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Un mar de Drets

Presentació
‘Un mar de drets’ és el títol sota el qual celebrem aquest any del Dia Internacional de
la Infància. Justament, la data escollida recorda quan l’Organització de les Nacions
Unides va aprovar la declaració dels drets del nen, l’any 1959, complementats trenta
anys després per la Convenció que va especificar, entre d’altres, el dret a ser informats, a
participar en reunions, manifestacions i activitats culturals i a expressar la vostra opinió.
És important poder expressar-vos amb llibertat, encara que també és possible que els
infants sentiu a vegades que, tot i donar respostes raonables, les persones grans sembla
que no tenen interès en aquestes solucions raonables. I és cert, n’hauríem de prendre
nota, atendre qualsevol opinió constructiva, atendre les veus que demanen diàleg,
que demanen admetre tots els punts de vista i mirar de trobar les millors solucions.
Al cap i a la fi, escoltar la veu dels infants ens pot donar una visió més clara de la realitat, no
tan condicionada, i guiar-nos per aquest mar de complexitat que és avui la vida quotidiana.
Estaré encantat de seguir parlant i discutint sobre les vostres propostes.
Antonio Balmón
L’alcalde

Convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets dels Infants (1989)
Dret A un nom

1

Dret a una nacionalitat i una identitat.

2

Dret a la intimitat

Dret a la vostra intimitat personal.

3

Dret a l’expressió

Dret a expressar allò que penseu i sentiu.

4

Dret a la informació
Dret a ser informats.

5

1.
Tots els nens i nenes
han de tenir els
mateixos drets sense
distinció de sexe, color,
religió o condicions
econòmiques.
3
Els nens i les nenes
tenen dret a un nom i
a una nacionalitat
des del moment del
seu naixement.

5.
Els nens i les nenes
amb malalties físiques
o psíquiques han de
rebre l’atenció especial
i l’educació adequada
a les seves condicions.

7.
Els nens i les nenes
tenen el dret a
l’educació, a la cultura
i al joc per arribar
a ser un membre útil
de la societat.

Dret a opinar

Dret a expressar la vostra opinió.

6

Declaració dels Drets dels Infants
de les Nacions Unides (1959)

Dret a la particiPació

Dret a participar en reunions, manifestacions
i activitats culturals.

9.
Els nens i les nenes
han d’estar protegits
contra qualsevol
forma d’explotació i
abandonament que
perjudiqui la seva salut
i la seva educació.

2. Els nens i les nenes
han de disposar de
tots els mitjans
necessaris per créixer
físicament, mentalment,
espiritualment i
socialment en
condicions de llibertat
i dignitat.

4. Els nens i les nenes
i les seves mares,
tenen dret a gaudir
d’una bona
alimentació, d’un
habitatge digne i
d’una atenció
sanitària especial.

6. Els nens i les nenes
han de rebre l’amor i la
comprensió dels seus
pares i créixer sota la
seva responsabilitat.
La societat ha de tenir
cura dels nens i les
nenes sense família.
8. Els nens i les nenes han
de ser els primers en rebre
protecció en cas de perill
o accident.

10. Els nens i les nenes
han de ser educats en un
esperit de comprensió,
pau i amistat entre els
pobles i han d’estar
protegits contra el
racisme i la
intolerància.

