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Aquest 20 de novembre fa 30 anys de la Convenció de Drets de la Infància,
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Igualment,
commemorarem el 60è aniversari de la Declaració de Drets de la Infància,
precedent de la Convenció, aprovada per la mateixa Assemblea General el 20 de
novembre de 1959.
Aquest aniversari és una bona oportunitat per divulgar la Convenció, per prendre
més gran consciència del repte de protegir i promoure aquests drets, encara no
plenament assolits, sovint vulnerats. Una ocasió per revisar quin és el tracte que
donem als infants en la nostra societat.
D’acord amb els darrers informes d’UNICEF, cada dia moren al món 15.000 nens,
la majoria d’ells per causes que es poden evitar. 1 de cada 3 nens no creix bé a
causa de la malnutrició. Quasi el 60% dels nens en edat d’assistir a l’escola
primària no compleixen amb els objectius mínims d’aprenentatge. A la vegada, es
preveu que 150 milions de nenes es casin encara sent menors d’edat i interrompin
la seva educació. D’altra banda, segons ACNUR, més de la meitat dels 30 milions
de refugiats en el món són infants. El 2017 s’estimava que de tots els refugiats i
sol·licitants d’asil, 173.800 eren menors d’edat no acompanyats.
Si mirem a casa nostra, segons UNICEF Catalunya, el 28,6% dels infants estan en
risc de ser pobres, una xifra que "no només no s'ha reduït, sinó que s'ha
incrementat 3,6 punts percentuals des del 2016 (és a dir, un 14%). Això significa
que una de cada quatre llars amb fills o filles està en risc de pobresa”.
Dades que ens han de fer pensar
Quan parlem dels drets dels infants, en realitat ens referim a tot allò que la
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societat adulta els ha d'oferir i garantir. Així doncs, d’acord amb la Convenció, els
infants han de gaudir de:
D'aquells elements materials i espirituals que els permetin créixer amb
plenitud
D'un nom i una nacionalitat
D'uns pares que els estimin, i que també s’estimin entre ells
D'uns pares que tinguin un treball decent i puguin cuidar de la família
D'una alimentació adequada
D'una salut ben atesa i al més alt nivell possible
D'una educació en igualtat d’oportunitats i una formació que els prepari pel
futur
Del respecte a la seva intimitat i vida privada
De la possibilitat de participar en les decisions que els afectin
De la possibilitat d’expressar-se lliurement
De la llibertat de pensament, consciència i religió amb l’acompanyament dels
pares o tutors
De la possibilitat d’associar-se i reunir-se amb altres lliurement
D’una informació plural que ajudi al seu benestar
De protecció contra tota forma de violència o abús
De protecció internacional en cas de perill
D’un nivell de vida adequat al seu desenvolupament
De la pròpia cultura, religió i llengua
Del descans, l’esplai, el joc i l’esbarjo
De la possibilitat de participar en la vida cultural i artística
De protecció contra l‘explotació econòmica, laboral o sexual i de la xacra de
la droga
De protecció contra el tràfic de persones o tractes inhumans o degradants
D'una terra, unes aigües i uns vents net, i d'un planeta amb futur
De protecció social i acolliment quan estan desvalguts
D'una societat que respecti als altres
De ser feliços
Tots tenim l'obligació i l'oportunitat de fer possible que els nostres infants
gaudeixin dels seus drets i tinguin cobertes les seves necessitats. No defugim la
responsabilitat que ens pertoca a cadascú. Siguem valents i generosos. Els infants
ens necessiten i interpel·len. No perdem l'oportunitat de restar sempre a prop
d'ells.
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