Manifest del Dia Universal dels drets
dels infants
20 de novembre
Les Nacions Unides van redactar i aprovar el 20 de novembre de 1989 un acord internacional
anomenat Convenció sobre els drets de l’Infant,. És un document on es recullen tots els drets
dels infants, que obligatòriament han de ser respectats. L’aprovació d’aquesta convenció
també implica que els infants passen a ser subjectes de ple dret i que ells mateixos poden
exercir i exigir el seu compliment .

Després de 32 anys de la seva aprovació encara queda per recórrer molt de camí en la
divulgació d’aquests drets i, sobretot, en el seu reconeixement en tots els àmbits de la
vida dels infants: en la família, en l’educació i l’escola, en l’atenció sanitària, en el
lleure, en la cultura... Ni els adults ni els propis infants són encara plenament
conscients del que això significa, i conviuen amb nosaltres formes de pensar i d’actuar
que corresponen a situacions prèvies a la convenció.
Totes les legislacions del món s’han de revisar i d’adaptar al reconeixement i al
respecte d’aquests drets. Al nostre país tots els infants, sense excepció, tenen tots els
drets excepte aquells que per raons motivades, la llei estableixi. A la teoria i a la
pràctica, aquest reconeixement és una de les més grans revolucions socials històriques
comparades a d’altres com l’abolició de l’esclavitud o el reconeixement del vot de les
dones.
Hem guanyat la llei però encara ens falta guanyar la consciència de tothom, grans i
petits, en el dia a dia de la vida de cada infant. Els drets són irrenunciables. No importa
d’on es vingui ni d’on es sigui, ni el sexe, ni l’edat, ni el color de la pell, ni les creences
dels infants o dels pares, ni la llengua que es parli, ni la diversitat funcional, tothom té
els mateixos drets.
Des de L’Hospitalet ens comprometem a lluitar cada dia per aquest reconeixement,
divulgació i aplicació en tots els àmbits de la vida dels infants, implicant i fent
còmplices a totes les persones, institucions i entitats que estan en relació amb els
infants i adolescents de la nostra ciutat.
Aquest any 2021 encara arrosseguem les conseqüències de la pandèmia ocasionada
per la covid-19, que continua entre nosaltres. Una vegada més, els infants ens han
donat i ens donen una gran lliçó. Han mostrat la seva capacitat d’adaptació a les
circumstàncies més adverses, tot mantenint la seva il·lusió, alegria i amor a la vida.

Ara més que mai s’han d’esmerçar tots els esforços en un dels col·lectius que, en el
marc de la pandèmia, més ha patit la vulneració dels seus drets, i especialment en
aquells infants i joves que en aquesta situació han vist augmentar el risc d’exclusió
social.
Celebrem tots i totes el Dia universal dels drets dels infants!
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