La Convenció dels Drets dels Infants
és el primer tractat internacional
que reconeix els drets i obligacions dels infants.
Es consideren infants totes aquelles persones
menors de 18 anys.
La Declaració Universal dels Drets dels Infants,
aprovada l’any 1959 per l’Assemblea de les Nacions Unides,
recollia els drets bàsics dels infants.
La Convenció dels Drets dels Infants, també aprovada
per l’Assemblea de les Nacions Unides
el 20 de novembre de 1989,
ofereix una nova visió dels infants.
Els considera com a persones
que formen part d’una família i d’una comunitat
amb drets i responsabilitats adients a la seva edat.
Els estats signants de la Convenció es comprometen
a donar-la a conèixer dins el seu territori,
a definir polítiques que defensin els interessos dels infants,
i a emprendre accions per fer-les complir.
Periòdicament els estats han de presentar un informe
davant un comitè d’experts en Drets dels Infants,
a Ginebra, explicant les mesures que apliquen
per fer respectar la Convenció.
A finals del 2008 l’havien ratificat 193 països.
Els 54 articles de la Convenció defineixen
com a principis bàsics: el dret a una vida digna,
el respecte a les opinions i punts de vista dels infants,
la no discriminació per raons de raça, religió,
llengua o cultura i l’interès superior de l’infant.
La Convenció dels Drets dels Infants
compleix 20 anys l’any 2009.
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Dret a una vida digna i un entorn saludable

Dret a una educació de qualitat

Dret a protecció

• Els infants tenen dret a la vida i a tenir un nom,
una identitat i una nacionalitat.

• L’educació ha d’ajudar l’infant
a desenvolupar al màxim els seus talents i habilitats.

• Els infants tenen dret a ser alimentats, rebre assistència mèdica,
viure en un entorn saludable i disposar de tot allò
que els asseguri una vida digna que garanteixi
el seu desenvolupament físic, mental, espiritual i social.

• Ha de formar-lo en el respecte als pares,
a la pròpia identitat cultural i als valors del país on viu.

• Ningú pot maltractar un infant.

• L’educació ha de promoure una cultura de la pau,
de tolerància envers els altres
i de respecte pel medi ambient.

• Un infant només pot treballar en feines
que corresponguin a la seva edat
i que no perjudiquin la seva salut o educació.

• L’estat ha de garantir almenys l’educació primària
gratuïta i obligatòria.

• Té dret a que es respecti la seva vida privada:
ningú no pot entrar a casa seva ni donar informació
sobre ell o la seva família sense permís.

• Han de rebre una atenció especial si han estat abandonats
o maltractats, per ajudar-los en la seva reinserció social.

Dret a viure amb la seva família
• El millor per a un infant es créixer en una família.
• El govern d’un país ha de donar ajudes a les famílies
que no puguin mantenir els seus fills.
• Si els pares viuen en un altre país,
l’infant té dret a anar-se’n amb ells.
Si el pare i la mare viuen en llocs diferents,
té dret a tenir contactes amb tots dos.
• Els infants no poden ser retinguts o traslladats
de forma il·lícita fora del seu país, ja sigui pels seus pares
o per altres persones.

• L’infant té dret a descansar, a jugar
i a practicar activitats artístiques i culturals.
• Els infants amb discapacitats han de rebre una educació
i unes atencions especials.

Dret a participar en la vida social,
política i cultural
• Els infants tenen dret a manifestar les seves opinions
sobre qualsevol tema que els afecti,
i a ser escoltats pels adults.
• Han de poder expressar les seves creences,
culturals o religioses, respectant sempre
les de les altres persones.
• Tenen dret a participar en programes culturals i socials.
• Els infants poden reunir-se i crear associacions
sempre que no ofenguin o perjudiquin altres persones.

• Si un infant no té família, el govern ha de procurar-li
un lloc on estigui segur i ben cuidat,
i on es respecti el seu origen cultural.

• En cas d’acolliment o d’internament ha de rebre
la millor atenció.
• No es pot obligar els infants menors de 15 anys
a anar a la guerra.
• En cas que se l’acusi d’algun delicte,
l’infant té dret a un judici just
i a que es tingui en compte la seva edat.

Dret a rebre informació adequada
• Els estats vetllaran perquè els mitjans de comunicació ofereixin
continguts que promoguin i respectin
el benestar moral i social dels infants.
• També encoratjaran la producció
i difusió de llibres infantils.

* Aquest text ha estat elaborat amb la col·laboració de l’Associació Lectura
Fàcil per tal de facilitar la seva comprensió.

