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Drets individuals, drets socials 
i drets d'integració 

Violeta Núñez* 

"L'elenc deis drets humans s'ha modificat i es va modificant amb el 
canvi de les condicions historiques, és a dir, de les necessitats, deis in
teressos, de les classes del poder, deis mitjans disponibles per portar
los a terme, de les transformacions técniques, etc. Drets que havien es
tat declarats absoluts a final del segle XVIII, com ara la propietat sacrée 
et inviolable, han estat sotmesos a limitacions radical s en les declara
cions contemporanies; drets que les declaracions del segle XVIII ni tan 
sois esmentaven, com ara els drets socials, ara es proclamen amb gran 
ostentació a totes les declaracions recents. No és difícil preveure que en 
el futur podran aparéixer noves pretensions que ara no arribem ni tan 
sois a entreveure [ ... }. Aixo prova que no existeixen drets fonamentals 
per la seva mateixa naturalesa. Allo que en una época i en una civilitza
ció determinades sembla fonamental no és fonamental en una altra épo
ca ... El relativisme que deriva d'aquesta pluralitat també és relatiu." 

NORBERTO BOBBIO 

Tant els drets individuals com els socials són drets humans, és a dir, els 
seu s destinataris, els subjectes titulars, són sempre les persones, els indivi
dus, els éssers humans un a un. No es pot entendre I'existencia de drets hu
mans si no tenen com a objectiu la representació i la defensa de totes i ca
dascuna de les persones que poblen la Terra, considerades individualment. 

Hi ha diversos drets (dret a la vida, a la Ilibertat personal, a la lIibertat 
de domicili, de pensament...) que es denominen drets-Ilibertats o de pri
mera generació. Es defineixen com a drets d'actuació, social i/o política 
(per exemple, el dret de vot, de lIiure expressió, etc.), amb relació als quals 
I'actuació de l'Estat consisteix a no obstaculitzar-ne la realització, és a dir, 
a establir regulacions que en garanteixin I'exercici. 

Juntament amb aquests drets, hi ha els denominats drets socials o, se
gons la doctrina anglosaxona, drets de tercera generació, per diferenciar-los 
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deis drets individuals o politicosocials clássics. Els drets socials són drets a
rebre béns públics, i requereixen la intervenció de l'Estat mitjangant políti-
ques redistribuidores deis recursos socials, económics i culturals existents.
Entre aquests drets podem destacar el dret al control deis recursos naturais,
a la pau, a la conservació del medí ambient, a l'educació, a la salut, etc.

Tanmateix, els canvis que s'han produit en els darrers lustres en la con-
figuració de les societats, com a efecte de la revolució informacional —i en-
tre els quals podríem esmentar el fenomen de la mundialització, la fragmen-
tació social, la desocupació estructural, etc.— han portat al fet que molts
teórics del tema comencin a reformular el que havíem admés fins aquí.

En efecte, cal considerar en nous termes una política de la justícia so-
cial, cosa que implica definir una nova política deis drets socials. Si el pro-
blema de l'exclusió social travessa aquest moment históric, la Multa contra
aquesta ens impelleix a aprehendre en nous termes la conquesta deis
drets, més enllá del que s'havia acceptat fins avui. Els drets socials no es
poden entendre només com a drets de rebre. Aixó ha gestat en les nostres
societats un vast dispositiu d'assisténcia, en lloc de la participació de tots
els ciutadans en la vida social.

El problema que planteja l'exclusió en aquests moments és la declara-
ció d'amplis sectors socials com a prescindibles, com a no necessaris ni
per a la vida social ni per a l'económica. La Iluita contra l'exclusió invita a
explorar una nova mena de drets, a saber: els drets d'integració, deis
quals el dret a la inserció es perfila com a figura principal.

Aquests drets van més enllá deis drets socials clássics, ja que es basen
en un imperatiu étic: més enllá del dret de la subsistencia, es tracta de donar
forma al dret de la utilitat social; de considerar els ciutadans com a actors i no
solament com a persones assistides a les quals cal auxiliar. El repte és en l'ar-
ticulació del suport económic i la participació social. Per bé que l'admissió deis
drets socials ha representat un avenQ important en la consideració de l'estatut
de la ciutadania, el titular d'aquests drets continua sent un subjecte subordi-
nat, ja que els drets són passius i es basen en una relació de dependencia.

Els anomenats drets d'integració afirmen no solament el dret de viure,
sinó també el dret de viure en societat; consideren els ciutadans com a
membres amb dret a un lloc social, és a dir, amb els drets i les obligacions
que crea la participació en aquesta vida social.

Entre els drets individuals tradicionais i els drets socials que requereixen la
prestació económica de l'Estat s'obre un camí inédit: el de la coparticipació
entre els subjectes i la societat, com a via d'una nova configuració deis drets.

Per concloure direm que no resulta estéril, tanmateix, la discussió so-
bre com fer compatibles els drets socials i els d'integració amb els drets
individuals particularment, la qüestió de com garantir la ilibertat individual
deis ciutadans.
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No s'ha d'oblidar que els termes llibertat i igualtat solen ser antinómics:
com més Ilibertat hi ha, més opció es dóna a la desigualtat; com més es
tendeix a I'anivellament, més es limita la llibertat. 1 aixó ocorre perqué no
existeixen equivaléncies deis drets entre si, ni entre drets i deures. Cada
moment históric estableix unes equivaléncies, unes equitats i igualtats,
peró també unes Ilacunes i injustícies.

Les persones han de tenir capacitat jurídica i material de convertir en
concretes les llibertats i els drets abstractes garantits per les constitucions
liberals. És a dir, poder traduir en comportaments concrets els comporta-
ments abstractes previstos a les normes. Per tant, han de posseir en pro-
pietat o com a quota de propietat col lectiva béns suficients per a una vida
digna, és a dir, indispensables per a la seva dignitat.

Així mateix, tota persona ha de tenir una esfera personal protegida con-
tra la ingeréncia de qualsevol poder extern, sobretot de l'Estat. Alhora, tot és-
ser humá ha de poder participar, de manera directa o indirecta, en l'establi-
ment de normes que regularan després els seus comportaments socials.

Cal assenyalar, tal com recorda N. Bobbio, que hi ha una distáncia
enorme entre la teoria i la práctica deis drets humans, peró que ambdues
estan atrapades en el conflicte entre universalisme i escepticisme.

Sabem que aquesta distáncia important entre la teoria i la práctica en
part, en gran part, és conseqüéncia de l'abandó de responsabilitats políti-
ques i socials. Peró també existeix perqué els drets mateixos de les per-
sones constitueixen una classe variable, en qué la realització plena está
descartada, tot i que no per aixó s'ha de deixar de cercar. La realització
plena és un impossible, ja que no hi ha una história lineal i acumulativa,
sinó que cada época defineix els drets, les prioritats i les contrapartides
deis deures.

Hem de considerar que la Deciaració Universal deis Drets Humans és
només el comenament d'un liarg procés del qual encara no estem en
condicions de veure el final. Encara falta traduir en dret positiu, en normes
jurídiques, molts deis drets que s'hi contemplen, ja que hi ha una gran di-
feréncia entre la protecció jurídica en sentit estricte i les garanties interna-
cionals: Puna es funda en el poder coactiu per fer efectiu el compliment, i
l'altra apel•la exclusivament a la influéncia.

Un tancament provisional a l'espera del debat

I ara prepareu-vos, perqué, contra el suggeriment de Virginia Woolf, tot
seguit es fa un exordi per als professionals de I'educació, ja que si el tema
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deis drets no deixa de remetre'ns a la praxi social i professional, I'exordi és 
inevitable ... 

L'interrogant de fons, davant el qual només tenim petites respostes i 
grans dubtes, es podria formular en termes de com garantir el dret a I'e
ducació deis subjectes de I'educació, avui. Vet aquí un desafiament veri
table tant per a les polítiques públiques com per als professionals que tre
bailen en educació. Educar és brindar les eines culturals valuoses, no de 
segona línia, no devaluades, no a la suposada mesura d'un perfil pobla
cional donat, sinó el patrimoni cultural del qual cada ciutada, incloent-hi els 
nens, és hereu legítim. Hem de sab~r conjugar el que és vell i el que és 
nou: Ilengua, costums, histories compartides ... , juntament amb les tecno
logies que ens obren les portes a I'actualitat d'época. Després cada actor 
social construira els seus propis recorreguts, emprant els materials que 
convinguin en cada cas. Fara les seves opcions i dibuixara les seves tra
jectories d'acord amb les propies possibilitats. Pero la possibilitat de triar, 
no ho oblidem, se sustenta en un exercici previ de justícia i dignitat socials. 

L'educació és un do, una donació cultural que porta implícita una con
fianc;:a en I'esdevenidor. És, també, un temps en stand-by, d'espera, ja que 
els efectes de I'educació són sempre a lIarg termini. L'educació és, doncs, 
un antidestí, perqué no sabem, préviament, cap on anira aquell subjecte. 

L'aspecte particular d'un subjecte sempre és un enigma per a I'educa
ció. 1, certament, sovint ho és per al mateix subjecte. Per aixo els contin
guts de la cultura no es poden transmetre des de la noció de destí -o, en
cara més: de destí cert- en qué els educadors saben qué necessita el 
subjecte, amb qué construira I'anomenada autoestima o la seva pertinenc;:a 
cultural. 

Davant les perspectives que el nou segle sembla insinuar, podríem 
arriscar -sense temor de ser excessius- que els Ilocs amb un cert valor 
social seran aquells que els actors socials aconsegueixin establir en marcs 
d'intercanvi. Si la noció de treball ja no queda representada en I'expressió 
d'un «lIoc fix» per a tota la vida, potser haurem de pensar en el treball amb 
relació a «trajectes possibles». 

Un deis grans temes és, precisament, com podrem gestionar la incer
tesa. Davant I'aparent unicitat a qué sembla convocar-nos una lectura sim
ple del tema deis drets, el que en realitat se'ns planteja és com treballar en 
un moment historic en qué les certeses s'han difuminat, pero del qual tam
bé som responsables. 

Els tipus d'educació lIigats a una cultura de classe per a la formació de 
bons treballadors estan periclitats. Precisament, si I'educació té alguna 
possibilitat, aquesta es Iliga a una cultura amb vocació «universalista», en 
el sentit d'accés a I'actualitat d'época: com a possibilitat d'articulació deis 
subjectes en Ilocs diversos, d'acord amb la pluralitat de grups, en conne-
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xió amb les possibilitats que la nova época ofereix i que, sens dubte, no 
seran les mateixes que les que s'han ofert fins avui. 

El desafiament i I'exordi convoquen a I'aposta. Us proposo continuar 
apostant pel present i el futur deis drets individuals i socials de les perso
nes a I'educació. 
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El título de la exposición in
dica que, el de los dere
chos humanos, es un tema 
profundamente inacabado. 
y ello es así por cuanto su 
historia no es lineal ni acu
mulativa. Cada época defi
ne los derechos, cuáles 
son de nivel declaratorio y 
cuáles susceptibles de ser 
traducidos en términos de 
derechos positivos. Esta
blece asimismo las priori
dades ante la concurrencia 
de derechos igualmente 
fundamentales pero contra
dictorios entre sí y formula 
las contrapartidas en térmi
nos de deberes. Constata
mos que no hay equivalen
cias de los derechos entre 
sí o entre derechos y de
beres. Cada época define 
sus alcances y sus límites. 
La Declaración de 1948 
permite avizorar una uni
versalidad de época sobre 
la que debemos seguir tra
bajando. 
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Abstracts 

Le titre de /'exposé indique 
que le sujet des droits de 
/'homme est profondément 
inachevé, et ceci du fait 
que son histoire n'est pas 
linéaire ni cumulative. Cha
que époque définit les 
droits, ceux qui sont de ni
veau déclaratoire et ceux 
qui sont susceptibles d'etre 
traduits en termes de droits 
positifs. 11 établit aussi les 
priorités face El la concu
rrence des droits égale
ment fondamentaux mais 
contradictoires entre eux et 
iI formule les contreparties 
en termes de devoirs. 
Nous constatons qu'il n'y a 
pas d'équivalences des 
droits entre eux ou entre 
les droits et les devoirs. 
Chaque époque définit 
leurs portées et leurs limi
tes. La Déclaration de 1948 
permet de guetter une uni
versalité d'époque sur la
quel/e nous devons conti
nuer El travailler. 

The tit/e of this paper indi
cates that the subject of 
human rights is far from 
complete since its history 
is neither linear nor accu
mulative. Each era defines 
its own rights, those that 
are declaratory and those 
which can be translated as 
positive rights. Each era 
establishes its own priori
ties when faced with the 
conjunction of rights that 
are equal/y fundamental 
but at the same time con
tradictory and formula tes 
counterarguments in terms 
of duties. It is recognized 
that there are no equivalen
ces between rights or bet
ween rights and duties. 
Each era defines their re
ach and limits. The 1948 
Declaration al/OWS us to 
perceive the universality of 
an era about which there is 
a need for further study 
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