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Benvinguts al número 17 d’INFÀNCIA A EUROPA, que aborda la qüestió dels
drets dels infants. Pensem que la celebració del 20è aniversari de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides és un bon
moment per plantejar aquest tema tan important. Hi ha moltes experièn-
cies inspiradores que mostren com els drets dels infants poden posar-se
efectivament al servei dels infants -sigui en l’àmbit nacional en escoles bres-
sol o parvularis concrets. Sens dubte cal que els ciutadans d’Europa es
plantegin de quina manera s’han de posar en pràctica i s’han de promoure
els drets dels infants a escala europea, sobretot ara que tenen un lloc des-
tacat dins el programa de la Unió Europea.
Podem dir doncs que s’ha avançat, però l’avaluació d’aquests avenços ens diu
que podem millorar. Mentre que alguns països, organitzacions i individus han fet

dels drets dels infants una prioritat, altres els han tractat com un aspecte margi-
nal o només de cara a l’aparador. Cal debatre, fer campanya, educar, experi-
mentar i fer-ne una difusió constant. Els drets dels infants només tindran real-
ment valor si els tractem com a part d’una política democràtica de la infància.
Aquest és el meu últim número com a editor. Després de 10 anys de tre-
ballar amb INFÀNCIA A EUROPA, ha arribat l’hora de deixar pas a altres perso-
nes que aportaran nous interessos i idees fresques. Acabo aquesta etapa
més convençut que mai que INFÀNCIA A EUROPA és una plataforma molt neces-
sària per al diàleg i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit europeu. És un pro-
jecte únic, que ara mateix es du a terme a 15 països i en 14 llengües. En
passo el relleu ple d’esperança sobre el seu futur. 

Peter Moss, director
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en general, i especialment d’aquells que
viuen i treballen amb infants, sobretot
les famílies i els educadors. Com assen-
yala Dubravka Males en aquest número,
«Fins a quin punt els infants gaudiran
dels seus drets no depèn tant de la llei;
depèn molt més dels adults que organit-
zen i participen en el seu procés educa-
tiu.» Si bé cal remarcar que calen els
dos factors: un marc legal potent i l’ac-
ció per part dels adults. Amb tot, la
Convenció planteja un repte important,
no sols a les famílies, sinó també als
educadors: reconèixer i valorar els drets
dels infants, posar-los en pràctica en la
vida i en les relacions quotidianes, acon-
seguir que la societat sàpiga que els
infants tenen drets. 
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convertint-los en un altre mitjà per resol-
dre «problemes» de benestar. Però la
Convenció, i el moviment més ampli del
qual forma part, tracta sobre tots i s’adre-
ça a tots els infants –els infants com a
grup social.
Una resposta per a l’aplicació de la
Convenció ha estat establir una figura
oficial, d’àmbit nacional o regional,
nomenada i finançada amb diner públic,
però independent, per supervisar, fer
pressió i informar dels progressos
–advocats, comissaris, defensors, els
noms són diversos. En la majoria dels
estats membres s’ha creat aquesta figu-
ra. Però malgrat que són importants, el
que poden arribar a assolir és limitat. És
més important la resposta dels adults

Irene Balaguer i Peter Moss

Aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA marca el 20è aniversari de l’adopció de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, una fita –tot i que no la
primera, com ens recorda aquest número– del moviment en defensa dels drets dels
infants, que durant molts anys ha propugnat una nova relació entre l’infant, els adults
i la societat. Sens dubte la Convenció no és ni perfecta ni completa, però és immen-
sament important. Reconeix l’infant com a persona des del naixement, com a ciuta-
dà amb drets que mereix ser escoltat i respectat. La Convenció ha marcat un punt
d’inflexió, encara que el seu potencial està lluny d’acomplir-se, perquè en massa paï-
sos han estat insuficients els esforços fets a l’hora de fomentar una consciència
pública sobre la Convenció i per dur-la a la pràctica a través dels molts àmbits on
hauria de ser tinguda en compte. 
La Convenció i aquest número obren tres interrogants. Com hauríem d’interpretar els
drets dels infants que recull la Convenció? Com es poden posar en pràctica? Cal que
pensem més enllà de la Convenció? Com qualsevol document polític –la Convenció
n’és un, resultat de moltes negociacions entre persones amb motivacions i perspec-
tives molt diverses– ha de ser interpretat, cosa que implica novament processos polí-
tics. Per exemple: la Convenció implica, o no implica, la fi dels càstigs corporals (les
bufetades als infants)? Què passa amb l’accés a l’educació infantil de tots els
infants? Hauria de protegir d’una manera especial els infants marginats, com per
exemple els refugiats? Aquestes són algunes de les zones grises que planteja la pri-
mera defensora dels Infants del món, Maalfrid Grudde Flekkøy, en una entrevista que
publiquem en aquest número.
L’article de Fúlvia Rosemberg, del Brasil, crida l’atenció sobre un altre problema d’inter-
pretació. Els drets dels infants es poden centrar en certs grups marginats o «desviats»,

Vint anys de la Convenció 
de les Nacions Unides



L’aplicació de la Convenció ha arribat més lluny en
alguns països que en altres (i dos encara han de rati-
ficar la Convenció, un d’ells els Estats Units: nota al
president Obama, «Sí, podeu!»). Es tracta en part
d’una qüestió de compromís i de voluntat política: els
drets dels infants, i els valors democràtics que els
apuntalen, són més forts en alguns llocs que en altres.
Hi ha també molts focus potencials de resistència,
incloent-hi tant els pares com els educadors, que
poden considerar els drets dels infants com una intro-
missió en els seus dominis.
Hi ha a més la qüestió que Bernard de Vos planteja de
manera descarnada: «La pobresa té impacte en tots els
drets humans, incloent els drets de l’infant. Les famílies
pobres no es poden beneficiar plenament dels seus
drets a l’educació, a la sanitat i a un habitatge decent,
perquè no tenen els recursos per fer-ho.» Evidentment,
les dues coses estan connectades: la pobresa pot impe-
dir l’exercici dels drets, però els drets poden contribuir a
alleujar la pobresa. Amb tot, els drets dels infants no
haurien de servir d’excusa per no afrontar la ignomínia
que representen la massa estesa pobresa infantil i la
desigualtat.
El problema és posar els drets en perspectiva, entendre
què poden i què no poden aconseguir. Maalfrid Flekkøy
ens ofereix una visió basada en la seva llarga experièn-
cia. La Convenció, conclou, «és útil, es pot utilitzar per
defensar postures, per exemple en les campanyes con-
tra el càstig físic als infants. Però té límits: només té la
importància que la gent li deixi tenir. Ha estat àmplia-
ment ratificada, però les coses encara no estan bé per
als infants.»
Tot plegat no és motiu per desesperar-se. La Convenció
mai no ha estat la solució màgica a tots els problemes.
Això no significa que sigui insignificant o inútil. Estableix
posicions i principis que es poden utilitzar en les políti-
ques i en les pràctiques. Reforça certes línies argumen-
tals, dóna pes a les campanyes, i contribueix a canviar
les consciències. Però per utilitzar plenament aquesta
eina cal treballar, perseverar, compartir experiències, afi-

nar els arguments. La Convenció tampoc no s’hauria de
considerar l’última paraula sobre els drets dels infants.
El Manifest dels drets naturals dels infants sobre el qual
escriu Gianfranco Zavalloni, és només un exemple vívid
de com es poden desenvolupar els drets i esdevenir part
d’un debat més ampli sobre el significat del que són una
bona infantesa i una bona vida.

En aquest número
En una època en què patim sovint d’»amnèsia històri-
ca», mirem enrere cap a un temps anterior a la
Convenció de 1989. Recordem la tasca pionera
d’Eglantyne Jebb i la Declaració dels Drets de l’Infant de
1924, precursora de la Convenció de les Nacions
Unides. També parlem amb la primera defensora dels
Drets dels Infants del món, que va començar a treballar
a Noruega el 1981. I sortim d’Europa amb un article
sobre la Constitució brasilera de 1988, un document de
referència que va incorporar els drets dels infants. Les
dues experiències ens proporcionen reflexions impor-
tants sobre els beneficis i les limitacions d’una aproxi-
mació basada en els drets per millorar la posició dels
infants.
Després retornem a Europa per fixar-nos en un desen-
volupament significatiu –malgrat que, com quasi tot el
que passa a la Unió Europea, haurà passat desaperce-
but per a la gran majoria de ciutadans. Després de
dècades en què rebutjava qualsevol implicació amb els
infants, la UE ha reconegut ara els drets dels infants i el
seu paper en la seva protecció i promoció. La Comissió
Europea té una Unitat per als Drets Fonamentals i els
Drets de l’Infant i al llarg d’aquest any desenvoluparà
una estratègia sobre els drets de l’infant com una de les
prioritats de la UE. Amb la implicació de grups de pres-
sió com Eurochild i Euronet i amb un interès creixent per
part del Parlament Europeu, està emergint una política
europea de la infància. Ha arribat sens dubte l’hora que
s’impliquin les organitzacions i els individus en l’àmbit
nacional, regional i local. Un suggeriment d’INFÀNCIA A

EUROPA: la UE hauria de garantir una perspectiva dels
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drets dels infants en la seva naixent polí-
tica sobre la cura i l’educació de la pri-
mera infància, anant més enllà dels
Objectius de Barcelona. 
Com fem habitualment, incloem uns
quants articles sobre projectes que tre-
ballen en relació amb el tema d’aquest
número; en aquest cas es tracta de pro-
jectes per dur a la pràctica els drets dels
infants, en particular per donar més veu
i participació als infants i els joves. Com
sempre ens passa, sabem que només
gratem la superfície del que està pas-
sant a Europa. Sens dubte podríem
haver omplert uns quants números
d’INFÀNCIA A EUROPA amb aquestes expe-
riències locals, i com sempre, ens que-
dem amb la sensació que encara estem
lluny de fer realitat la possibilitat d’un
diàleg europeu, un aprenentatge i un
intercanvi mutus en tot allò que té a
veure amb els infants i les seves famí-
lies.
Ja hem mencionat l’article de Gianfranco
Zavalloni, i és un bon punt per acabar
aquest editorial. Perquè aquest article
ens recorda altres drets possibles: el dret
a l’esbarjo, el dret d’embrutar-se, d’olo-
rar… Hem de construir a partir dels sòlids
fonaments que ja tenim, sobretot la
Convenció, però alhora hem d’imaginar
altres possibilitats.

Irene Balaguer és presidenta de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i edi-
tora d’INFÀNCIA infancia.europea@revis-
tainfancia.org
Peter Moss és director de la revista 
INFANCIA A EUROPA. Peter.Moss@ioe.ac.uk
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PM: Va haver-hi gaire oposició a la pro-
posta o hi havia un acord generalitzat?
MGF: Molta oposició. Noruega estava
dividida sobre la qüestió de si havia
d’haver-hi un defensor dels infants.
Tothom estava d’acord que calia enfortir
la posició dels infants, però molts s’o-
posaven que es fes a través d’un defen-
sor. La gent deia que costaria uns diners
que podien utilitzar-se millor d’altres
maneres. Deien que ja hi havia institu-
cions per fer aquesta tasca; hi havia un
consell de l’estat del benestar –si bé, a
la pràctica, estava quasi moribund. Però
l’argument més potent en contra era
que significaria una intromissió en les
famílies, un argument que he tornat a
sentir moltes vegades en molts països.
La proposta fou presentada pel govern
socialdemòcrata, i es va aprovar just
abans que els socialdemòcrates perdes-
sin les eleccions i fossin substituïts per
un govern de dretes, integrat pels partits
que s’havien oposat a la proposta. De
fet, el partit conservador havia dit que
abolirien aquest càrrec si guanyaven les
eleccions, i les van guanyar. En el
moment de les eleccions jo només duia
dues setmanes en el càrrec i no tenia ni
despatx ni equipament. Vaig decidir 

seguir endavant, i afortunadament, el
nou partit governant va ignorar la pro-
mesa feta i el Parlament va votar la
dotació d’uns diners perquè poguéssim
funcionar.

PM: L’oposició va disminuir? 

MGF: Sí, aquell càrrec va anar guanyant
acceptació durant el temps que hi vaig
ser. Un sondeig d’opinió fet en un pri-
mer moment va trobar que la major part
dels adults estaven en contra de la figu-
ra del defensor, i el Parlament estava
dividit. Cap al final de la meva època
com a defensor el recolzament públic
era general i al Parlament ningú no es
plantejava abolir el càrrec.
Al final del meu mandat, hi havia també
molt recolzament per part dels infants.
Més del 80% coneixien la tasca del defen-
sor i volien que existís. Estaven més infor-
mats que els adults sobre aquesta figura.
I ens en vam sortir. Poc després del meu
nomenament, Costa Rica i Nova Zelanda
van nomenar també defensors dels
infants, i em sembla que actualment n’hi
ha a més de 30 països. Em sento una
mica com una àvia! No s’hauria genera-
litzat si no fos una bona idea.

Noruega va ser el primer país que va nomenar un defensor dels infants, l’any
1981, uns quants anys abans de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de
les Nacions Unides. En aquesta entrevista, l’editor d’INFÀNCIA A EUROPA, Peter
Moss, parla amb Maalfrid Grudde Flekkøy sobre el que va representar ser la
primera persona al món d’assumir aquest rol.

Peter Moss: Quan us van nomenar primera defensora dels infants de Noruega?
Quines eren la vostra feina i la vostra experiència prèvies? Com us van triar per a
aquest lloc?

Maalfrid Grudde Flekkøy: El 1969, un professor de Dret va proposar per primera
vegada la creació de la figura d’un comissari per a la Infància –Barneombud en nor-
uec. Però va ser durant l’Any Internacional de la Infància de 1979 quan la qüestió
va anar prenent importància, i el Comitè Noruec va acordar la necessitat d’un
Barneombud. Aleshores a Noruega ja existien altres defensors, per exemple, per als
Consumidors i la Igualtat de Gènere. El 1981 vaig convertir-me en la primera defen-
sora dels Infants.
Des de ben jove vaig saber que volia treballar amb infants –als 9 anys ja feia de guia
d’un grup de noies! La meva mare era una psicòloga infantil important i jo pensava
que volia dedicar-me al mateix.  Però als 18 o 19 anys, vaig canviar d’idea i em vaig
formar, a Dinamarca, per ser barnehager lærer (mestra d’infantil) i, novament a
Noruega, m’hi vaig dedicar durant uns quants anys. Em trobava amb infants amb
problemes i volia comprendre com havien arribat a aquell punt, així que em vaig lli-
cenciar en psicologia i vaig esdevenir psicòloga infantil. Vaig tenir tres fills i vaig tre-
ballar en la política local. De manera que quan es va crear el càrrec de defensora,
jo ja tenia un cert bagatge personal i professional.
Es va publicar un anunci per ocupar el càrrec, però a banda em van venir a buscar
perquè m’hi presentés. Érem 19 candidats. Jo vaig ocupar el càrrec durant dos man-
dats de 4 anys, fins al 1989.

La defensora dels infants 
a Noruega: una fita per als infants
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d’Estrangeria intentava expulsar aquestes
famílies de Noruega, jo defensava que els
infants d’aquestes famílies tenien drets,
per exemple, el dret a l’educació.
Malauradament, aquest és un tema que
encara avui no s’ha afrontat.
Vaig ocupar-me de casos d’infants. Però
un dels meus principis era animar els

PM: Com vau decidir la manera de treballar i les qües-
tions que calia treballar? Què vau aprendre sobre l’apli-
cació dels drets de l’infant?

MGF: Quan vam obrir l’oficina el 1981, hi treballàvem qua-
tre persones: jo, un administratiu, un advocat i un sociòleg.
No havia crescut quan vaig marxar el 1989, perquè el pres-
supost tampoc no va créixer. Em sembla que actualment,
a l’oficina del defensor hi treballen setze persones.
Els sistemes de comunicació que teníem també eren
limitats: no teníem Internet, ni una línia de trucades gra-
tuïtes a l’oficina, només un canal de televisió. Jo volia
ser la defensora de tot Noruega, no només d’Oslo, així
que havia de sortir, visitar llocs i intervenir en reunions i
parlar amb els diaris i les ràdios locals. Vaig visitar uns
300 municipis de 350. També vam publicar pamflets,
incloent-ne un d’específic per a infants de menys de 8
anys. Em vaig ocupar de rebre les trucades i les cartes
d’infants personalment, així que parlava amb ells per
telèfon i responia les seves cartes.
Quan vaig començar, vaig poder decidir quins temes tre-
ballar. El primer tema important que vam treballar va ser
el de l’impacte de la televisió i els vídeos en els infants,
sobretot de la violència que s’hi mostrava –era un
moment de boom de la venda de vídeos i de l’aparició
de canals de televisió, atès que s’havia acabat l’antic
monopoli estatal.
Un altre tema que vam assumir en els primers temps
va ser la campanya contra el càstig físic als infants. Es
va plantejar el 1982 i va aixecar molta polèmica. Al
principi pensava que no calia una nova legislació, pen-
sava que les lleis existents ja cobrien aquesta qüestió,
però va resultar que sí que calia. Vam iniciar un debat
públic, vam preparar lleis, i una comissió parlamentà-
ria va presentar una proposta per a una nova legisla-
ció. El partit conservador era reticent a avançar en el
terreny de la legislació. Vaig ajudar a mantenir viu
aquest tema, vaig seguir emprenyant, i quan el 1988
va ser elegit un govern socialdemòcrata, la legislació
es va aprovar ràpidament. Però no va ser gaire efecti-

va, no era prou clara, i no ha estat fins fa poc que hem
aconseguit una legislació clara. Així que ens ha costat
30 anys aconseguir el canvi!
Hi havia també el tema dels infants de famílies sol·licitants
d’asil. Jo vaig ser refugiada als EUA durant cinc anys. El
meu avi era ministre del govern i vam fugir de Noruega el
1940, quan els nazis van envair el país. Vaig plantejar
aquesta qüestió en la dècada de 1980. Mentre el Ministeri



infants perquè utilitzessin els canals
existents per presentar queixes, per
exemple, anar a trobar els polítics
locals. La majoria de vegades eren els
adults qui plantejaven casos de part dels
infants, per exemple, la cerca d’un habi-
tatge millor, i altre cop els animava a uti-
litzar els canals polítics habituals, però
hi intervenia si no rebien una resposta
adequada. El que vaig trobar és que era
molt més probable que em truquessin
els infants, per explicar-me com els
havia anat, que els adults.
Vaig evitar veure’m arrossegada per
casos particulars de divorcis i custòdies,
però mantenia un registre de les consul-
tes ja que el divorci i la custòdia supo-
saven temes importants per als infants.

PM: Quines lliçons vau aprendre? Hi ha
alguna cosa que lamenteu del temps en
què vau ser defensora?

MGF: L’oficina del defensor ha de ser, i ha
de percebre’s, independent. En això vaig
ser molt clara des del principi. Jo era
socialdemòcrata, i el govern era conserva-
dor, així que havia d’assegurar-me que no
se’m pogués acusar de partidista. És molt
important mantenir bones relacions amb
tots els partits polítics, amb les organitza-
cions socials, etc.; per exemple, vaig esta-
blir molt bones relacions amb organitza-
cions de mestres i professors. Però cal
evitar el partidisme. En aquest sentit, has
d’assegurar-te que bases totes les opi-
nions en fets i no has d’intervenir directa-
ment en conflictes familiars.
No hi pot haver agendes ocultes. És a
dir, si el Barneombud assumeix un
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tema, cal que es pugui demostrar que es tracta d’un
tema important per als infants; no s’haurien de plan-
tejar temes que a la pràctica afectin més els adults, i
utilitzar els infants com a excusa per empènyer una
«agenda oculta» per a d’altres.
El defensor ha de conèixer els infants, ha d’estar-hi en
contacte, i ha d’ocupar-se de tots els infants. Com que
Noruega és un país petit, jo tenia la possibilitat de man-
tenir contacte amb infants de tot el país, però això pot
ser més difícil en el cas de països més grans. Potser en
aquests casos calen defensors regionals.
I vaig aprendre que el més important és despertar la
consciència que els infants són éssers humans amb el
mateix estatus que els adults. Són diferents, no són
menys.

PM: En l’època que vau ser defensora, amb què vau tre-
ballar més, amb infants grans o petits, o estava repartit?

MGF: Vam treballar molt amb infants petits. Vam pro-
posar que caldria que hi hagués barnehager (kinder-
garten) per a tots els infants. El sociòleg de la nostra
oficina va parlar sobre l’impacte que tenia sobre els
infants el canvi d’estructures familiars, amb menys
criatures. Els barnehager eren importants per als
infants com a espais de relació amb altres infants, i
també de joc, sobretot tenint en compte que els
espais on els infants solien jugar abans estaven des-
apareixent a causa del trànsit. Però hi havia un altre
motiu per defensar els barnehager com a dret univer-
sal. Eren i són espais per aprendre democràcia, per
esdevenir ciutadans –són molt millors que les escoles
en això. I, finalment, eren també importants com a
mesura preventiva, per ajudar els infants més desafa-
vorits.
També vaig defensar la necessitat d’educar en el fet de
ser pares i mares, i des de molt aviat, des dels 11 anys.
Però amb això no me’n vaig sortir.

PM: Què penseu que la Convenció sobre els Drets de

l’Infant de les Nacions Unides ha aconseguit per als
infants? Quins límits té, què és el que no és capaç de
fer o aconseguir per als infants?

MGF: Vaig plegar com a defensora abans que s’adoptés
la Convenció. No estic segura que les coses haguessin
estat gaire diferents en la meva feina si ja hagués estat
vigent el 1981. La Convenció és útil, es pot utilitzar per
defensar postures, per exemple en les campanyes con-
tra el càstig físic als infants. Però té límits: només té la
importància que la gent li deixi tenir. Ha estat àmplia-
ment ratificada, però les coses encara no estan bé per
als infants, la Convenció no se segueix en molts casos.
A Noruega encara estem lluitant pels drets dels infants
de famílies que demanen asil, molts anys després que
jo ho plantegés per primera vegada. Hi ha el risc que
facin que la gent pensi que les coses ja funcionen.
A Noruega, és important el fet que la Convenció sobre
els Drets de l’Infant tingui una posició definida en el dret
com a «instrument principal», que fa que sigui superior
a les lleis particulars, ja que totes elles han de complir
la Convenció. A més, a Noruega, el Barneombud prepa-
ra, conjuntament amb altres organitzacions, un informe
a banda per al Comitè de les Nacions Unides sobre els
Drets de l’Infant, que controla l’aplicació de la
Convenció; aquest informe és paral·lel al del govern.

PM: De cara al futur, com penseu que s’haurien de des-
envolupar els drets dels infants? Com hauria d’evolucio-
nar el paper del defensor per ser més eficaç?

MGF: Una possibilitat seria tenir defensors d’àrees con-
cretes, com per exemple les escoles. D’altra banda, un
defensor general pot travessar fronteres i això és bo.
El meu desig és que els drets dels infants fossin superiors
a tots els altres, cosa que faria que el món fos millor i més
democràtic. Els infants són també el nostre futur i el nos-
tre recurs més important. En la realitat, però, veiem tanta
violència i tantes consideracions adultes que no veig que
ens en sortim. Però intento conservar l’optimisme!
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Aquesta Convenció fou promulgada per les Nacions Unides a Nova York l’any 1989, i ratificada

pel Parlament de Catalunya, segons la resolució 94/III sobre els drets de la infància, l’any 1991.

La versió que publiquem correspon a una adaptació per als infants, simplificada i  reduïda, feta

per P. Benevene, F. Ippolito i  F. Tonuccci per a la Fondazione Basso.

La Convenció internacional
sobre els drets de l’infant

ARTICLE 1

Aquesta Convenció s’ocupa dels drets de tots els

qui encara no han fet 18 anys.

ARTICLE 2

Tots els estats han de respectar els drets de l’infant,

sense distinció de raça, color, sexe, llengua, religió

ni opinió política de l’infant o de la seva família.

ARTICLE 3

Els interessos de l’infant han de considerar-se

prioritaris a l’hora de prendre qualsevol decisió

que l’afecti. 

L’infant té el dret de rebre la protecció i la cura

necessàries per al seu benestar.

ARTICLE 4

Tots els estats han de prendre les mesures ade-

quades necessàries perquè s’apliquin els drets

reconeguts en aquesta Convenció.

ARTICLE 5

Els pares, o qui els substitueixi, són els qui estan

obligats a tenir cura de l’infant.

ARTICLE 6

1. L’infant té dret a la vida.

2. L’ infant té el dret de desenvolupar de manera

completa la seva personalitat.

ARTICLE 7

L’infant ha de ser registrat immediatament des-

prés del naixement i té dret a tenir un nom i una

identitat i, en la mesura del possible, té el dret de

conèixer i ser atès pels seus pares.

ARTICLE 8

Els estats es comprometen a respectar el dret de

l’infant a la seva identitat, nacionalitat, nom i rela-

cions familiars.

ARTICLE 9

L’ infant té el dret de mantenir-se en contacte amb

els seus pares, encara que estiguin separats o

divorciats.

ARTICLE 10

L’infant té el dret de reunir-se amb els seus pares,

o de mantenir-se en contacte amb ells, si viuen a

l’estranger.

ARTICLE 11

Els infants no poden ser traslladats fora del seu

país de manera il·legal.

ARTICLE 12

L’infant té el dret d’expressar les seves opinions

sobre tot allò que l’afecta, i les seves opinions han

de ser degudament tingudes en compte.

ARTICLE 13

L’infant té el dret de poder dir el que pensa, 

utilitzant els mitjans que vulgui.

ARTICLE 14

1. L’infant té llibertat de pensament, 

de consciència i de religió.

2. Els pares tenen el dret i el deure 

de guiar els fills, i en aquest sentit han 

de poder ser lliures de seguir les 

idees en què creuen.

ARTICLE 15

L’infant té el dret de reunir-se amb els altres.

ARTICLE 16

Cap infant ha d’estar sotmès a cap 

interferència arbitrària o il·legal en la seva 

intimitat, família, llar o correspondència. 

L’infant no ha de patir atacs il·lícits 

al seu honor o reputació.
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ARTICLE 17

Els diaris i els programes de ràdio i televisió són

importants per a l’infant; per aquesta raó cal que

siguin adequats per a ell.

ARTICLE 18

Si un infant no té pares, hi ha d’haver algú que se

n’ocupi. Si els pares d’un infant treballen, 

algú n’ha de tenir cura mentre són a la feina.

ARTICLE 19

Ningú no pot descurar, abandonar, maltractar o

explotar un infant ni actuar amb violència sobre ell.

ARTICLE 20

Si un infant no pot quedar-se amb la seva família,

ha d’anar a viure amb algú que se n’ocupi.

ARTICLE 21

L’infant té el dret de ser adoptat si la seva família no pot

ocupar-se’n. No es pot comerciar amb les adopcions.

ARTICLE 22

1. L’infant refugiat té el dret de rebre protecció.

2. L’infant refugiat ha de rebre ajuda per poder

reunir-se amb la seva família.

ARTICLE 23

1. L’infant amb problemes mentals o físics té el

dret de viure com els altres infants i amb ells.

2. L’infant amb problemes mentals o físics té dret

a rebre atencions.

3. L’infant amb problemes físics o mentals té el

dret d’anar a escola, de preparar-se per al treball i

de divertir-se.

ARTICLE 24

L’infant té el dret de gaudir del nivell més alt pos-

sible de salut física i mental, i de rebre les aten-

cions necessàries quan en tingui necessitat.

ARTICLE 25

Els infants que reben tractament físic o mental

tenen el dret que aquest tractament sigui revisat

periòdicament.

ARTICLE 26

Tots els infants tenen el dret de gaudir d’una segu-

retat social.

ARTICLE 27

L’infant té el dret de créixer bé físicament, mental-

ment, espiritualment i socialment.

ARTICLE 28

L’infant té dret a l’educació. L’escola ha de 

ser obligatòria i gratuïta per a tots els infants.

ARTICLE 29

L’infant té el dret de rebre una educació que des-

envolupi les seves capacitats i que l’instrueixi per

a la pau, l’amistat, la igualtat i el respecte per

l’ambient natural.

ARTICLE 30

L’infant pertanyent a una minoria té el dret d’em-

prar la seva llengua i de viure d’acord amb la seva

cultura i la seva religió.

ARTICLE 31

L’infant té dret a jugar, a descansar, a divertir-se i

a dedicar-se a les activitats que li agradin més.

ARTICLE 32

Cap infant no pot ser explotat. Cap infant no pot

ser obligat a fer feines perilloses o que li impedei-

xen de créixer bé o d’estudiar.

ARTICLE 33

L’infant ha de ser protegit contra l’ús 

de les drogues.

ARTICLE 34

Cap infant no ha de patir abusos sexuals ni pot ser

explotat sexualment.

ARTICLE 35

Cap infant no pot ser raptat, comprat o venut.

ARTICLE 36

L’infant no pot ser explotat (per cap altre mitjà).

ARTICLE 37

Cap infant no pot ser torturat o condemnat a mort

o a la presó perpètua. Cap infant no pot ser privat

de la seva llibertat de manera il·legal o arbitrària.

ARTICLE 38

Cap infant que no hagi complert els 15 anys no

pot ser reclutat per cap exèrcit ni obligat a com-

batre en cap guerra.

ARTICLE 39

L’infant que hagi estat descurat, explotat o mal-

tractat té el dret de rebre ajuda i les cures neces-

sàries per recuperar la salut i la serenitat.

ARTICLE 40

L’infant que sigui acusat d’un delicte ha de ser

declarat innocent fins que no se’l reconegui culpa-

ble mitjançant un procediment just. Tot i així,

encara que se’l consideri culpable, té el dret de

rebre un tracte adequat a la seva edat, que l’ajudi

a tornar a viure amb els altres.

ARTICLE 41

A aquests drets cada Estat podrà afegir-ne d’altres

que millorin la situació de l’infant.

ARTICLE 42

Cal que tothom, adults i infants, pugui conèixer 

el que diu aquesta Convenció.
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s’organitzen al voltant de cinc principis:
protecció integral; respecte per l’estatus
especial de persones en desenvolupa-
ment; igualtat d’estatus legal per a tots
els infants i adolescents (eliminant la
distinció del Codi de Menors entre
infants en situació «regular» o «irregu-
lar»); prioritat absoluta, fent dels seus
interessos una qüestió central; i partici-
pació popular en la defensa dels drets
dels infants i els adolescents.
Malgrat que és anterior a la Convenció
sobre els Drets de l’Infant de les
Nacions Unides, la Constitució brasilera
s’inspira en principis similars, traduïts en
«l’Estatut de l’Infant i l’Adolescent»
(Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA) de 1991. Considerat pels juristes
com un dels codis més avançats de
l’Amèrica Llatina, aquest Estatut garan-
teix als infants (fins a 12 anys) i als ado-
lescents (fins a 18 anys) els drets refe-
rents a les tres P: protecció, promoció i
participació. Per tal de fer possible la
integració dels tres protagonistes que la
Constitució assenyala com a responsa-
bles de la promoció dels drets de l’infant
i l’adolescent –la família, la societat i
l’Estat– l’ECA va crear Consells de Drets
i Consells de Tutela, amb participació i

control socials, si bé aquests encara no
són presents a tots els municipis.

La Constitució i l’educació
Val la pena destacar també el capítol
sobre Educació de la Constitució.
Considerada com «el dret de tots i el
deure de l’Estat i la família» (Article 25),
el deure de l’Estat és proporcionar una
educació bàsica obligatòria, durant 9
anys, a partir dels 6 anys. Aquesta va
ser una gran novetat amb fortes reper-
cussions. Igual que ho va ser el reconei-
xement per part de la Constitució del
dret a l’educació de tots els infants de 0
a 6 anys, amb el deure de l’Estat d’ofe-
rir-la i de la família de triar si utilitzar-la
o no (Article 208, paràgraf IV).
Abans de 1988, l’educació i l’atenció
infantils estaven en terra de ningú,
sense regulació, amb una cobertura i
uns serveis limitats dividits entre dayca-
re (que depenien de benestar social) i
preschools (que depenien d’educació).
Si la Constitució no plantejava cap revo-
lució en l’àmbit general de l’educació, sí
que la va produir en l’àmbit de l’educa-
ció i l’atenció infantils, sobretot en els
daycare. Les directrius legals defineixen
el daycare i el preschool com a nivells

Fúlvia Rosemberg

La Constitució del Brasil de 1988 fou la primera del món a reconèixer i incor-
porar els drets dels infants. Fúlvia Rosemberg explica el que la Constitució
ofereix als infants i avalua el que els ha aportat.

Un trencament amb el passat
La Constitució Federal del Brasil fou adoptada el 1988 per una Assemblea Nacional
Constituent escollida democràticament després de dues dècades de dictadura mili-
tar. Es va anomenar la Constitució del Ciutadà i amb una àmplia mobilització de par-
tits polítics, sindicats i moviments socials, va reinstaurar una república democràtica
al país. En el seu 20è aniversari, la valoració del seu impacte en la vida brasilera fou
positiva: havia reestablert la democràcia i havia fet avançar el país en drets indivi-
duals i socials.
La Constitució va significar un trencament amb el passat. Defensa els principis de
l’estat del benestar, incloent l’educació i la sanitat universals. Institueix drets especí-
fics per als pobles indígenes i altres minories, reconeixent la diversitat ètnica i cultu-
ral del país (es calcula que hi ha unes 291 ètnies indígenes i 180 llengües indíge-
nes); les polítiques públiques consegüents han provocat l’increment dels índexs de
natalitat entre els indígenes i s’han establert escoles bilingües per a aquests grups.
I, per primera vegada, es garanteixen uns drets específics per als infants i els ado-
lescents, que no es refereixen només als drets de la família. S’estableixen en el
famós Article 227 (Capítol sobre la Família, la Infància, l’Adolescència i la Gent
Gran), aprovat per unanimitat per l’Assemblea Constituent amb el recolzament d’una
enorme mobilització popular (un milió i mig de signatures, segons la història). (Vegeu
Quadre 1)
El canvi enfront de la legalitat anterior, establerta en el Codi de Menors de 1979, era
total: vam deixar enrere la doctrina legal dels «menors en situació irregular», fossin
delinqüents o receptors d’assistència o beneficència, per la de «protecció integral».
Més concretament, la Constitució garantia drets especials per als infants i els ado-
lescents (vegeu Quadre 1). Segons la jurista Martha de Toledo Machado, aquests

La Constitució brasilera: una altra fita per als infants



eductius diferenciats per als 0-3 i els 3-
6, i exigeixen la seva integració en el sis-
tema educatiu en tots els sentits: des de
la seva regulació formal a través de la
legislació federal (la Llei de Directrius i
Bases de l’Educació de 1996 reconeix
l’atenció i l’educació infantils com la pri-
mera etapa de l’educació bàsica), fins a
la seva incorporació en els sistemes
educatius municipals, que són els prin-
cipals responsables tant de l’atenció i
l’educació infantils com de l’educació
bàsica. L’atenció i l’educació infantils
s’inclouen en el Pla Nacional d’Educació
i s’ha establert un sistema de finança-
ment federal per a l’educació bàsica,
unes directrius curriculars i uns indica-
dors de qualitat. Abans de la
Constitució, no existia res de tot això;
després, l’atenció i l’educació infantils
van esdevenir un terreny per a la política
social, la pràctica social i el coneixe-
ment social.
Si la Constitució de 1988 va represen-
tar el certificat de naixement de l’aten-
ció i l’educació infantils al Brasil, el
daycare segueix sent el «germà pobre»
del sistema educatiu. La seva incorpo-
ració a l’educació ha estat gradual. A
cada nou pas –com per exemple la
inclusió en el sistema de finançament
federal per a l’educació bàsica– ha cal-
gut la mobilització de moviments
socials per tal de tòrcer les resistèn-
cies. I encara ens enfrontem a l’argu-
ment que és millor educar les mares
que deixar els infants més petits en
daycare, amplificat per la crisi econò-
mica, la doctrina de l’Estat mínim i la
intervenció d’organitzacions internacio-
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nals (sobretot UNICEF i el Banc Mundial). La mala
reputació del daycare públic i la preparació inadequa-
da de l’educació brasilera per oferir als infants més
petits uns serveis a temps complet que integrin l’edu-
cació i la cura, dificulten el canvi. El resultat és un
nivell baix de serveis amb una qualitat que ha estat cri-
ticada: el 2006, l’índex d’assistència a daycare era del
15,5%, mentre que el d’assistència a preschools era
del 76%.

Altres beneficis per als infants
Els apartats més generals de la Constitució de 1988
beneficien els infants i els adolescents, en part perquè
se’ls garanteix el mateix estatus que a «totes les perso-
nes» (per exemple, en el principi general de la dignitat
de la persona), i en part perquè els drets dels adults s’a-
pliquen als pares. Per exemple, els drets dels treballa-
dors, la jornada laboral reduïda incloent la baixa per
maternitat ampliada, igualtat dels drets dels treballadors
rurals i urbans, assegurança d’atur, dret de vaga i lliber-
tat sindical –tots aquests drets tenen un impacte en la
vida dels infants i els adolescents perquè milloren les
condicions de vida dels adults que treballen o viuen amb
ells. Igualment, els infants i els adolescents es benefi-
cien dels avenços provinents de l’establiment de drets
universals en la seguretat social, que inclouen la jubila-
ció, la sanitat i el benestar. Per exemple, la creació del
sistema sanitari nacional, com a resultat de la
Constitució, es considera «el pas més important vers la
inclusió social que s’ha fet mai en la història del Brasil»,
i ha contribuït a reduir la mortalitat infantil. 

Esperances no acomplertes
La Constitució va fer néixer esperances d’una nova era
per a la societat i la infantesa. Tanmateix, continua exis-
tint un abisme entre el país legal i el país real. En el país
real, malgrat la institució i l’enfortiment del Sistema de
Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Sistema de Garanties dels Drets de l’Infant i
l’Adolescent) i la presència d’alguns indicadors de millora

(com la reducció de la mortalitat i la malnutrició infantils,
i l’augment de l’assistència a l’escola), segueixen existint
les desigualtats. Els infants i els adolescents pateixen els
nivells més elevats de pobresa; les diferències ètniques i
regionals persisteixen pel que fa a l’accés dels infants a
recursos materials; els infants negres, indígenes i rurals,
així com els de les regions del nord o del nord-est, seguei-
xen mostrant uns indicadors pitjors que els dels infants
blancs de les zones urbanes del sud o el sud-est; el 40%
dels infants abandonen l’escola abans de finalitzar l’edu-
cació primària.
Un informe de 2007 fet per l’Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas assenyala diversos factors impli-
cats: cobertura limitada dels serveis públics; privatitza-
ció de serveis públics i increment de la participació no
governamental en la seva oferta; descentralització de
l’aplicació de les polítiques; i un focus en l’extrema
pobresa en alguns àmbits de la política social. Aquestes
reformes «han atorgat un caràcter favorable al mercat
en la política social brasilera» en contra de l’esperit
públic i universal de la Constitució. I subratllaria també
la manca de mobilització per part de la societat brasile-
ra (dels partits polítics i els moviments socials, per
exemple) en defensa de la causa dels infants. En la inti-
mitat de la llar i la família, els pares i mares estimen els
seus fills; però en l’espai públic, continuem sent una



societat «adultocràtica». Alguns de nosaltres observem
una mobilització superficial –tots estem a favor dels
infants– però la comprensió política de la desigualtat
intergeneracional encara no ha arribat al nucli dur de la
societat brasilera.
És difícil valorar amb exactitud l’impacte de la Constitució
i de l’ECA en la comprensió que Brasil té de la infància i
l’adolescència, sobretot en el cas dels pobres. D’una
banda, el terme negatiu «minor», abans utilitzat només
per designar els pobres, ha caigut en desús. A més, en la
mesura que les referències als infants i els adolescents
com a subjectes de drets han esdevingut un tema recu-
rrent, s’han creat materials populars per publicitar els
drets dels infants i els adolescents. D’altra banda, el pro-
grama polític referent als drets dels infants i els adoles-
cents tendeix a donar prioritat a temes associats amb
«desviacions», com l’abús de drogues, l’alcoholisme i
l’embaràs adolescent. Malgrat la importància que tenen,
aquests temes afecten només una petita part de la
població i històricament han estat associats amb un enfo-
cament moralista i de control.
Potser un dels motius de l’impacte limitat rau en la
manera com els drets dels infants van assolir un lloc
destacat en la Constitució. Un estudi recent mostra que
la unanimitat en aquest procés va ser més aparent que
real. Existien motius molt diversos en les campanyes
dels moviments socials a favor de la infantesa (per
exemple, la mobilització en defensa dels infants de
l’Església Catòlica es va veure esperonada també per la
seva lluita contra la causa feminista de legalitzar l’avor-
tament); mentre que el tema de la infantesa no figura-
va en els programes dels partits polítics. Sembla que el
discurs sobre els drets de l’infant va néixer més de la
preocupació per la prevenció i el control del risc, que de
la concepció dels infants i els adolescents com a actors
socials i subjectes de drets.

Fúlvia Rosemberg coordina el Centre d'Estudis de
Gènere, Raça i Edat a la Universitat de São Paulo i és
investigadora de la Fundació Carlos Chagas
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Quadre 1: principals articles de la Constitució que fan

referència als drets dels infants i els adolescents

Article 227 – La família, la societat i l'Estat tenen el deure d'assegurar a l'infant i l'adolescent, amb abso-

luta prioritat, el dret a la vida, a la salut, a l'alimentació, a l'educació, al lleure, a la professionalització, a

la cultura, a la dignitat, al respecte, a la llibertat i a la convivència familiar i comunitària, a més de pro-

tegir-los de qualsevol forma de negligència, discriminació, explotació, violència, crueltat i opressió.

1 – L'Estat promourà programes d'assistència integral a la salut de l'infant i de l'adolescent, admetent la

participació d'entitats no governamentals i obeint els preceptes següents :

I – destinació d'un percentatge dels recursos públics per a la salut a l'assistència maternoinfantil;

II – creació de programes de prevenció i atenció especialitzada per a aquells amb discapacitats físiques,

sensorials o mentals...;

2 – El dret a la protecció especial abastarà els aspectes següents:

I –   edat mínima de catorze anys per a l'admissió al treball...; 

II –  garantia de drets de seguretat social i laboral;

III – garantia d'accés a l'escola per als adolescents treballadors;

IV – garantia d'informació plena i formal de la imputació d'actes infractors, de la igualtat en la relació pro-

cessal i de la defensa tècnica per un professional qualificat, segons les disposicions de la legislació tute-

lar específica;

V – obediència als principis de brevetat, excepcionalitat i respecte a la condició peculiar de la persona en

desenvolupament, en l'aplicació de qualsevol mesura privativa de llibertat; 

VI – estímul del Poder Públic, a través d'assistència jurídica, incentius fiscals i subsidis, en els termes de

la llei, a l'acolliment, en forma de guarda, de l'infant o adolescent orfe o abandonat.

VII – programes de prevenció i atenció especialitzada a l'infant i a l'adolescent dependent d'estupefaents

o drogues similars.

3 – La llei castigarà amb severitat l'abús, la violència i l'explotació sexual de l'infant i de l'adolescent.

4 – L'adopció estarà assistida pel Poder Públic, en la forma de la llei, que establirà els casos i condicions

del seu exercici per part d'estrangers.

5 – Els fills nascuts o no dins la relació matrimonial o per adopció, tindran els mateixos drets i qualifica-

cions, i es prohibeix qualsevol diferència discriminatòria relativa a la filiació.

6 – En l'atenció als drets de l'infant i de l'adolescent es tindrà present el que disposa l'article 204.

Article 228 – Els menors de divuit anys, subjectes a les normes de la legislació especial, són penalment

inimputables.

Article 229 – Els pares tenen el deure d'assistir, criar i educar els seus fills menors i els fills adults tenen

el deure d'ajudar i emparar els seus pares en la vellesa, carència o malaltia.  
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cooperació al desenvolupament, la
negociació comercial, l’educació, la
sanitat i la justícia criminal i civil.
La Unitat pels Drets Fonamentals i els
Drets de l’Infant es va establir el gener
de 2008 en la Direcció General de
Justícia, Llibertat i Seguretat. La tasca
de la Unitat és garantir que les accions
de la UE compleixen amb les exigències
dels drets fonamentals, incloent el res-
pecte i la promoció dels drets de l’in-
fant; i controlar i garantir que les activi-
tats de la Comissió que afecten els
drets dels infants compleixen els estàn-
dards internacionals i de la Unió
Europea, tal com es reconeixen en la
Convenció sobre els Drets de l’Infant i la
Carta sobre els Drets Fonamentals de la
UE. El ventall de polítiques sobre les
quals ha actuat la Unitat inclou violència
i tràfic, migració, justícia civil i criminal,
salut, abús infantil i tecnologies de la
informació.
La Comissió es compromet a implicar la
societat en l’estratègia de la UE per als
infants. El Fòrum sobre els Drets de
l’Infant es va crear amb aquest propòsit,
per assessorar la Comissió i altres insti-
tucions europees sobre temes referents

als drets de l’infant. Els membres del
Fòrum són representants dels estats
membres, defensors dels infants, i
representants del Parlament Europeu,
del Comitè Econòmic i Social Europeu,
del Consell d’Europa, d’UNICEF i d’ONG.
Desenvolupar una estratègia sobre els
drets de l’infant significa també propo-
sar iniciatives concretes. Un exemple
recent és el suport donat per la
Comissió a l’establiment d’un Sistema
d’Alerta Infantil a cada estat membre,
amb capacitat per actuar més enllà de
les seves fronteres, que ha de contribuir
a salvar les vides d’infants segrestats
per criminals.
Una enquesta de l’Eurobaròmetre de
2008 va mostrar que el 76% dels
infants no eren conscients dels seus
drets i que el 79% no sabria a qui recó-
rrer en cas de necessitat. És per això
que la Comissió està preparant un lloc
web per als infants, per explicar-los els
seus drets i el que la UE està fent a la
pràctica per promoure i protegir aquests
drets. Inclourà, en el cas de cada estat
membre, dades de contacte d’institu-
cions i autoritats que ofereixen ajuda als
infants.

Anna Zito

La protecció i promoció dels drets de l’infant són una prioritat de la Unió
Europea. Anna Zito descriu l’evolució d’un terreny polític que exigeix molta
cooperació de totes les parts implicades.

Els drets dels infants són part dels drets humans que la Unió Europea i els estats
membres han de respectar segons els tractats internacionals i europeus. Tots els
estats membres van ratificar el 1989 la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les
Nacions Unides. Els drets de l’infant es consagren en l’Article 24 de la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió Europea. I l’Article 2 del Tractat de la Unió Europea
(Tractat de Lisboa) diu que «La Unió... fomentarà... la protecció dels drets de l’in-
fant... En les relacions amb la resta del món, la Unió contribuirà a... l’eradicació de
la pobresa i la protecció dels drets humans, especialment els de l’infant». La Unió
Europea reconeix explícitament els infants com a individus, no només necessitats de
protecció, sinó com a subjectes independents de drets, i la seva responsabilitat de
promoure i protegir aquests drets.
Les institucions de la Unió Europea es comprometen a promoure i protegir els drets
dels infants. La Comissió va identificar els drets dels infants com una de les priori-
tats principals en la seva Comunicació sobre els Objectius Estratègics 2005-2009:
«En particular, caldrà concedir prioritat a la protecció efectiva dels drets de la infàn-
cia davant l’explotació econòmica i tota mena d’abusos. En aquest aspecte, la Unió
ha de servir d’exemple a la resta del món.» L’abril de 2003, el Grup de Comissaris
pels Drets Fonamentals, la No-Discriminació i la Igualtat d’Oportunitats va decidir
posar en marxa una iniciativa específica per fomentar la promoció, la protecció i el
compliment dels drets dels infants en les polítiques internes i externes de la Unió
Europea. Per fer efectives aquestes decisions, el 2006 la Comissió va adoptar la
Comunicació «Vers una estratègia de la Unió Europea sobre els Drets de l’Infant».
Aquest document proposa un enfocament innovador a les polítiques de la UE, tant
en l’àmbit intern com extern. L’estratègia tracta temes com la protecció social, la

La Unió Europea: promoure i protegir 
els drets dels infants a Europa



La promoció dels drets de l’infant forma part de les polí-
tiques externes sobres drets humans de la UE, incloent
les polítiques de desenvolupament, pau i seguretat. La
Unió Europea vol promoure en aquestes polítiques prin-
cipis com la no-discriminació, els millors interessos per
a l’infant, la supervivència i el desenvolupament de l’in-
fant. Les Directrius de la UE sobre els Drets de l’Infant
(2007) promouen els drets de l’infant a escala mundial.

Les Directrius de la UE sobre els Infants i els Conflictes
Armats (2003, actualitzades el 2008) tracten l’impacte
dels conflictes armats en els infants a curt, mitjà i llarg
termini. La Comunicació de la Comissió «Un lloc espe-
cial per a la infància en l’acció exterior de la UE» (2008)
identifica àrees de prioritat, eines de programació i prin-
cipis per guiar l’acció externa de la UE a favor dels
infants. La Comissió utilitza diverses eines per assolir
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aquests objectius, com el diàleg polític
amb altres països, cooperació al desen-
volupament, i col·laboració i cooperació
amb agents internacionals.
El 2008, la Comissió va iniciar un pro-
cés per identificar futures prioritats de la
UE a favor dels drets de l’infant. Una
avaluació externa valorarà l’impacte que
fins ara ha tingut l’acció de la Unió
Europea sobre els drets de l’infant.
Els drets de l’infant concerneixen poten-
cialment un ampli ventall de polítiques
de la UE. Així que la Comissió vol basar
la seva estratègia per als drets de l’in-
fant en unes prioritats clarament identi-
ficades, per exemple, la violència, la
pobresa i els infants en situacions espe-
cialment vulnerables, sobretot en con-
textos d’immigració (menors no acom-
panyats, víctimes de tràfic de persones,
etc.). Recentment la Comissió ha propo-
sat continuar desenvolupant l’estratègia
de la UE sobre els drets de l’infant com
un dels temes prioritaris per a l’anome-
nat «Programa d’Estocolm», que establi-
rà les prioritats de la Comissió en l’àrea
de la llibertat, la seguretat i la justícia.

Anna Zito es coordinadora dels Drets
dels Infants, Comissió Europea, Direcció
General de Justícia, Llibertat i Seguretat.
Anna.zito@ec.europa.eu 
Per a més informació sobre la tasca de
la Comissió Europea en referència als
drets dels infants i per accedir als docu-
ments clau de la CE, vegeu
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/chil
dren/fsj_children_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/chil
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Els drets dels infants tenen una pre-
sència ferma en l’agenda del
«Programa d’Estocolm» proposat, que
estableix les prioritats de la UE en el
camp de la justícia, la llibertat i la
seguretat per als propers cinc anys. El
programa, que els caps d’Estat haurien
d’adoptar al desembre, proposa el des-
envolupament d’una estratègia de la
UE ambiciosa sobre els drets de l’in-
fant. Repeteix el compromís de la
Comunicació de 2006 de tenir en
compte de forma sistemàtica els drets
dels infants en totes les polítiques de
la Unió i de trobar maneres perquè la
UE pugui aportar-hi un valor afegit.
Una estratègia integral de la UE sobre els
drets de l’infant exigirà un suport ferm per
part dels membres del Parlament
Europeu. Abans de les eleccions recents,
Eurochild, juntament amb la Xarxa
Europea dels Infants (EURONET), va lide-
rar una campanya que convidava tots els
candidats a signar un manifest de 10
punts, que incloïa una estratègia integral
sobre els drets dels infants. La resposta
va ser bona i, tot i el gir a la dreta del nou
Parlament, esperem aconseguir prou
suport entre els partits per enfortir la
tasca referent als drets dels infants de la
UE de cara al futur.

Tots els estats membres de la UE estan
patint les conseqüències socials de la
crisi financera i econòmica. Per a
Eurochild, això reforça la necessitat
d’una agenda més potent sobre els
drets dels infants en l’àmbit de la UE.
En un comunicat de premsa llançat
avanç de la cimera de la UE el 18 de
juny, Eurochild instava els governs a
incrementar la inversió en serveis que
promoguin el benestar dels infants i que
donin el suport necessari a les famílies,
posant l’accent sobretot en el desenvo-
lupament de serveis de qualitat per a la
cura i l’educació infantils. Vam expres-
sar la nostra preocupació perquè, en un
moment en què augmenta la pobresa,
els infants pateixen restriccions en ser-
veis vitals per causa de la crisi. Atès que
els infants d’avui hauran d’afrontar un
deute públic sense precedents i un aug-
ment de les despeses de sanitat i de les
pensions associat a l’envelliment de la
població, la manca d’atenció a aquests
infants sembla imperdonable.
Paral·lelament a l’agenda sobre els drets
dels infants, la UE pot ajudar a promoure
un enfocament integral a través de la
tasca en el terreny de la protecció social
i la inclusió social. Mentre que la UE no
té cap competència directa en aquesta

Jana Hainsworth

Jana Hainsworth defensa una implicació activa de la societat per garantir
que els drets dels infants tinguin lloc destacat en l’agenda política de la
Unió Europea

La legislació i la política de la UE tenen un impacte enorme en la vida dels infants a
Europa. Amb tot, fins fa poc temps, els drets dels infants –tal com es defineixen en
la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides– no han tingut cap
presència en l’agenda política de la Unió Europea. Això hauria de canviar amb l’en-
trada en vigor del nou Tractat de la Unió Europea. Per primera vegada, un text legal
fonamental de la Unió Europea reconeix els drets dels infants, afirmant «La Unió...
fomentarà... la protecció dels drets de l’infant» (Article 2). També converteix la Carta
dels Drets Fonamentals –que menciona explícitament els drets dels infants en
l’Article 24– en legalment vinculant, el que comportarà un canvi significatiu per als
drets dels infants a la UE atès que, malgrat no crea nous poders, exigeix a la UE que
abordi la infància com un grup específic en totes les àrees on té presència.
Aquests fets són molt significatius. Fins ara, la manca d’una base legal clara ha obs-
taculitzat els esforços per donar prioritat als drets dels infants en les accions inter-
nes i externes de la Unió. El 2006, Eurochild i altres ONG de la infància van celebrar
l’adopció de la Comunicació de la Comissió Europea «Vers una estratègia de la Unió
Europea sobre els drets de l’infant». Aquest document era ambiciós en el compro-
mís de prioritzar els drets dels infants, fomentar la participació dels nens i nenes i
implicar les diferents parts en el desenvolupament d’una estratègia de la Unió
Europea a llarg termini.
Amb tot, els avenços fets des d’aleshores han estat desiguals. El poc que s’ha acon-
seguit queda molt lluny d’un enfocament integral per «promoure i protegir els drets
dels infants en totes les seves polítiques internes i externes». La Comunicació va
crear unes expectatives que fins ara la Comissió no ha estat capaç de complir, a
causa de les limitacions reals o percebudes de la base legal. La posada en marxa
del Tractat de Lisboa, si es produeix, hauria d’eliminar aquesta incertesa legal.

Millorar la posició dels drets 
dels infants a Europa



àrea, el Mètode Obert de Coordinació (MOC), que han
signat tots els estats membres, crea uns objectius
comuns i promou l’aprenentatge mutu, donant lloc a
certa convergència en el disseny i l’aplicació de les políti-
ques. El procés ha col·locat la pobresa infantil clarament
en l’agenda política, i en tres cimeres successives del
Consell de la UE s’ha posat l’accent en la necessitat de
combatre la pobresa infantil, i 24 dels 27 estats membres
han establert la pobresa infantil com una prioritat dins les
estratègies nacionals d’inclusió social (2008-2010).
Eurochild ha criticat repetidament el fracàs dels estats
membres per adoptar un enfocament basat en els drets
dels infants i en els seus esforços per afrontar la pobre-
sa infantil. Els governs tendeixen a posar l’èmfasi en el
potencial econòmic i laboral futur dels infants, en lloc de
contemplar polítiques des de la perspectiva dels drets i
el benestar dels infants ara i aquí. Però hi ha signes de
canvi esperançadors. La UE s’ha compromès a desen-
volupar indicadors que reflecteixin el benestar dels
infants en el sentit més ampli. I hi ha alguns exemples
–encara que massa pocs– de governs regionals i nacio-
nals que estan desenvolupant marcs de polítiques i con-
trol basats en la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
com l’Observatori del Benestar Infantil i Juvenil del País
de Gal·les. 
Els propers mesos seran crucials. Eurochild demana
que es creï un grup multipartidista sobre els drets dels
infants en el nou Parlament Europeu com a organisme

de control dels drets dels infants en les polítiques de la
UE. Volem que la UE adopti el 2010 una estratègia
d’ampli abast sobre els drets de l’infant basada en una
consulta àmplia amb totes les parts, incloent els infants.
I com a resultat de la celebració el 2010 de l’Any
Europeu contra la Pobresa i l’Exclusió Social, volem una
Recomanació de la Unió Europea sobre pobresa infantil
i benestar, amb objectius clars per reduir la pobresa
infantil i recomanacions polítiques que donin suport a
un enfocament basat en els drets.
Una agenda tan ambiciosa només és possible amb el
suport dels governs dels estats membres. La presidèn-
cia sueca (juliol-desembre 2009) és una oportunitat
important, atès el seu historial sobre els drets dels
infants, però tant Espanya (gener-juny 2010) com
Bèlgica (juliol-desembre 2010) haurien de contribuir a
la defensa de la infància en l’agenda política de la UE.
No ha existit mai un moment d’una importància tan cab-
dal per a la implicació de la societat en els drets de l’in-
fant. Només a través d’esforços concrets aconseguirem
que els governs es responsabilitzin de les seves prome-
ses, i podrem assenyalar on suspenen en referència als
nostres infants.

Jana Hainsworth és secretària general d’Eurochild.
jana.hainsworth@eurochild.org
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què ens donin la seva resposta i l’apro-
vació de l’informe i de la seva cobertura
multimèdia. Després, al novembre, lliu-
rarem l’informe al primer ministre i al
Parlament de la comunitat francòfona, i
en farem una àmplia difusió.

La pobresa i els drets
D’entrada cal aclarir un punt. Malgrat
que havíem pressuposat que aquestes
condicions serien molt perjudicials per
al desenvolupament dels infants i per a
les condicions de vida de les famílies,
vam quedar profundament xocats pels
testimonis que se’ns van oferir i pel
descobriment de situacions realment
vergonyoses i indignes d’un país civilit-
zat. A més, si els mirem de prop, ni un
dels articles de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant supera l’examen de la
pobresa.
Com pot acceptar-se que famílies que
viuen en condicions precàries no rebin
cap mena d’ajuda per a l’educació dels
seus infants perquè les persones que
treballen passen primer en la cua per
una plaça en una escola bressol? On va
a parar el dret a l’escolarització quan,
malgrat les promeses repetides, l’accés

a les escoles no és igual, deixant doncs
els infants més vulnerables relegats a
les classes i les escoles amb menys
recursos? Què podem dir sobre el dret a
la sanitat, quan una cura tan vital com
l’ús d’ulleres o d’aparells d’ortodòncia
resulten inassequibles per a moltes
famílies? I què passa amb el dret de
viure en un entorn familiar quan, para-
doxalment, la impossibilitat dels pares
d’oferir als seus fills un entorn decent
significa que a aquests infants se’ls du
a institucions, que comporten un cost
elevat? I què podem dir del dret a les
activitats culturals, d’esbarjo i d’entrete-
niment, quan una família es veu obliga-
da a destinar la major part de la seva
energia i dels seus recursos econòmics
a la pura supervivència?
La pobresa té impacte en tots els drets
humans, incloent els drets de l’infant.
Les famílies pobres no es poden bene-
ficiar plenament dels seus drets a l’e-
ducació, a la sanitat i a un habitatge
decent, perquè no tenen els recursos
per fer-ho. Una renda baixa impedeix
l’accés a l’educació i a les activitats
culturals, perjudica la salut física i
mental, etc.

Bernard de Vos

Bernard de Vos, delegat general dels drets de l’infant a la comunitat francòfona
de Bèlgica manté que la  pobresa afecta l’exercici de tots els drets.

Informe sobre la pobresa
Fonamentalment cal que modifiquem la nostra imatge de la pobresa infantil. A més
dels infants de mirada trista de l’Àfrica que allarguen les mans, tenim altres imat-
ges: la d’infants blancs de països rics. Si encara visqués i visités Bèlgica, Charles
Dickens trobaria molta inspiració per al seu talent literari. En aquest país ric, centre
polític d’Europa, desenes de milers de criatures pertanyen a famílies que viuen en
condicions precàries i s’enfronten diàriament a la pobresa.
La majoria de casos particulars amb què treballem a la meva oficina semblen relacio-
nats amb aquestes condicions. Aquest estat de la situació, tan inquietant, i el desig de
verificar aquesta impressió, ens va dur a commemorar el 20è aniversari de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides produint un informe temàtic sobre els
efectes de la pobresa en les circumstàncies dels infants i l’exercici dels seus drets. Vam
decidir trobar-nos i parlar amb els infants de famílies que vivien en condicions precàries
així com amb professionals que treballaven aquest tema. 
La preparació d’aquest informe, concebut amb una postura participativa, ens va dur
a cinc districtes francòfons de Bèlgica. Vam desarrollar la nostra tasca en dues
fases. Primer, vam formular preguntes de cada àrea temàtica i vam discutir-les amb
professionals de cada districte. Després vam celebrar conferències ciutadanes, una
a cada districte, reunint en cada una quinze pares o mares i infants, a qui es dema-
nava que consideressin, clarifiquessin i adaptessin aquelles preguntes en relació a
les seves circumstàncies i experiències. En cada una de las fases vam realitzar gra-
vacions de vídeo i d’àudio.
L’informe final examinarà la incidència i els efectes de la pobresa en els infants, els
joves i les seves famílies. Ens retrobarem amb tots els participants a l’octubre, per-

Una participació pobra: escoltar els infants que viuen
en condicions precàries a Bèlgica



Per als infants, doncs, la pobresa no és simplement el
fet que les seves famílies tinguin pocs diners. Tot el seu
entorn es veu trastocat per aquestes dificultats d’origen
econòmic: el que mengen, la roba que porten, les rela-
cions que tenen amb la família, els amics i la comuni-
tat, i fins i tot l’aire que respiren, es veuen afectats per
aquesta calamitat. El futur de l’infant està greument
compromès: les dificultats que troba esdevenen ràpida-
ment obstacles insuperables que compliquen encara
més aquest deplorable estat de coses.

La pobresa i la participació
Encara més greu és el fet que la pobresa limita dràsti-
cament la participació en la vida pública i la capacitat
d’influir en l’agenda pública i política. I en canvi, és de
vital importància que els infants i les famílies desafa-
vorides hi prenguin part. Vam conèixer moltes perso-
nes així quan preparavem l’informe, que sovint ens van
explicar i ens van demostrar que les polítiques dissen-
yades des de dalt, que no tenen en compte la realitat
de base, són, en el millor dels casos, ineficaces, quan
no són contraproduents. Fins que aquells que experi-
menten aquestes condicions difícils i degradants no
puguin expressar la seva visió i valoració d’aquestes

circumstàncies, no seran realment capaços d’alliberar-
se’n i d’evitar que les generacions successives quedin
condemnades a la pobresa.
Les concepcions errònies dels serveis socials sobre el
procés d’empobriment, combinades amb la capacitat
limitada dels joves que viuen en condicions precàries de
participar en la societat, tenen unes conseqüències pre-
ocupants. Quan aquests serveis són incapaços d’orga-
nitzar la participació de manera que beneficiï els qui
estan pitjor, no només les polítiques específiques adre-
çades a pal·liar la càrrega de la pobresa fracassen a
l’hora d’afrontar les desigualtats i les influències que
operen dins les comunitats, sinó que poden fins i tot
agreujar l’exclusió dels més desafavorits.
La participació dels infants que viuen en situació de
pobresa és, doncs, una prioritat. Mentre que la societat
fomenta l’individualisme i defensa el «salvi’s qui pugui», la
participació –que demana una manera de pensar i d’ac-
tuar basada directament en la noció de col·laboració–
implica que tothom hauria de cooperar. Prendre part sig-
nifica exigir un paper útil, voler comptar, intentar controlar
la pròpia vida i la que ens envolta. No hi ha dubte que la
manca d’inversió en solidaritat i ciutadania, i el fracàs
d’alguns joves a l’hora de participar, té efectes adversos
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en la seva imatge i es retrauen en el seu
propi món.

Més participació, no una seguretat
més estricta
Queda, però, un fet terrible i cínic: a la
pràctica, com més avall en l’escala del
benestar socioeconòmic es troba un
jove, més improbable és que sigui con-
vidat a participar i a implicar-se en la
vida social. Així doncs, com que no
se’ls pregunta mai, mai se’ls convida a
participar, alguns joves que travessen
dificultats i privacions acaben sentint
que poden suportar l’estatus passiu
que se’ls ha conferit: esdevenen reci-
pients passius de l’educació, la forma-
ció, etc. La interpretació immediata i
simplista d’això és que són esvalota-
dors ganduls, petits delinqüents, bès-
ties i primitius. Els joves que viuen en
condicions precàries són etiquetats
amb imatges negatives i aterradores;
cal que ens protegim i ens preservem



d’ells. I a continuació ve la temptació
d’endurir la seguretat. 
La participació és un antídot poderós
contra la lògica d’endurir la seguretat.
Convidar els joves –TOTS els joves– a par-
ticipar, a cooperar, significa tenir-los en
compte abans que esdevinguin una
molèstia o un problema amb el qual cal-
drà «enfrontar-se». Significa també per-
metre’ls desprendre’s d’una autoimatge
pèssima i adquirir un estatus social signi-
ficatiu. Recordar a la societat, al mateix
temps, que la joventut no és un proble-
ma, ajudaria a restaurar la imatge dels
joves i a controlar-nos cada vegada que
tenim inclinacions de castigar-los, cons-
trènyer-los, tancar-los o empresonar-los...

Bernard de Vos és delegat general dels
drets de l’infant a la comunitat francòfona
de Bèlgica
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Nosaltres tenim el dret de jugar però no és
obligatori; dret vol dir que una cosa es pot
fer.

El dret necessites tenir-lo, si no, et sents
malament.

Els nens han de saber; és millor saber les
coses i no que passin sense saber-les, per
exemple la guerra, la mort.

La llibertat és el dret a saber les coses.

Llibertat vol dir que discutim.

Fem atenció a les paraules dels infants quan expliquen què pensen ells dels
seus drets. Presentem  algunes frases extretes del llibre De viatge amb els
drets de les nenes i els nens.

Els nens i les nenes parlen 
de com veuen els seusdrets

Els drets vists pels nens i les nenes (des de 4 anys i 11 mesos fins a 5 anys
i 7 mesos) de les escoles infantils municìpals de Reggio Emilia.



És bo pensar.

Si un nen no sap, té el dret d’equivocar-
se, perquè serveix. Després, quan veus
els problemes i els errors que has fet,
els saps i llavors et serveixen d’exemple.

No volem que el que mana tingui més
drets que els altres.
Dos amics tenen dret a barallar-se.
Serveix per saber si t’equivoques, es pot
discutir però també barallar-se: és com
donar cops amb la veu.

Quan un nen discuteix, els altres l’han
d’escoltar, és un dret, si no, el nen s’en-
fada.

Viure bé i estar en pau és un dret.

Frases i il·lustracions del llibre: De viat-
ge amb els drets de les nenes i els nens,
Barcelona: Rosa Sensat, 2005
A més d’en català, el llibre també està dis-
ponible en castellà, italià, anglès, alemany,
holandès, norueg, xinès i coreà.
bookshop@reggiochildren.it

O
CT

U
B

RE
20

09

21



O
CT

U
B

RE
20

09

22

El projecte es va dissenyar de manera
que anés evolucionant amb el temps i
s’anés ajustant a mesura que avançava.
Es va posar en marxa amb famílies gre-
gues que tenien el turc com a llengua
materna i que, tres anys després dels
terratrèmols, seguien vivint en condi-
cions molt difícils i els infants de les
quals no assistien a l’escola amb regula-
ritat. L’objectiu inicial era el de construir
relacions de confiança mútua amb les
famílies i dotar-les de mitjans a nivell
personal, i poc a poc anar-nos obrint a la
comunitat oferint activitats per a tots els
infants de la zona. Paral·lelament i des
de bon començament, es van fer passos
per crear aliances amb els serveis
socials i l’Ajuntament, per tal de defen-
sar l’adopció de polítiques que fossin
respectuoses amb la diversitat. Tota
aquesta tasca es va fer dins el marc dels
drets dels infants i de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant de les Nacions
Unides.
La primera preocupació va ser evitar l’a-
bandó escolar i salvaguardar el dret bàsic
a l’educació dels infants (Article 28 de la
Convenció). Aquesta qüestió es va abor-
dar des de molts angles diferents. L’àmbit
a més petita escala es va centrar en

infants i famílies concretes, mentre que
en l’àmbit més ampli el focus es va posar
a canviar les condicions de l’Ajuntament
per a l’admissió als centres infantils per
tal d’incloure els infants de mares que
estaven a l’atur o que treballaven de
forma no oficial en l’economia submergi-
da. La col·laboració amb els serveis
socials va servir també per garantir que
tots els infants fossin vacunats.
Totes les activitats del projecte estaven
basades en l’art, que Schedia ha desco-
bert que és una eina pedagògica efecti-
va per implicar les persones d’una
manera que transcendeix la qüestió de
la llengua dominant. L’art està obert a
diferents orígens i tradicions sociocultu-
rals. Les activitats artístiques aborden
també el Comentari General 7 referent a
l’Article 31 de la Convenció sobre el dret
dels infants al descans, l’esbarjo i el joc
i a participar plenament en la vida cultu-
ral i l’art. S’hi reconeix l’escassetat d’o-
portunitats per als infants de trobar-se,
jugar i interactuar en entorns on l’infant
sigui protagonista, que siguin segurs,
estimulants i sense pressions.
Així doncs, l’«Elele» abordava la qüestió
de la participació en esdeveniments cul-
turals alhora que preparava els infants

Anastasia Houndoumadi

Els drets dels infants com a marc per al projecte d’una comunitat on l’art
juga un paper essencial

L’augment de la diversitat
Grècia s’està convertint en una societat cada vegada més diversa. A més dels grups
ja existents dins la població grega, cada vegada s’hi instal·len més famílies immi-
grants. La presència dels seus infants, que majoritàriament viuen en condicions de
pobresa, fa que sigui més important que mai l’aplicació del la Convenció sobre els
Drets Humans de les Nacions Unides.
El sistema educatiu centralitzat de Grècia és inadequat per donar resposta a les
necessitats d’una societat multicultural. L’enfocament pedagògic de l’escola infan-
til i primària atorga al mestre el rol central, i l’assumpció principal i l’objectiu final
del currículum és la homogeneïtat. L’escola ignora les necessitats individuals dels
infants i ni fomenta la implicació de les famílies ni promou el respecte per la llen-
gua materna dels infants, ni per la religió i la cultura familiars. L’educació se cen-
tra en el domini de la llengua grega, i no es considera que els infants de parla
grega necessitin cap mena d’intervenció per sensibilitzar-los sobre els estereotips
i les pràctiques discriminatòries. En general, no es presta una atenció adequada a
la importància de cultivar un sentiment de pertinença i de ser acceptat i acollit per
a tots els infants.

El projecte «Elele»
A causa de la flexibilitat que ofereixen, els serveis fora escola són més adequats per
crear oportunitats per afrontar els estereotips i lluitar contra els prejudicis. «Elele»
(que en turc significa «mà amb mà») n’és un exemple. «Elele» és un projecte d’inter-
venció iniciat per una ONG, Schedia, en una ciutat industrial als afores d’Atenes, que
es va centrar en les activitats fora escola per promoure la inclusió social, l’equitat i
el respecte per la diversitat, posant l’accent en els drets dels infants.

L’art de fomentar els drets dels infants a Grècia



per integrar-se millor a l’escola, treballant
la seva autoestima i les seves habilitats
lingüístiques. Alguns dels drets fonamen-
tals de particular importància per al pro-
jecte eren el dret de l’infant a expressar
lliurement les seves opinions (Article 12),
a que es respecti la seva cultura, religió i
llengua (Article 30), i a preservar la seva
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identitat i el seu nom (Article 8); sovint els noms s’havien
hel·lenitzat per tal de fer-se agradables a la majoria gre-
coparlant. Tots els drets fan referència a cada infant
sense distinció per motiu de raça, religió o capacitats
(Article 2).
A més dels infants, es va prioritzar la participació de les
famílies en el projecte. La implicació de les famílies en
les activitats va contribuir a la desmitificació del procés

educatiu, atorgant-los la capacitat de tractar personal-
ment amb els mestres i altres autoritats, en la mesura
que augmentava la seva autoconfiança i la seva con-
fiança en el potencial i la capacitat dels seus fills. Això
últim va ser especialment important, ja que moltes famí-
lies estaven acostumades a sentir només comentaris
negatius sobre els progressos dels seus fills en el siste-
ma educatiu.



També es va comptar amb els educadors locals, atès
que podien ser uns col·laboradors molt importants en
els nostres esforços per evitar l’abandó escolar i millorar
l’experiència educativa dels infants. Durant tot el temps
que va durar el projecte es van fer seminaris amb els
educadors locals. L’objectiu era sensibilitzar-los en
temes referents al respecte per la diversitat i la forma-
ció en mètodes innovadors per treballar activitats artís-
tiques amb els infants; abordaven l’Article 29, que plan-
teja la necessitat que l’educació desenvolupi al màxim
la personalitat i el talent de cada infant, i que fomenti el
respecte per la seva pròpia cultura, llengua i valors i els
dels altres.

El Centre Intercultural
Amb el suport de l’Ajuntament, es van celebrar una sèrie
de festivals al Centre Cultural de la ciutat i a les places
públiques, on tots els infants de la comunitat van ser con-
vidats a participar. Juntament amb les associacions de
pares i mares es van organitzar un seguit d’activitats artís-
tiques per a infants amb el títol genèric de «plouen
colors», que es van desenvolupar en les escoles primàries
locals. Aquesta feina d’integració i de treball amb grups
inclusius va culminar el tercer any quan l’Ajuntament va
donar un edifici amb un ampli jardí, on es va establir un
Centre Intercultural per a Activitats Artístiques obert a tots
els infants i les famílies de la zona. La Fundació Bernard
van Leer (que ja havia finançat les fases prèvies d’»Elele»)

va dotar de finançament Schedia perquè dirigís el centre
els tres anys següents. Actualment, el centre encara fun-
ciona i el finança exclusivament l’Ajuntament.
A través d’aquest centre es va crear la possibilitat que els
infants i les famílies de diferents orígens socials, culturals,
religiosos i ètnics interactuessin, col·laboressin i cultivessin
el respecte i el coneixement mutus, alhora que es prepa-
rava els infants per a una vida responsable en una socie-
tat lliure, seguint l’esperit de comprensió, pau, igualtat i
amistat (articles 2, 29 i 30). La llibertat d’expressió seguia
sent el pilar de totes les activitats (articles 13 i 14).
En els tallers i els seminaris hi havia cada vegada més
mescla i inclusió. Els tallers infantils no incloïen només
infants grecs de parla turca, sinó també infants grecopar-
lants i de famílies immigrants. El taller de mares va donar
lloc a un nou i reeixit taller per a pares, mares i infants de
diversos orígens, i el seminari per als educadors locals es
va obrir a les famílies. En molts casos, diferents tallers i
seminaris tenien un tema comú que culminava amb algun
esdeveniment cultural amb la participació dels infants, les
famílies, animadors de Schedia i educadors locals.
Aquesta mena d’esdeveniments culturals feien visible la
presència i la ideologia del centre a les persones de tota
la comunitat, sobretot quan el centre va ser convidat a
participar en esdeveniments de tota la comunitat com la
celebració local del carnaval.
La sinergia entre els infants, les famílies, els educadors
i les autoritats municipals, a més del personal d’«Elele»,
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va enfortir totes les parts implicades i va
contribuir a resultats molt amplis.
L’autoconfiança dels infants va créixer i
van començar a assistir a l’escola amb
més regularitat, atès que se sentien
més inclosos en l’educació. Les famílies
es van sentir més capaces gràcies a l’a-
tenció i al compromís que s’havia mos-
trat als infants i al suport que se’ls havia
donat. I els educadors es sentien més
segurs de les seves habilitats pedagògi-
ques. Finalment, estem convençuts que
«Elele» va ajudar a crear una consciència
més gran i més positiva sobre la diversi-
tat de la comunitat i la importància dels
drets dels infants.

Anastasia Houndoumadi és psicòloga
ahal@hol.gr
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• Fomentar el desenvolupament d’ha-
bilitats socials per establir bones
relacions interpersonals; 

• Fomentar una conducta conciliadora.

El Programa ofereix als mestres uns
principis guia per ensenyar els infants.
Esbossa quatre àrees per incloure en
l’ensenyament: afirmació de l’infant
(JO), on l’activitat educativa se centra
en afavorir el desenvolupament de la
personalitat de l’infant; relació amb els
altres (JO I ELS ALTRES), centrada a
fomentar les competències socials de
l’infant; sentiment de pertinença a la
comunitat (NOSALTRES), centrada en
les interdependències que existeixen en
una comunitat; i el món com un tot,
centrada en la interrelació de totes les
coses del nostre món –persones,
nacions, éssers vius i coses. Cada mes-
tre ajusta el Programa a les necessitats
del grup i a la situació present, utilitzant
aquestes situacions presents com a
punt de partida per a activitats i debats
sobre un tema o un dret en concret.

...a l’àmbit local
L’escola infantil és un espai on els infants

han d’experimentar els principis de la
democràcia i de la presa de decisions
democràtica; haurien de tenir la possibi-
litat d’expressar les seves opinions,
escoltar els altres, participar en la presa
de decisions i aprendre democràcia.
Participant en la vida d’una comunitat en
la qual es respecten els drets i prevalen
les relacions democràtiques, els infants
aprenen que les seves decisions juguen
un paper important a l’hora d’assolir
objectius tant personals com col·lectius.
Els interessos i les necessitats actuals
haurien de ser la base per planificar les
activitats educatives. L’exemple d’una
escola infantil de Zagreb il·lustra com
aquests principis poden cobrar vida.
L’escola infantil Ivana Brlic-Mazuranic es
troba als afores de Zagreb, i té 21 clas-
ses amb 500 infants d’1 a 7 anys. En les
nostres deliberacions al voltant del
Programa Educatiu sobre els Drets
Humans, ens van influir tres idees: l’in-
fant té una vàlua per mèrit propi; el
benestar de l’infant com a preocupació
central; i l’escola com a espai vital de
l’infant. Volíem crear tant un entorn que
garantís, protegís i fomentés els drets
dels infants com situacions on els infants

Dubravka Maleš i Zlata Gunc

Croàcia ha subratllat la importància de l’educació en els drets humans des
dels primers anys per construir una democràcia. Dubravka Maleš presenta la
part de l’educació infantil del Programa Nacional Educatiu sobre els Drets
Humans de Croàcia, que posa l’accent en el dret dels infants a participar.
Zlata Gunc descriu com una escola infantil posa en pràctica el programa.

De l’àmbit nacional...
A finals de 1999, el govern croata va adoptar el Programa Educatiu sobre els Drets
Humans, que afecta tot el sistema educatiu. Inclou un Programa Educatiu sobre els
Drets Humans en l’Educació Infantil, per ensenyar els drets humans a les escoles
infantils. Tot i que el títol del document posa l’accent en els «drets humans», l’en-
senyament infantil se centra en els drets de l’infant i el Programa es basa en la
Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides (1989) i la idea que l’in-
fant és subjecte de drets. Els infants amb drets haurien de ser respectats com a indi-
vidus, amb interessos i necessitats personals, i hauria d’escoltar-se i respectar-se la
seva veu.
En l’educació sobre els drets és fonamental oferir un entorn on els infants visquin i
aprengui els seus drets, perquè només aquells infants que veuen ateses les seves
necessitats poden desenvolupar i respectar els drets dels altres i fomentar relacions
basades en la cooperació, la tolerància i la comprensió: la qualitat de vida dels
infants i l’educació sobre els drets són íntimament interdependents. Es posa l’accent
en el desenvolupament de la identitat personal, en l’acceptació de les diferències i
en el respecte pels altres (individus, nacions, cultures), així com sobre l’aprenentat-
ge sobre els drets i les responsabilitats dels membres de la comunitat. Això s’asso-
leix amb un ensenyament que se centri en:

• Crear un entorn que estimuli l’infant a desenvolupar un sentit de vàlua personal;
• Crear unes condicions en què l’infant se senti un membre igual de la comunitat;

Viure i aprendre els drets dels infants: 
de l’àmbit nacional a l’àmbit local a Croàcia



aprenguessin sobre els drets i els apliquessin a la vida
quotidiana. Intentem dur els drets de l’infant a la pràctica
en la vida quotidiana de l’escola a través de: augmentar
la participació dels infants en activitats que tradicional-
ment fan els adults; respectar les seves opinions quan es
prenen decisions importants per a la vida en comú de la
classe; respectar la llibertat d’elecció quan s’atenen les
seves necessitats i interessos personals; i fer-los més res-
ponsables de les seves pròpies tries i conductes.
Més avall descrivim tres situacions en les quals vam uti-
litzar elements de l’aprenentatge en context per perme-
tre que els infants exercitessin el seu dret a la partici-
pació.

Projecte dels «senyals de circulació»
Els infants estaven molt esverats per un accident entre
un nen de la classe, que anava en bicicleta, i un cotxe.
Parlant amb els mestres sobre l’accident, el infants van
arribar a la conclusió que les males condicions del tràn-
sit al veïnat havien causat l’accident. Se’ls va preguntar
què podien fer per evitar aquesta mena d’accidents. Van
concloure que estarien més segurs si observaven les
normes de circulació que els adults aprenen a l’autoes-
cola i que també hi hauria d’haver autoescoles per als
infants.
Els mestres van suggerir que els infants que organitzes-
sin una «Petita escola de vianants». El centre va comprar
diversos materials que van ajudar els infants a aprendre
sobre senyals, normes i conductes de circulació. Uns
policies els van ajudar a organitzar un «test de vianants»
al pati de l’escola. Però l’interès dels infants pel trànsit
no es va aturar aquí. El següent pas va ser un curs sobre
seguretat en la circulació amb bicicleta, que va incloure
una exposició de dibuixos dels infants per obtenir diners
per comprar bicicletes.
Aviat l’escola va quedar massa petita per a totes les
idees dels infants sobre la seguretat vial, així que van
començar a investigar un entorn més ampli.
Conscients que la seguretat no depèn només d’ells,
van començar a estudiar la densitat del trànsit fora de

l’escola i a observar la gran velocitat dels cotxes. Quan
els mestres els van preguntar si els infants poden
influir en la conducta dels conductors, van proposar
dissenyar un fullet titulat «Atenció! infants circulant»,
que distribuirien als conductors fora de l’escola. Quan
van sortir a fer un passeig pel barri van notar que els
conductors rarament s’aturaven per deixar-los creuar
el carrer, així que van decidir premiar els qui ho feien
amb una medalla que deia «Conductor–amic dels
infants», que havien fet ells mateixos. Investigant quins
carrers del veïnat eren segurs o insegurs, van adonar-
se que el carrer on estava ubicada l’escola no tenia
cap senyal que n’indiqués la presència. Van enviar una
carta a les autoritats, amb l’ajuda dels mestres i de
l’administració de l’escola, en la qual descrivien el pro-
blema per escrit i amb dibuixos; molt aviat es van
posar senyals de circulació a l’exterior del centre. Els
infants van veure com, ajudats per adults, podien tenir
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efecte sobre la presa de decisions i
canviar problemes en el seu propi
entorn.

El projecte «El nostre til·ler»
Un dels aniversaris de la nostra escola
el vam celebrar plantant un til·ler. Els
infants van seguir cuidant-se de l’arbre
jove: l’estimaven, van construir una
tanca al seu voltant i van exposar un
missatge ecologista prop seu. Van des-
cobrir moltes coses interessants del
til·ler: que les monedes croates tenen
el mateix nom, que un til·ler que duia
el nom d’un personatge històric croata
tenia 500 anys, que en el barri hi havia
un carrer que es deia carrer del Til·ler,
que la fusta del til·ler s’utilitzava per



fer pianos... Els infants seguien el crei-
xement de l’arbre; el primer estiu des-
prés d’haver-lo plantat jugaven sota la
seva ombra, a l’hivern van posar una
caseta per als ocells a les seves bran-
ques i a la primavera van recollir-ne les
primeres fulles de te. 
Aleshores van tenir una gran decepció:
un matí els infants van trobar l’arbre
destruït. No sabien qui ho havia fet o per
què, però els va fer posar molt tristos i
enfadats. El mestre els va ajudar a
expressar les seves emocions i els va fer
pensar si en el futur es podria evitar
aquesta mena de vandalisme. Van sorgir
moltes idees, però en van triar dues:
plantar un arbre nou i escriure una carta
a una cadena de televisió per compartir
aquella història tan trista i el seu esforç
per l’entorn. L’escola va convidar un
equip de televisió que va entrevistar els
infants sobre aquest problema i van gra-
var la plantada del nou til·ler que van
donar les famílies. Els infants van reco-
nèixer l’enorme poder dels mitjans de
comunicació i van utilitzar-lo per enviar
al públic el seu missatge que els arbres
no haurien de ser destruïts i que tothom
que anés a la seva escola hauria d’aju-
dar a preservar-ne la verdor.

«Les lleis s’estudien a la Facultat de
Dret, però van venir a la nostra escola»
El títol d’aquest projecte, una cita d’un
nen que té una germana que estudia
dret, és la millor il·lustració del fet que
els drets han esdevingut part de la vida
quotidiana del centre. Consisteix en un
llibre amb una col·lecció de dibuixos i
afirmacions dels infants que mostren
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clarament com els infants, que viuen en la comunitat de
l’escola, han donat vida al regne del dret i, per tant, als
drets dels infants. Això és el que diuen, entre altres
coses, sobre els drets de l’infant: Dret és el que és veri-
tat, no el que és imaginat. Dret és quan tens el dret de
fer alguna cosa. El dret de l’infant està protegit per la
mare, el pare, l’avi i l’àvia. El meu dret està protegit pel
meu germà gran. Déu protegeix els drets dels infants,
igual que la senyora que cuida els infants que no tenen
drets. Tota la gent té el dret a una família perquè la
mare i el pare són les persones més importants. Els
infants que no tenen una mare i un pare tenen el dret
de ser cuidats per adults i amics.
En la mesura que exercitar els drets dels infants a l’es-
cola depèn estretament del grau de consciència que els
adults tenen d’aquests drets, de la comprensió de les
necessitats dels infants, les seves capacitats i les mane-
res d’aprendre, de l’observació constant i la resposta
oportuna als estímuls del context i als interessos dels
infants, l’àmbit dels drets dels infants és el centre dels
debats i les millores en les pràctiques educatives de la
nostra escola. L’escola està compromesa amb la forma-
ció continuada dels mestres i altre personal en l’àmbit
de l’educació sobre els drets dels infants; amb la bona
cooperació amb les famílies; i amb el treball en equip
dels mestres, psicòlegs, pedagogs i administradors del
centre –tot plegat amb l’objectiu de crear unes condi-
cions favorables que garanteixin el respecte pels drets
dels infants.
Deu anys després de l’adopció del Programa Nacional
Educatiu sobre els Drets Humans de Croàcia, és de
justícia dir que s’han fet alguns passos importants per
millorar la consciència de la comunitat educativa sobre
la importància de respectar i protegir els drets de l’in-
fant a l’escola i la necessitat de treballar en l’educació
per als drets humans. És essencial desenvolupar la
comprensió i la pràctica d’aquesta comunitat. Fins a
quin punt els infants gaudiran dels seus drets no
depèn tant de la llei; depèn molt més dels adults que
organitzen i participen en el seu procés educatiu.

Encara resulta difícil per als adults acceptar que l’in-
fant té drets i que el seu dret a participar representa
un repte radical a les percepcions tradicionals de l’in-
fant. Reconèixer els drets dels infants no significa que
els adults tinguin menys responsabilitat; requereix que
aprenguin a cooperar més amb els infants i a ajudar-
los a expressar les seves opinions.

Dubravka Maleš és professora del Departament 
de Pedagogia a la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Zagreb. dubravka.males@zg.htnet.hr. 
Zlata Gunc és pedagoga a l’escola infantil Ivana 
Brlic-Mazuranic de Zagreb. zlata.gunc@gmail.com
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manegar petits conflictes. És l’única
manera d’esdevenir adults.

2. El dret d’embrutar-se
«No t’embrutis» és el típic consell dels
pares. Penso que els infants haurien de
tenir dret a jugar amb materials naturals
com la sorra, la terra, l’herba, les fulles,
les pedretes, les branquetes... Jugar en
un bassal és tan divertit! Observem els
infants durant una pausa en un joc orga-
nitzat, entre una mica de malesa...
Veurem com es diverteixen jugant durant
hores amb quatre coses trobades a terra.

3. El dret d’olorar
Avui dia correm el risc d’envasar-ho tot
al buit, eliminant en el procés qualsevol
diferència olfactiva. Pensem en el forn
de pa, en el taller del mecànic de bici-
cletes, en el sabater, en la farmàcia.
Cada lloc té una olor pròpia. Una esco-
la, un hospital, un supermercat, una
església: ara tots fan la mateixa olor de
detergent. Ja no hi ha diferències. Però,
a qui no li agrada sentir l’olor de la terra
després d’un xàfec i no gaudeix de
caminar pel bosc i sentir l’olor caracte-
rística de l’humus barrejat amb les
males herbes? El nostre aprenentatge
com a infants de gaudir de les olors i

Gianfranco Zavalloni

Gianfranco Zavalloni ofereix una altra perspectiva dels drets dels infants, que
va més enllà de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions
Unides 

El record de la nostra infantesa
M’agrada jugar, dibuixar, explicar i que m’expliquin contes, fer i veure espectacles de
titelles. M’agrada el món dels infants, però també crec que és important que una
part del nostre infant interior es mantingui viva. I durant setze anys he estat jugant
amb infants de tres a sis anys en escoles infantils.
És per això que fa més de quinze anys vaig escriure el Manifest dels drets naturals
dels infants. Treballant com a mestre i després com a administrador d’una escola,
m’havia adonat que gairebé qualsevol infant benestant d’Europa gaudeix dels drets
establerts a la Convenció (educació, salut, joc...). I amb tot, aquests i altres infants
no gaudeixen del que jo anomeno «drets naturals». El meu manifest s’adreça també
als adults, perquè els infants ho entenen a la primera. És com quan el Petit Príncep
de Saint-Exupéry diu: «Les persones grans no entenen mai res, totes soles, i per als
nens és molt pesat haver-los de donar sempre explicacions i més explicacions.»
Per comprendre els infants, hem de recordar la nostra infantesa, és a dir, pensar en
nosaltres quan érem infants. Per fer-ho, hauríem de plantejar-nos algunes preguntes:
què ens agradava fer? on solíem jugar? amb qui ens agradava estar?
A través d’aquestes preguntes, penso que és útil analitzar la relació entre el món de
la infantesa i la societat moderna, des d’una perspectiva del que considero uns drets
totalment negligits.

1. El dret a l’esbarjo
En el món actual tot està planificat, informat i informatitzat; la setmana de l’infant
està virtualment planificada per la família o l’escola. No hi ha possibilitat d’improvi-
sar. Els infants no tenen l’oportunitat de fer alguna cosa per si mateixos, de jugar pel
seu compte. És molt necessari que tinguin temps per estar sols, per aprendre a

Els drets naturals dels infants

reconèixer les aromes de la naturalesa
són experiències que ens acompanya-
ran tota la vida.

4. El dret al diàleg
Cal que tots ens adonem de com n’és
de trist un sistema de comunicació i
d’informació en un únic sentit. Tots som
espectadors passius dels mitjans de
masses, sobretot de la televisió. La
gent menja, juga, treballa, convida
amics mentre «la tele està en marxa».
La televisió transmet uns models cultu-
rals, creant consumidors passius. La
«tele» acaba inhibint les paraules.
Explicar contes, llegendes, crear espec-
tacles de marionetes, fan possibles la
comunicació, la conversa i el diàleg.

5. El dret d’utilitzar les mans
La tendència del mercat és oferir articles
preparats i objectes d’usar i tirar que no
poden ser reparats. Les joguines indus-
trials són tan perfectes i completes que
els infants no hi han d’afegir res. Per
introduir els infants a la informàtica, la
mateixa escola suggereix l’ús dels jocs,
duent-los així a habituar-se als videojocs.
Al mateix temps, no hi ha oportunitats
per desenvolupar la destresa manual,
sobretot de moviments fins. No és fàcil



trobar infants que sàpiguen clavar un clau,
serrar i llimar la fusta, utilitzar el paper de
vidre, encolar, així com és difícil trobar
adults que comprin regals per als infants
a la ferreteria. L’ús de les mans és un dels
drets menys tinguts en compte en la nos-
tra societat postindustrial.

6. El dret a un bon començament
Em refereixo al problema de la contami-
nació. L’aigua ja no és pura, l’aire està
contaminat, el sòl també. Es diu que és
una conseqüència no desitjada del des-
envolupament i el progrés. Així que cal
«tornar enrere» i redescobrir el plaer de
passejar pel poble, de compartir un
entorn agradable. I moltes vegades és
això el que demanen els nostres infants.
Per això és important prendre aliments
sans, beure aigua fresca i respirar aire
pur des del naixement.

7. El dret al carrer
Els carrers i les places estan dissen-
yats perquè la gent es trobi i es rela-
cioni. Avui dia, estan plens de trànsit i
d’aparcaments i, paradoxalment, ara
ens allunyen els uns dels altres. És vir-
tualment impossible veure infants
jugant lliurement en una plaça. Són
espais de risc per a la gent gran. Cal
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de debò que tinguem present
que aquests llocs, igual que
totes les zones comunes, ens
pertanyen a tots.

8. El dret a la salvatgia
Fins i tot el temps d’esbarjo està
organitzat. Viuen un temps de
«gaudi». Cada racó dels parcs
està planificat; i el mateix passa
als patis de les escoles, a les
zones verdes, fins i tot en la pla-
nificació urbana. Però on es pot
construir una cabana, jugar a fet i
amagar, enfilar-se als arbres? La
manipulació humana hauria de
deixar espai per a la salvatgia,
també per als infants.

9. El dret al silenci
Els nostres ulls poden tancar-se i per tant descansar,
però les nostres orelles sempre estan obertes i cons-
tantment subjectes a estímuls externs. Penso que
estem tan acostumats al soroll que temem el silenci.
Cada vegada més, a les festes infantils hi ha música
sorollosa, i també a l’escola.  La gent que surt a passe-
jar per la natura amb els Ipod són un exemple d’aques-
ta situació. Ens perdem l’oportunitat de sentir bufar el
vent, de sentir cantar els ocells, de sentir el borbolleig
de l’aigua. El dret al silenci significa una educació per
escoltar el silenci.

10. El dret als matisos
Estem acostumats als llums de la ciutat, fins i tot quan no
hi ha llum a la natura. La llum elèctrica ens permet viure
la nit igual que el dia, impedint que percebem les transi-
cions: pocs de nosaltres veiem sortir i pondre’s el sol. I el
pitjor de tot: ja no som capaços de percebre els matisos,
ni tan sols quan usem els colors amb els infants, i per tant
correm el risc de veure les coses en blanc i negre. Aquest
risc és el fonamentalisme. En una societat cada vegada
més polifacètica, és una actitud realment perillosa.

Intentem veure el món amb ulls d’infants!
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Els drets naturals 

dels infants

1. El dret a l’esbarjo 

viure períodes de temps que no estiguin planifi-

cats per adults 

2. El dret d’embrutar-se 

jugar amb la sorra, la terra, l’herba, les fulles, l’ai-

gua, les pedretes, les branquetes

3. El dret d’olorar

sentir el plaer de l’olor, reconèixer les aromes de

la natura 

4. El dret al diàleg

escoltar i tenir l’oportunitat de parlar

5. El dret d’utilitzar les mans

clavar un clau, serrar i llimar la fusta, utilitzar el

paper de vidre, encolar, modelar fang, lligar cor-

des, encendre un foc

6. El dret a un bon començament

prendre aliments sans des del naixement, beure

aigua fresca i respirar aire pur

7. El dret al carrer

jugar lliurement a la plaça, caminar pel carrer

8. El dret a la salvatgia

construir una cabana al bosc, jugar a fet i amagar

entre les canyes, enfilar-se als arbres

9. El dret al silenci

sentir bufar el vent, cantar els ocells, borbollejar

l’aigua 

10. El dret als matisos

veure sortir i pondre’s el sol, admirar la lluna i les

estrelles a la nit

Gianfranco Zavalloni és el representant
de les escoles, Consolat Italià a Belo
Horizonte, Brasil. burattini@libero.it;
http://www.scuolacreativa.it

http://www.scuolacreativa.it
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pràctica les disposicions de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant
que garanteixen que els infants puguin
expressar les seves necessitats i els
seus punts de vista en les qüestions que
els afecten (Article 13). El projecte, des-
envolupat per la Fundació Comenius per
al Desenvolupament Infantil, s’aplica en
diverses organitzacions no governamen-
tals que operen en diferents parts de
Polònia, sota l’auspici del comissari
polonès pels Drets dels Infants.
Vam començar amb un seminari al qual
van assistir experts internacionals per
presentar vàries maneres de fomentar la
implicació dels infants en la vida comuni-
tària. Després vam recórrer a les bones
pràctiques europees per fer un sondeig
als infants de cinc comunitats. Vam fer
arribar els comentaris dels infants als diri-
gents locals i els vam animar a prestar
més atenció a les necessitats infantils en
els processos de presa de decisions. El
projecte també ensenya a les famílies i
els mestres a escoltar els infants en les
situacions quotidianes, permetent que
els més petits exerceixin el seu dret a
parlar sobre temes que són importants
per a ells. Finalment, vam endegar cam-

Ewa Sadowska

Ewa Sadowska presenta el projecte «L’infant com a ciutadà», que pretén donar
als infants el dret a la llibertat d’expressió dins les famílies, les escoles i les
comunitats locals

«Als infants se’ls ha de mirar, no d’escoltar». Aquest vell adagi polonès, que segueix
transmetent-se de generació en generació, enforteix la creença infantil que només la
veu dels «adults» és important. Amb tot, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de
les Nacions Unides dóna als infants el dret a la llibertat d’expressió en totes aque-
lles qüestions que els afectin, i manté explícitament que l’opinió de l’infant ha de ser
tinguda en compte.
Les famílies, les escoles i les institucions dels serveis infantils polonesos tendeixen
sovint a oblidar aquest dret. El nomenament d’un comissari per als Drets dels Infants
l’any 2000 no ha aportat grans canvis en aquest sentit. La societat polonesa deixa
molt poc espai, o gens, per al diàleg intergeneracional. Els adults no es comuniquen
amb els infants; comuniquen coses als infants. Les polítiques socials i educatives
locals també ignoren la veu dels ciutadans més joves. Uns infants a qui no s’ensen-
ya a articular la seva veu no tindran un interès actiu en la vida comunitària en el futur.
Els adults han d’aprendre a entendre el que els infants intenten dir, i respondre
posant en pràctica les idees dels infants. També haurien d’animar els infants perquè
facin les seves pròpies tries des de ben petits. Per aconseguir-ho, cal que els adults
i els infants treballin plegats a casa, a l’escola i a la comunitat.

El projecte «L’infant com a ciutadà»
L’objectiu del projecte «L’infant com a ciutadà» és animar les comunitats locals per-
què considerin els infants com a actors socials, i perquè tinguin en compte les seves
opinions a l’hora de dissenyar els serveis i els programes per a la infància. Es pretén
ajudar les famílies i les persones que treballen amb la primera infància a portar a la

Donem veu als infants: 
escoltar els infants a Polònia

panyes de conscienciació per promoure
el drets dels infants d’expressar lliure-
ment les seves opinions, tal com propo-
sa l’Article 12 de la Convenció.

Escoltar els infants: un sondeig
Per recollir les opinions dels infants,
vam decidir realitzar un sondeig amb
entrevistes individuals i en grup. L’equip
d’investigadors –psicòlegs i educadors
de l’Escola de Psicologia Social de
Varsòvia– van parlar amb 150 infants de
5 a 7 anys en tres comunitats rurals i
dues d’urbanes. Vam fer preguntes com
«Hi ha alguna cosa que t’agradaria can-
viar o millorar del teu veïnat?» Els
infants també van dibuixar mapes dels
seus barris i van planificar projectes de
construcció local utilitzant una moneda
fictícia anomenada «dong». La majoria
estaven sorpresos de l’interès dels
adults pel que ells pensaven, però tot i
així es van mostrar desitjosos de com-
partir les seves idees amb nosaltres.
De quina manera comprenen els infants
la paraula «veïnat»? És el «lloc on vius»,
«el camp» o «una cosa com un país, però
més petit». Associaven cada punt del
mapa amb alguna persona important (la



casa de l’àvia, el turó on jugar amb altres infants, etc.).
Quan se’ls va preguntar sobre els canvis més recents del
seu veïnat, la majoria va parlar d’alteracions a les seves
cases i als entorns immediats («el pare ha cavat un pou»,
«hem fet unes habitacions noves a dalt», «Teníem quatre
galls a la nostra granja, ara en tenim dos»). La majoria de
canvis tenien algun efecte en la vida dels infants, per

exemple, la construcció d’una nova urbanització havia
reduït l’espai de joc d’un nen.
Es va preguntar als infants què canviarien del seu veï-
nat. La majoria volien tota mena d’atraccions, per exem-
ple, un «parc d’atraccions». També volien millorar l’as-
pecte dels barris amb la renovació dels habitatges.
Moltes de les respostes es referien als cotxes, que eren
considerats una molèstia: «no estic segur»; «no tenim
cap lloc per anar amb bicicleta, el carrer és massa
estret». També van mencionar altres necessitats: «en el
nostre parvulari hi ha massa infants i no hi ha prous
mestres», «calen més bancs a l’església perquè si arri-
bes tard ja no trobes seient». Alguns infants van optar
per canvis que atraguessin més infants a la zona.
Els infants no van tenir cap problema per repartir els
«dongs», la moneda fictícia. Van mostrar un alt grau de
maduresa, repartint gairebé mig i mig entre «l’autoindul-
gència» i «les necessitats d’altres persones». En el pri-
mer cas, la despesa es destinava majoritàriament a
joguines, però en el segon cas era per als membres de
la família –«roba per a tota la família»– i per a la comu-
nitat «una parada d’autobús nova, perquè la vella està
atrotinada i has d’esperar a peu dret perquè no hi ha
seients».
Algunes de les preguntes eren sobre el seu sentiment
de tenir algun impacte en l’entorn. Els vam preguntar
què podien fer els nens i les nenes al veïnat. La majoria
van mencionar espontàniament els jocs, establint una
distinció entre els «jocs de nens» (carreres, pilota, cot-
xes) i els «jocs de nenes» (botigues, nines). La majoria
dels infants no canviarien de sexe, sovint per motius
relacionats amb la vida adulta, per exemple, els nens
«podran comprar-se un bon cotxe», i les nenes «no hau-
ran de fer el servei militar» i «podran tenir fills».
També es va preguntar als infants si podien donar algun
consell als adults. Aquells infants a qui els adults havien
consultat seriosament sobre alguna decisió encara ho
recordaven mesos després. Una nena recordava que la
nit de cap d’any la seva mare «va treure tres vestits i va
preguntar quin s’hauria de posar per anar a la festa». La
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mare d’una altra nena li va demanar que
«li dissenyés un vestit per anar a una
boda». Un infant va dir que li agradava
donar consells perquè el feia sentir bé
saber coses que els adults no sabien, i
a un altre li agradava perquè li encanta-
va «prendre decisions».

Les opinions dels infants són importants
Vam compartir les troballes i les conclu-
sions de la nostra recerca amb les
comunitats locals, amb l’esperança que
ajudaria a donar veu als infants. L’infant
té una mirada fresca sobre les coses i
pot veure alguns aspectes més clara-
ment que els adults. Sens dubte poden
fer d’assessors en projectes mediam-
bientals. No només se’ls pot demanar,
sinó que de fet se’ls hauria de demanar
els seus comentaris en temes com el
disseny del pati o de la classe. La recer-
ca mostra que aquest sentiment de ser
efectiu que es construeix amb els anys,
fa que l’infant tingui més possibilitats de
sortir-se’n bé a la vida, d’enfrontar-se a
les dificultats i d’emprendre tasques que
li representin un repte. Les famílies, els
mestres i altres adults presents en la
vida quotidiana dels infants haurien de
millorar contínuament les habilitats
necessàries per desenvolupar l’autoesti-
ma dels infants.

Ewa Sadowska és la responsable de
coordinar el projecte «L’infant com a ciu-
tadà» a la Fundació Comenius per al
Desenvolupament Infantil. esadows-
ka@frd.org.pl.
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Declaració dels Drets de l’Home i del
Ciutadà de la Revolució Francesa. Per
això se’n diuen de «la primera genera-
ció». Els segons van imposar-se després
de la Revolució Russa de 1917. Són
drets -per a la seva satisfacció- de natu-
ralesa jurídica distinta. Per al compli-
ment dels drets civils i polítics basta el
respecte per part de l’estat, la manca
d’ingerència. Per al compliment dels
drets socials cal la conducta activa de
l’estat, unes inversions: el dret a la salut
requereix hospitals; el dret a l’educació,
escoles. 

Eglantyne Jebb
El gran text sobre els drets dels infants de
la primera etapa és la «Declaració de
Ginebra». Aquest document és obra per-
sonal d’una dona singular, l’anglesa
Eglantyne Jebb, que el 1919, immediata-
ment després de la Primera Guerra
Mundial, creà l’organització Save the
Children Fund (Fundació Salveu els
Infants). Eglantyne Jebb havia viscut tots
els sofriments i misèries dels infants
durant la guerra de Crimea i durant la
conflagració del 1914 al 1918. Constatà
que, un cop acabada la guerra, la tragè-
dia dels infants perdurava. I, amb una

Jordi Cots 

Jordi Cots ens recorda la tasca d’una persona que va ser capdavantera en la
qüestió dels drets dels infants i una primera declaració sobre els drets dels
infants

Les primeres conceptualitzacions dels drets de l’infant. 
La Declaració de Ginebra
Dins de la conceptualització dels drets de l’infant podem distingir dues grans etapes.
La primera, de pura protecció de l’infant; el que algun autor (Feinberg) ha anomenat
«drets obligatoris», que es corresponen a aquelles obligacions que ningú, ni el mateix
infant-titular ni els seus representants, podria deixar d’exigir, que no són renuncia-
bles. Amb la Convenció de 1989 se n’han dit «drets de supervivència». S’han ano-
menat, també, partint de la Declaració de Drets Humans de 1948, drets econòmics,
socials i culturals, o de la segona generació. Són els drets a la vida, a la salut, a l’e-
ducació, a la prevenció de tota forma d’explotació.
La segona etapa correspon a aquells drets que permeten que els infants puguin ser
respectats com a persona, que puguin participar en la societat i involucrar-se en els
assumptes que són importants per a ells. Són els drets «voluntaris», els drets que
–també amb la Convenció– s’anomenen «de participació». Amb la terminologia de la
Declaració de Drets Humans de 1948 serien els drets civils i polítics, les llibertats
clàssiques, drets de la primera generació. 
Aquesta distinció és important. Es tardarà molt de temps a reconèixer, formalment,
que l’infant té drets civils i polítics. Després d’haver estat reconeguts en la Convenció
de 1989, costarà, encara, d’assumir-ho. Protegir un infant és més fàcil, més gratifi-
cant, més directe; l’infant té una actitud passiva. Acceptar que és titular de drets
civils i polítics suposa una disposició al diàleg, al pacte, a la intervenció activa de l’in-
fant. Com a educadors, hi hem de pensar.
Matisem aquesta diferenciació. Els primers en el temps van ser els drets civils i polí-
tics. Provenien de la tradició de la Declaració d’Independència americana i de la

Focus en... 
Eglantyne Jebb i la Declaració de Ginebra 



extrema clarividència, pensà que el mitjà indiscutible
d’assegurar la salvaguarda dels interessos dels infants en
temps de desastre és el d’establir un sistema tan perfec-
cionat com es pugui de protecció de la infantesa «en
temps normal». Faltava, per fer això, un principi unificador,
amb capacitat integradora. I fou d’aquesta manera que
volgué dotar-se d’un programa d’acció que revestí la
forma d’una carta dels drets dels infants que batejà amb
el nom de la seva ciutat predilecta, ja que Ginebra era la
seu de la Lliga de les Nacions, perquè Suïssa havia estat
sempre un país de reformadors i d’educadors i perquè s’hi
parlaven tres idiomes, símbol, per a ella, de germandat
entre els pobles. 

La Declaració de Ginebra
La «Declaració de Ginebra» és un document breu, senzill,
amb un llenguatge directe i entenedor, destinat a cridar l’a-
tenció de tothom i provocar una transformació de les lleis
i la reforma dels costums en el camp de la infantesa; volia
que aquesta carta constituís un bon instrument de propa-
ganda de la seva obra. Eglantyne Jebb era una dona molt
apreciada i la seva Declaració fou adoptada, sense variar-
ne cap punt, per la Societat de Nacions, el 26 de setem-
bre de 1924.
Com que es tracta d’un text poc conegut, estimem
oportú reproduir-lo. Diu així: 

Jordi Cots ha estat defensor dels Infants a Catalunya. 
jordicotsmoner@gmail.com
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Declaració de Ginebra

Per la present Declaració dels Drets de l’Infant, els homes i dones de

totes les nacions, reconeixent que la humanitat ha d’atorgar a l’infant

el millor que li pugui donar, afirmen així els seus deures, i descarten

tota discriminació per motius de raça, de nacionalitat i de creença:

1. L’infant ha de poder desenvolupar-se d’una manera normal,

materialment i espiritualment.

2. L’infant que té fam ha de ser alimentat; l’infant malalt ha de ser

curat; l’infant retardat ha de ser estimulat; l’infant desviat ha de

ser atret; i l’orfe i l’abandonat han de ser recollits i atesos.

3. L’infant ha de ser el primer que rebi auxili en moments de desastre.

4. L’infant ha de ser posat en condicions de guanyar-se la vida, i ha

de ser protegit contra qualsevol explotació.

5. L’infant ha de ser educat en el sentiment que haurà de posar les

seves millor qualitats al servei dels seus germans. 

No es pot dir més en tan poques paraules. Tot i la seva simplicitat,

aquest text conté una visió global de la infantesa. Ho evidencien els

principis primer i últim. Som lluny ja d’una norma puntual per resol-

dre una injustícia flagrant. Aquí no hi ha solament la infància en risc.

Hi ha una política d’infància. I les necessitats que recull responen a

una experiència viscuda, a una inquietud concreta, a una idea o a

alguna de les realitzacions d’Eglantyne Jebb.

Això sí, conté tan sols drets socials. Aleshores no es podia pensar,

encara, en els drets civils i polítics. 

Però és un text original, és a dir, no té res a veure amb cap declaració

anterior, no és tributari de les grans declaracions sobre drets humans

que un dia serien a l’arrel de la Declaració de Drets Humans de 1948.
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És una publicació conjunta d’una xarxa de revistes de
set països europeus que se centra en els serveis i el tre-
ball amb els infants d’entre 0 i 10 anys i les seves famí-
lies. Tot i que la majoria d’articles provindran dels països
participants, Infància a Eu-ro-pa és oberta a qualsevol
aportació d’arreu d’Europa.

Els objectius d’Infància a Eu-ro-pa són:

• Proporcionar un fòrum per a l’intercanvi d’idees, 
pràctiques i informació.

• Explorar la relació entre teoria i pràctica.
• Contribuir al desenvolupament de polítiques i pràctiques 

en l’àmbit europeu, nacional, regional i local.
• Celebrar la diversitat i la complexitat.
• Reconèixer la contribució del passat en el present.
• Aprofundir el coneixement de la infància a Europa, 

passada, present i futura.

infànciaaeu-ro-pa Bambini in Europa, en italià:

Bambini - bambinieuropa@edizionijunior.it

Viale dell'Industria

24052 Azzano San Paolo, Bergamo, Italia 

Tel.: +39 035 534 123

Barn i Europa, en suec:

Tidningen Förskolan - forskolan@lararforbundet.se

Lärarföfbundet

Box 12239, 102 26 Stockholm, Suècia

Tel.: +46 (0)8 7376568

Børn i Europa, en danès:

Born & Unge - boernieuropa@bupl.dk 

BUPL, Blegdamsvej 124 

2100 Copenhagen, Dinamarca

Tel.: +45 354 65000 

Children in Europe, en anglès:

Children in Scotland - info@childreninscotland.org.uk

Princes House, 5 Shandwick Place

Edinburg, EH2 4RG, Escòcia

Tel.: +44 131 228 8484

Copii în Europa, en romanès::

Copii în Europa - mariana_norel@unitbv.ro

Bd Eroilor 29

500036 Brasov

Tel./Fax: 0040 268 475 716

Djeca u Europi, en croat:

Pucko otvoreno uciliste Korak po Korak - 

helena@korakpokorak.hr

Ilica 73

10000 Zagreb, Croàcia

Tel.: +385 1 48 54 935

Dzieci w Europie, en polonès:

Fundacja Rozwoju Dzieci - im. Jana Amosa Komenskiego

frd@frd.org.pl

Flory 1/8, 00-586  Warsazwa, Polònia

Tel.: +48 22 881 1580

Enfants d'Europe, en francès:

A Bèlgica: 

Observatoire de l'Enfant - observatoire@grandirabruxelles.be 

Rue des Palais, 42

1030 Bruxelles, Bèlgica

Tel.: +32 028 008 358

A França:

Les Amis du Furet  - lefuret@noos.fr 

6, quai de Paris

67000 Strasbourg, França

Tel.: +33 038 821 9662

Géfires, en grec:

Doudomis - info@doudomis.gr

60 Mavromihali Str, 

10680 Athens, Grècia

Tel.: (0030) 210 3632647

Gyermekek Európában, en hongarès::

Pro Excellentia Foundation - proexc@t-online.hu

Vizafogó sétány 6

1138 Bucarest, Hongria

Tel.: +36 1 238 0147

Infància a Europa, en català:

Infància, educar de 0 a 6 anys

redaccio@revistainfancia.org

Infancia en Europa, en castellà:

Infancia, educar de 0 a 6 años

redaccion@revistainfancia.org

Associació de Mestres Rosa Sensat

Av. Drassanes, 3

08001 Barcelona, Espanya

Tel.: +34 934 817 373

Infância na Europa, en portuguès::

APEI - apei@mail.telepac.pt

Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0

1070-023 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 213 827 619

Kinder in Europa, en alemany:

Betrifft Kinder - evagrueber@verlagdasnetz.de

Wilhelm-Kuhr-Str. 64

13187 Berlín, Alemania

Tel.: +49 30 48 09 65 36

Distribució a Àustria: www.unserekinder.at

Kinderen in Europa, en holandès:

Als Països Baixos:

Childcare International - 

ankevankeulen@childcareinternacional.ml

Bolstraat 6 

wx Utrecht, Holanda

Tel.: +31 30 251 17 83

A Bèlgica:  

VBJK - info@vbjk.be

Raas Van Gaverestraat 67A

B-9000 Gent, Bélgica

Tel.: +32 923 247 35
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