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La reunió internacional d’Ombudsman decideix potenciar la promoció 
i l’extensió dels defensors arreu del món 
 
 
L’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI)  incrementarà els seus 
recursos i la seva organització amb l’objectiu de potenciar i estendre   la 
figura i la institució de l’Ombudsman arreu del món . Aquest ha estat 
un dels acords que ha pres la junta mundial de l’Institut, reunida a 
Barcelona els dies 4,5 i 6 d’octubre. 
Un defensor que supervisi l’Administració i vetlli pels drets de les 
persones ajuda a reforçar la democràcia i és una institució cabdal, 
sobretot en estats amb poca tradició democràtica. 
Amb l’objectiu d’estendre la figura de l’ombudsman, l’IOI no només es 
consolidarà com el referent mundial sinó que arribarà a acords amb 
altres institucions o associacions per  sumar complicitats a l’hora de 
defensar els drets de les persones. 
En els últims temps, membres de l’IOI han assessorat alguns  
parlaments, com ara els de Jordània o Turquia en la redacció d’una llei, 
primer pas per crear posteriorment l’oficina i la figura del defensor. El 
Síndic també ha portat a terme una acció similar, en aquest cas 
assessorant les autoritats de Sèrbia.   
 
Acords de col·laboració  
Per aprofundir en aquesta línia de treball i estendre l’Ombudsman arreu 
del món, l’IOI signarà acords de col·laboració amb altres entitats i 
organismes. 
Entre les col·laboracions destaquen la que durà a terme amb l’oficina 
regional a Bratislava del Programa de desenvolupament de les Nacions 
Unides. La col·laboració consistirà a enfortir les capacitats i les 
competències de les oficines de  defensors dels països de l’est d’Europa.  
També es treballarà conjuntament amb l’Associació dels Ombudsman i 
Mediadors Africans (AOMA) per potenciar els defensors en un continent 
que, per la seva inestabilitat política, són una institució molt poc estesa. 
  
 
 
 
 
 



 
Regionalització per millorar l’eficàcia  
L’IOI està organitzada en sis grans regions que són: Europa, Àfrica,  Àsia 
Austràlia i Pacífic, Amèrica del sud i Carib i Amèrica del Nord.  S’ha 
decidit també potenciar aquesta regionalització per millorar l’eficàcia 
de l’IOI.  L’objectiu és que cada regió tingui el màxim d’autonomia 
possible. El treball dels continents permetrà compartir problemàtiques i 
accions més concretes, compartir experiències, formació i bones 
pràctiques i  evitar la complexitat i la despesa d’organitzar coses 
d’abast mundial. 
Una assemblea mundial cada quatre anys  posa en comú la feina feta. 
La pròxima serà a Estocolm el 2009 i coincidirà amb el 200 aniversari de 
l’Ombudsman de Suècia.  
Per altra banda, l’assemblea general europea de l’IOI tindrà lloc a 
Barcelona el 2010 amb la participació d’unes 200 persones, 
representants d’oficines d’ombudsman de 50 estats.  
 
Diferents models de defensors 
A la junta de Barcelona s’ha constatat, una vegada més, la riquesa i la 
diversitat dels models d’ombudsman que se centren principalment en 
tres blocs: els dedicats a la defensa dels drets humans, els que vetllen 
per una bona administració i els que lluiten contra la corrupció. 
Alguns defensors sovint tenen competències i funcions dels   
diversos blocs. Aquesta diversitat de models ha  quedat reflectida en un 
estudi comparatiu sobre el funcionament, les competències i el marc 
legal de 75 defensors d’arreu d’Europa, que s’ha presentat durant la 
reunió. 
En aquest estudi destaca, entre altres dades, que el 60% dels defensors 
estatals, l’estableix la constitució. Una gran majoria és escollida pel 
Parlament i té mandats que van des dels dos anys, com ara el de Sèrbia, 
a temps il·limitat, com ara els de la Gran Bretanya, Finlàndia o Bèlgica.  
 
     
La junta mundial s’ha acabat amb una audiència al Palau de la 
Generalitat amb el president, Pasqual Maragall, i una recepció al 
Parlament. 
  
 
  
 
 
 
 
 


