me nor

preu pos si ble, cosa que com por ta que

les con di cions la bo rals i sa la rials es ti -

guin molt per sota de qual se vol ni vell

rao na ble.

Inde pen dent ment dels rep tes in he rents a

l’ac tual mo del de ca de na de sub mi nis tra -

ment, el re sul tat és que la in dús tria glo bal

de roba es por ti va obté uns be ne fi cis al tís -

sims. L’in for me que es tem co men tant xi -

fra els be ne fi cis de Nike, Puma i ASICS, el 

2003, en 1.123 mi lions, 320 mi lions i

51,7 mi lions de dòlars USA, res pec ti va -

ment (p. 31). La in dús tria, en con junt, te -

nia un va lor de més de 58.000 mi lions de

dòlars el 2002. No hi ha cap ex cu sa per -

què aques tes em pre ses in com plei xin,

arreu del món, les con ven cions bàsi ques

es ta bler tes per la De cla ra ció de Prin ci pis i

Drets Fo na men tals del Tre ball (1998) de

l’OIT. L’in for me con clou que els fa bri cants 

de roba es por ti va es tan acon se guint im -

pu ne ment: 

n Que els tre ba lla dors no pu guin exer cir

els seus drets a la vaga, a sin di car-se i a 

te nir una ne go cia ció col·lec ti va, en els

ter mes que ho es ti pu len la cons ti tu ció o

les lleis la bo rals.

n Exi gir ho ra ris la bo rals que ex ce dei xen,

de molt, el màxim pre vist per la legis -

lació.

n No pa gar als tre ba lla dors el sa la ri mí -

nim es ta blert per llei ni la paga de les

ho res ex tres se gons els càlculs es ta -

blerts le gal ment. 

n Impo sar san cions le gals i mul tes als tre -

ba lla dors.

n No pre pa rar con trac tes de fei na ade -

quats.

n Fer ser vir un trac te dis cri mi na to ri amb

grups de tre ba lla dors de ter mi nats.

n I vio lar greu ment les nor mes de sa lut i

se gu re tat la bo ral (pàg. 46). 

Com a res pos ta a aques tes con di cions in -

hu ma nes, Oxfam Gran Bre tan ya, Inter -

món-Oxfam Espan ya, la Clean Clot hes

Cam paign (Cam pan ya pro Roba Neta) i

Sin di cats de molts paï sos han llan çat la

cam pan ya Fair Play at the Olympics (Joc

Net als Jocs Olím pics). Els Jocs Olím pics

no són sim ple ment un es pec ta cle es por tiu 

de ressò am pli. La Car ta Olím pi ca de cla -

ra: “L’ob jec tiu de l’Olim pis me és si tuar

l’es port al ser vei del de sen vo lu pa ment

harm ònic de l’és ser humà arreu del món,

amb l’ànim d’a ju dar a l’es ta bli ment d’u na

so cie tat en pau i im pli ca da en el res pec te

de la dig ni tat hu ma na” (Prin ci pi Fun da -

cio nal #3). Aquest prin ci pi fo na men tal

del Mo vi ment Olím pic es tro ba en cla ra

opo si ció amb la si tua ció dels tre ba lla dors

ex plo tats que pro duei xen els uni for mes

dels esportistes i dels jutges, i també amb

tot l’enorme negoci dels objectes de

record. 

La so lu ció al pro ble ma no re cau úni ca -

ment so bre el Mo vi ment Olím pic o so bre

al gu na al tra or ga nit za ció es por ti va im por -

tant. Les em pre ses que fa bri quen roba es -

por ti va, els go verns i els con su mi dors in -

di vi duals com par tei xen la res pon sa bi li tat

de mi llo rar les con di cions de tre ball i,

doncs, de vida, dels tre ba lla dors del sec -

tor. De tota ma ne ra, atès el seu gran po -

der ne go cia dor, el Mo vi ment Olím pic es

tro ba en una si tua ció úni ca per po der

exer cir una gran pres sió so bre les em pre -

ses que sub mi nis tren roba es por ti va, per -

què en mi llo rin les con di cions la bo rals.

L’in for me Fair Play at the Olympics està

pres sio nant el Co mitè Olím pic Inter na cio -

nal (CIO), per què pren gui les me su res se -

güents: 

n Fer una es me na a la Car ta Olím pi ca que 

in clo gui un com pro mís es pe cí fic de res -

pec te dels drets dels tre ba lla dors. 

n Fer una cri da pú bli ca per què s’a ca bi

l’ex plo ta ció dels tre ba lla dors i l’a bús

dels drets dels tre ba lla dors re la cio nats

amb la pro duc ció de roba es por ti va, i

tam bé pres sio nar aques ta in dús tria per -

què doni pas sos creï bles en aques ta di -

rec ció. 

n Per al CIO: adop tar una po lí ti ca que in -

clo gui a tots els acords de llicè ncies, pa -

tro ci nis i drets de mer cat del CIO, els

CONs (Co mitès Olím pics Na cio nals) i

l’OCOG (Co mitès Orga nit za dors dels

Jocs Olím pics), l’e xigè ncia que les

pràcti ques la bo rals i les con di cions de

tre ball re la cio na des amb els pro duc tes

amb la mar ca olím pi ca com plei xin els

estàndards de tre ball ac cep tats in ter na -

cio nal ment, tal com són de fi nits a l’OIT

(p.71). 

El Par la ment Eu ro peu ha lliu rat, per a

la seva re so lu ció, una mo ció con jun ta

pel que fa a les nor mes bàsi ques de tre -

ball en la pro duc ció de pro duc tes es por -

tius per als Jocs Olím pics. Aques ta re so -

lu ció per fi la uns re qui sits si mi lars als

 esmentats a l’in for me que co men tem.

Aques ta mena d’i ni cia ti ves han de con -

tinuar. 

Per con clou re 

Què sig ni fi ca ‘drets hu mans a l’es port’?

Per als tre ba lla dors de la in dús tria de fa -

bri ca ció de roba es por ti va sig ni fi ca el dret

a viu re i tre ba llar amb dig ni tat, guan yar

prou di ners per man te nir una fa mí lia i te -

nir temps su fi cient per po der ju gar amb

els fills. Per als es por tis tes de l’al ta com -

pe ti ció sig ni fi ca per se guir les se ves fi tes

sen se sa cri fi car-hi la sa lut fí si ca i men tal o 

la seva lli ber tat per so nal. Per a al guns

nens pot sig ni fi car te nir una pi lo ta i un lloc 

se gur on do nar-li unes quan tes pun ta des

de peu. Per a al tres nens pot sig ni fi car

can viar les nor mes, di ver tir-se i no preo -
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Com a res pos ta a aques tes con di cions in hu ma nes
en la in dús tria de pro duc tes es por tius, Oxfam
Gran Bre tan ya, Inter món-Oxfam Espan ya,
Clean Clot hes Cam paign (Cam pan ya per
Roba Neta) i sin di cats de molts paï sos han en -
ge gat la cam pan ya Fair Play at the Olympics
(Joc Net  als Jocs Olím pics) (Font: Inter mon-

Oxfam).



cu par-se per qui guan ya o qui perd. Per a

cada per so na el sig ni fi cat és di fe rent. El

que ens uneix és el fet de com pren dre que

el dret a par ti ci par és un dret humà fo na -

men tal, in de pen dent ment de qui si guem,

on vis quem o com si guem d’hàbils es por -

ti va ment. 

La llar ga llui ta pels drets hu mans a l’es -

port no ha aca bat en ca ra. S’ha avan çat

molt. Arreu del món es re co neix que l’es -

port per a tot hom és un dret fo na men tal,

que té el su port de nom bro ses car tes in -

ter na cio nals i le gis la cions na cio nals. Els

es por tis tes han llui tat per ob te nir el dret a

és ser trac tats amb jus tí cia, no com a tre -

ba lla dors for çats o sol dats sota una llei

mar cial. Els nens de molts paï sos de sen -

vo lu pats han vist in cre men ta da la seva

opor tu ni tat de par ti ci par de for ma igua -

lità ria, han es tat afa vo rits per l’e xistència

de nor mes de con duc ta per als seus en tre -

na dors i les se ves or ga nit za cions es por ti -

ves. Als paï sos en vies de de sen vo lu pa -

ment, al gu nes or ga nit za cions com Right

to Play (Dret a Ju gar), an te rior ment ano -

me na da Olympic Aid (Aju da Olím pi ca),

es tan pro mo cio nant l’es port per a nens

com una eina im por tant per al de sen vo lu -

pa ment, la sa lut i la pau. Els ac ti vis tes del 

món del tre ball es tan com pro me sos en la

ba ta lla pels drets dels tre ba lla dors, tot de -

sen vo lu pant i realitzant un seguiment del

compliment dels codis de conducta i

fent campanya en contra de les grans

empreses multinacionals. 

En tot cas, la llui ta con ti nua. Molts dels

drets ja s’han ar ti cu lat, però en ca ra no

s’han po sat en pràcti ca com ple ta ment.

Molts ciu ta dans i es por tis tes no co nei -

xen els seus drets i no te nen re cur sos per 

exi gir-los. A més a més, en ca ra que els

drets exis tei xin en teo ria, la llui ta per què 

si guin res pec tats su po sa sem pre un alt

grau de des gast per so nal. Mal grat tot,

aques tes ba ta lles per so nals, lo cals o

glo bals, són l’ú nic mitjà per arri bar a es -

ten dre els drets hu mans en tre tots no sal -

tres. 
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Per als es por tis tes d’al ta com pe ti ció la llui ta pels drets hu mans su po sa per se guir les se ves fi tes sen se sa -
cri fi car la sa lut fí si ca i mental o la seva lli ber tat per so nal (Fon t: Fon s do cu men tal del CIO).


