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Els drets i les 
responsabilitats
dels infants
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Es compleixen vint anys des que va entrar en vigor la 
convenció sobre els drets de l’Infant adoptada per 
l’Assemblea General de les nacions Unides l’any 1989. 
Aquesta convenció posava en evidència quins són els 
drets de tot nen i nena des que neix fins als 18 anys.

Els quAtrE drEts principAls:

· no–discriminació
Tots els infants tenen dret a ser acceptats i acollits tal com 
són. Per tant, cal evitar que els infants siguin rebutjats, 
discriminats o humiliats pel seu gènere, raça, llengua, 
creences o opinions. Així, doncs, s'ha d'assegurar la 
igualtat d'oportunitats a tots els nens i nenes a tot arreu. 
La tolerància i la no–discriminació es poden aprendre i 
ensenyar per tal d'arribar a valorar les diferents maneres 
de ser i de fer, i enriquir-se amb aquestes.

· interès prioritari de l'infant
L'interès dels infants està per sobre de qualsevol altre. 
És per això que cal preguntar-los, a ells, sobre les 
decisions que afecten profundament la seva vida, ja que 
són els mateixos infants els qui millor coneixen els seus 
interessos.

· dret a la vida
Els infants tenen dret a viure, a créixer i a desenvolupar-
se amb plenitud. Tot infant s'ha de poder sentir protegit i 
segur de la seva integritat física i psíquica per poder viure 
sense por i educar-se en un sentit positiu de la vida.

· punt de vista de l'infant
En tots els àmbits de la vida de l'infant s'ha de tenir en 
compte el seu punt de vista a l'hora de prendre decisions, 
sempre que no resulti perjudicial per a ell. Això encara 
és més important en els infants que no poden viure amb 
la seva família.
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drEts civils i polítics:

· dret a un nom, a una nacionalitat i a una 
identitat
Els infants tenen dret a tenir un nom des del seu 
naixement i a ser d'un país, tenir una pàtria per a 
tota la vida. A més a més, els infants tenen dret 
a preservar la seva identitat, incloent-hi la seva 
nacionalitat. Quan un infant és acollit en una 
família que no és la seva, té dret a conèixer els 
seus pares, a mantenir el seu nom de pila i que no 
es negui la seva nacionalitat.

· dret a la llibertat d'expressió
Els infants han de poder-se expressar lliurement 
a tot arreu. Això inclou poder expressar les seves 
emocions i els seus desitjos i poder demanar el 
que volen o necessiten. Per tant, la família hauria 
d'afavorir el diàleg i els adults hauríem d' escoltar 
els infants des de ben petits.

· dret a tenir accés a la informació
Tot infant ha de poder cercar, rebre i donar 
informació. És per això que s'han de produir llibres, 
diaris i programes de ràdio i televisió pensats 
especialment per als infants.

· dret a la llibertat d'opinió, de consciència i de 
religió
s'han de respectar i tenir en compte les opinions i 
els valors dels infants. Així, els infants han de ser 
guiats pels seus educadors, però mai pressionats ni 
obligats.

· dret a la intimitat
Els infants tenen dret a la protecció de la seva vida 
privada. Tant l'Estat com la família han d'evitar 
interferir de manera il·legal en la seva vida privada 

i han de respectar-la-hi. L'infant ha de poder gaudir 
d'un espai d'autonomia i té dret a no explicar allò 
més íntim de la seva vida.

· dret a ser protegit de tortures i d'un tracte 
degradant
Els infants tenen dret a no ser maltractats ni 
degradats per ningú. Els adults, i especialment els 
educadors, han de vetllar per tal que cap company 
espanti, amenaci, maltracti o humiliï un altre 
company. s'han de respectar les necessitats i els 
drets dels infants i protegir-los d'ells mateixos i de 
les seves conductes de risc.

drEts sociAls EconòMics i culturAls:

· respectar els drets i deures dels pares
s'han de crear sistemes d'ajuda familiar que facin 
especial èmfasi en els infants, sobretot en els casos 
de famílies amb dificultats socials. Els pares tenen 
un deure de protecció vers els seus fills, que va 
disminuint a mesura que l'infant es fa gran. s'ha 
de promoure la igualtat entre els membres de la 
família i respectar els seus drets.

· dret a una atenció quotidiana apropiada
La millor atenció als infants és la que reben a casa 
seva, amb la seva família. si els pares no poden 
tenir cura dels seus fills se n'haurà de fer càrrec 
una altra família o un centre residencial. L'Estat 
també ha de garantir serveis d'atenció als infants 
durant el temps que els pares treballin o no se'n 
puguin ocupar.

· dret a la salut i al benestar
Els infants tenen dret a viure i a créixer en un entorn 
sa, en un habitatge adequat i en un barri sense 
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pol·lució. Els infants amb malalties greus o amb 
disminucions físiques o psíquiques han de poder 
gaudir d'una atenció especialitzada. A més a més, 
els infants hospitalitzats han de poder gaudir dels 
mateixos drets que els infants sans (escolarització, 
relació amb els amics, accés a la cultura, etc).

· dret a l'educació, a l'esbarjo i a participar 
en activitats culturals 
Tots els infants tenen dret a l'educació i a disposar 
d’un contingut curricular adequat a la seva edat, 
cultura, orígens i entorn. Els infants tenen dret a 
jugar i a tenir espais de joc lliure. A més a més, 
cal oferir als infants una educació en la salut que 
sigui entenedora, engrescadora, oberta i que els 
ensenyi a viure en harmonia amb el seu entorn. 

MEsurEs EspEciAls dE protEcció:

· infants en situació d'excepció 
Els infants dels països en guerra han de poder 
gaudir dels mateixos drets que els altres infants 
(escolarització, atenció sanitària, esbarjos, etc.). 
Els infants no poden participar en les guerres. Els 
estats han de promoure la recuperació física i 
psicològica i la reinserció social dels infants que han 
estat víctimes d'abandó, tortura, maltractament i 
dels conflictes armats. Els infants refugiats han de 
poder rebre la protecció necessària i una assistència 
humanitària. A més a més de protegir l'infant, se 
l'ha d'ajudar a trobar la seva família.

· infants maltractats o abandonats
L'Estat ha de vetllar amb tots els mitjans possibles 
per protegir l'infant de qualsevol tipus de 
maltractament o abandó dels seus pares o tutors. 
Els infants que no puguin viure a casa seva han de 

tenir una atenció alternativa semblant a la que rep 
qualsevol infant.

· infants sotmesos a l'explotació
Els infants han de ser protegits de l'explotació 
econòmica i dels treballs perillosos o perjudicials 
per a la seva educació, salut o desenvolupament 
físic, mental, espiritual, moral o social.

· Infants en conflicte amb la justícia
Els nens i les nenes que han infringit la llei tenen 
els mateixos drets que la resta de nens i nenes. cap 
infant no pot ser privat de llibertat il·legalment 
o arbitràriament. La llei promourà que l’infant 
s’integri novament dins la societat i la faci 
progressar. És important que els infants coneguin 
i comprenguin els seus drets, que es divulgui la 
informació per tal que tots els coneguin i que 
s'influeixi en les persones que prenen decisions per 
vetllar pels drets dels infants i per divulgar-los.

Aquest text és una adaptació de l’article publicat al quadern Educar en família nens i nenes de 3 a 12 anys: Compartim reflexions i recursos, 
pàg. 26-29, Xarxa d’Atenció a la Infància, sant Feliu de Llobregat, novembre de 2004.
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Per a més informació:

· Declaració universal dels drets humans, 
Assemblea General de les nacions Unides, 1948

· Declaració dels drets dels infants, 
organització de les nacions Unides, 1959

· Convenció sobre els drets dels infants, 
Assemblea General de les nacions Unides, 1989

Telèfons, adreces i llocs web d’interès:
unicEF

convenció de drets de l’infant
www.unicef.es/derechos/cdn.htm

Els drEts dE l’inFAnt
Fundació catalana de l’Esplai en col·laboració amb la 

diputació de barcelona
www.dretsinfant.cat

síndic dE GrEuGEs 
Adjunt al síndic de Greuges per a la infància

Pg. de Lluís companys, 7
08003 barcelona

Tel. gratuït: 900 124 124
www.sindic.cat - infancia@sindic.cat
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