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TÍTOL

DRETS HUMANS DE
LES DONES
TEMA

Violacions de drets humans que
pateixen les dones a diferents
països
CARACTERÍSTIQUES

* 26 cartells de lona PVC
* 70x100 cm amb perfils d'alumini
i penjadors
* Embalatge: maleta 1m alçada
x 50cm diàmetre
* Amb rodes i tancament de
seguretat
* Català

La violència contra dones i
nenes és una tragèdia de
dimensions mundials.
Des d'Amnistia Internacional
s'ha volgut posar de relleu la
gravetat i la dimensió universal
del problema.
L'exposició “Drets humans de les
dones” vol fer un recorregut per
les diverses formes d'expressió
de violència envers les dones
com la mortalitat materna o la
violència que pateixen dones i
nenes refugiades a Darfur, a
Uganda o la discriminació de les
menors romanís on s’enfronten a
un risc greu de patir violacions i
altres actes de violència.

TÍTOL

NO A LA PENA DE MORT!

TEMA

Repàs al voltant dels 30 anys de
campanya global d'Amnistia
Internacional en contra de
l'aplicació de la pena màxima.
CARACTERÍSTIQUES

* 14 panells
* Mides: 70 cm x 1 m
* Català
* Sistema de muntatge: Roll-up

L'exposició sobre la pena de mort fa
un repàs per l'evolució de l'aplicació
d'aquest tipus de càstig des que fa
més de 30 anys Amnistia
Internacional va començar la seva
campanya per a abolir-la arreu del
món.
La pena de mort és l'homicidi
premeditat i a sang freda d'un ésser
humà a mans de l'Estat. És un càstig
cruel, inhumà i degradant que
s'imposa en nom de la justícia. És la
negació més extrema dels drets
humans.
En aquesta exposició farem un repàs
pels falsos mites que serveixen com
a arguments per a seguir aplicant la
pena màxima, per l'evolució pel que
fa el nombre, cada cop més reduït de
països que, l'apliquen. En aquest
sentit, s'exposaran quins són els
principals països executors i els
mètodes que utilitzen per a aplicar la
pena de mort. Finalment,
s'analitzaran els col·lectius més
vulnerables a l'aplicació d'aquest
càstig.

TÍTOL

CONTRA VENT I MAREA

TEMA

Presentació de conceptes i
testimonis al voltant de la
important crisi de refugiats que
viu la societat mundial a
l'actualitat i la ineficàcia de la
gestió de la UE i la comunitat
internacional.
CARACTERÍSTIQUES

* 20 panells
* Mides: 70 cm x 1 m
* Català
* Sistema de muntatge: Roll-up

Aquesta exposició pretén
mostrar la important crisis de
refugiats que ha patit el nostre
planeta i que continua a
l'actualitat.
Es presenten a l'exposició
diferents conceptes relacionats
amb l'estatut dels refugiats i
diversos testimonis explicant els
seus casos.
A més, es posa de manifest el
treball d'Amnistia relacionat
amb la ineficàcia de les
polítiques proposades per la UE i
la resta de la comunitat
internacional a l'hora de
gestionar els processos de
sol·licitud d'asil que garanteixen
als refugiats que es respectin els
drets que els atorga la
Convenció de Viena de 1951.
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