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L'extensa i excel·lent contribució d'Eleanor 

Roosevelt a la reducció de la desigualtat de 

gènere i a la promoció dels Drets Humans, en 

tots els racons del planeta, va il·luminar el camí 

a recórrer per a les generacions futures en la 

cerca de la igualtat a escala global. El seu 

compromís social i la seva voluntat per 

contribuir a la construcció d'un món més just,  

pacífic i harmoniós van constituir els pilars 

fonamentals del seu accionar polític.  

Durant la seva etapa com a primera dama dels 

Estats Units, un període convulsiu de la història 

nord-americana, marcat per la Gran Depressió 

i la Segona Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt 

es va convertir en un actor polític de primer 

ordre, una cosa inèdita fins al moment. Va 

transformar per complet el rol de primera 

dama, en donar projecció a múltiples causes 

socials, en defensar polítiques progressistes, i 

en reivindicar els drets civils i polítics de les 

dones, dels afroamericans i d'altres minories, 

durant les seves aparicions públiques i a través 

de la seva columna periodística My Day. A més, 

durant la Segona Guerra Mundial, treball com a 

directora adjunta de la defensa civil, 

organitzant a voluntaris, i per primera vegada a 

la historia una primera dama va viatjar a una 

zona bèl·lica, com a representant de la Creu 

Roja. El seu paper actiu en la política nacional i 

Eleanor Roosevelt:  
Les dones pioneres en la defensa dels Drets Humans 

“ No n'hi ha prou amb parlar de pau; cal creure en ella. I no n'hi ha prou amb 

creure; cal treballar per a aconseguir-la” 

Font: ONU. 
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internacional va començar a basar la seva 

posició com a líder en la promoció i defensa 

dels drets fonamentals de la humanitat. 

 La concepció actual dels Drets Humans i la seva 

naturalesa universal i indivisible, serien 

inconcebibles sense la labor i el lideratge 

d'Eleanor Roosevelt en les Nacions Unides, un 

entorn llavors fortament dominat per majories 

masculines. Després de ser nomenada membre 

de la delegació estatunidenca enfront de la 

recentment formada ONU, va ser electa 

presidenta de la Comissió de Drets Humans. 

Encomanada la Comissió amb la redacció de la 

Declaració Universal de Drets Humans, Eleanor 

Roosevelt i altres dones, van aconseguir 

garantir la concepció universal dels Drets 

Humans i donar-li centralitat a la igualtat de 

gènere. Hansa Mehta, diplomàtica índia, va 

aconseguir reemplaçar la frase de l'Article 1 

"Tots els homes..." per "Tots els éssers 

humans..."; Minerva Bernardino, diplomàtica 

dominicana, va pressionar per incloure en el 

preàmbul "la igualtat de drets entre homes i 

dones"; Begum Shaista Ikramullah, diplomàtica 

pakistanesa, va defensar incloure la llibertat, la 

igualtat i la lliure elecció en la Declaració i va 

promoure la incorporació de l'Article 16 sobre 

la igualtat de drets del matrimoni; Bodil 

Begtrup, diplomàtica danesa, va defensar que 

els titulars dels drets anessin "tots" o "tota 

persona"; Marie-Hélène Lefaucheux,, 

diplomàtica francesa, va defensar la 

incorporació de la no discriminació sexual en 

l'Article 2; Evdokia Uralova, diplomàtica de la 

República Socialista Soviètica de Bielorússia, va 

Fryderyka Kalinowski (Polònia), Bodgil Begtrup (Dinamarca), Minerva Bernardino (República Dominicana) i Hansa Mehta (l'Índia), 
delegades de la Subcomissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona. Font: ONU. 
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defensar la igualtat de salari de les dones, la 

qual cosa va ser contemplat en l'Article 23; i 

Lakshmi Menon, diplomàtica índia, va defensar 

la universalitat dels drets i es va oposar al 

relativisme colonial. 

Sota el lideratge d'Eleanor Roosevelt, aquest 

grup de dones -que va trencar amb tots els 

esquemes predominants en l'època respecte al 

rol de la dona en la societat i en la política- va 

dotar al sistema internacional d'un full de ruta, 

amb els objectius bàsics que havien de ser 

contemplats per a assegurar la llibertat, la pau 

i la justícia. 

Els assoliments d'Eleanor Roosevelt en 

l'escenari nacional i internacional han 

transcendit generacions, i els seus valors 

continuen inspirant als defensors i promotors 

dels Drets Humans, la qual cosa constitueix el 

seu major llegat. La seva sensibilitat social, el 

seu fidel compromís amb tots els éssers 

humans -independentment de la seva raça o 

nacionalitat- la seva inconfusible voluntat de 

millorar el món i la seva capacitat per a trencar 

amb els estereotips de gènere, la van convertir 

en una de les dones més influents de la història. 
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ANUE no fa necessàriament com a seves les opinions expressades pels seus col·laboradors. 
 


