DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
20 de Febrer
Des de l'any 2008, cada 20 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Justícia Social. L’ONU el
declara com un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins dels països i
entre ells. Per a les Nacions Unides, la cerca de la Justícia Social Universal representa el nucli
de la seva missió en la promoció del desenvolupament i la dignitat humana.
Ara bé, només es pot entendre la necessitat de la Justícia Social per l'existència de la injustícia
social per diverses causes, però sobretot, en el nostre context, per a poder pal·liar-les s'ha de
plantejar en termes d'equitat en relació amb aspectes socials, laborals, mediambientals,
econòmics que afecten la igualtat d'oportunitats i a la vida més quotidiana. En aquests temes,
com en gairebé tot el relacionat amb la dignitat humana, és fàcil posar-se d'acord en la teoria
però cada dia ens trobem prenent decisions, a vegades per inèrcia o per ignorància, que
contribueixen al contrari. Resulta que l'empleat que ven el cafè cobra un salari mínim,
l'exportador aprofita la conjuntura d'un acord bilateral entre dos països i paga una misèria al
pagès que ven la matèria primera, el cultiu de la planta es produeix utilitzant fertilitzants i
insecticides empobrint i contaminant el planeta, el fill de l'agricultor no té futur a la seva ‘casa’
i emigra a Mallorca. El relat és simplista però pretén generar consciència respecte a la
importància de cada gest, cada despesa i la necessitat d'aplicar el principi de l'Educació per al
desenvolupament ‘’pensar globalment però actuar localment’’ en la nostra vida quotidiana,
ja que tot el que fem té un impacte molt més allà de l'aparent i immediat. La humanitat està
interconnectada però d'acord amb l'exemple anterior, de la mateixa manera incorporant
principis de l'equitat contribuirem a una major Justícia Social.
Això últim adquireix més rellevància en la mesura que augmenta l'impacte de les nostres
decisions i actuacions, especialment aquelles que deriven d'una funció pública i la
responsabilitat de les administracions. D'aquí també la importància de les funcions dels
Defensors, Defensores i Defensories sigui com sigui el seu àmbit geogràfic. A les seves
funcions apel·len diverses legislacions, però per sobre de tot la relacionada amb els Drets
Humans. Si no entenem que tot ésser humà és subjecte de dret amb identitat jurídica pròpia
des que neix i per tant li pertanyen els mateixos Drets de forma universal, el camí se'ns fa
costa amunt i comencem a simpatitzar-nos amb la seva vulneració. O hem d'acceptar que un
centre d'acolliment d'immigrants arribats en pastera de països on la seva vida corre perill de
mort imminent sembli més una presó que un lloc de refugi? O per a fer-ho més simple: hem
d'acceptar que les barriades més pobres tinguin els espais públics més deteriorats o el
poliesportiu menys condicionat que les barriades més pròsperes?
Afortunadament, tenim l'exemple de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, que ha inclòs en el
seu Reglament Orgànic dels Drets de la Ciutadania, RODC 2005, entre les funcions del
defensor/a la de “supervisar i portar auditoria externa de les condicions de la qualitat de vida

en el terme municipal de Palma” la qual cosa, de ser imitat, permetria als síndics/as i
defensors/as locals de tot el país, actuar des de l'enfocament d'equitat fent passos, encara
que curts, cap a una major Justícia Social.
El poder contribuir està en la nostra voluntat, el voler s'ha de transformar en actituds per a
convertir-se en actuacions coherents.
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