Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional sobre el 10è aniversari de la
Convenció dels drets del nin, política sobra la infància
El Parlament de les Illes Balears, coincidint amb la celebració del desè aniversari de
la Convenció sobre els Drets del Nin, adoptada per l'Assemblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre del 1989, no vol desaprofitar aquesta
oportunitat, en aquesta data tan significativa per a la infància, per tal de, una
vegada més, deixar palesa la nostra preocupació per la protecció dels nins com a
principi rector de la nostra política i perquè aquest principi tengui aplicació efectiva
i la nostra actuació, com a poders públics, garanteixi als nins la protecció prevista
en els acords internacionals i en les nostres lleis internes que protegeixen els seus
drets.
Per això, el Parlament de les Illes Balears acorda:
1. Promoure en les nostres actuacions públiques l'exercici i el desenvolupament
dels drets dels nins prevists en la legislació referida a ells.
2. Potenciar les institucions que constitueixin un complement eficaç i especialitzat
per a l'impuls i el reconeixement dels drets dels nins.
3. Procurar els mecanismes de control adequats per assegurar el compliment pel
que fa als drets dels nins i a la constant millora dels serveis dirigits a la seva
atenció dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Fomentar la planificació integral de les matèries que afectin els drets de la
infància en la nostra comunitat autònoma.
5. Fomentar la col·laboració i la cooperació entre les entitats públiques que prestin
els seus serveis als nins per a una plena protecció integral, així com per a
l'avaluació del compliment dels seus drets.
6. Realització de campanyes de difusió i sensibilització dirigides a l'opinió pública en
general o a col·lectius concrets amb la finalitat de donar a conèixer la problemàtica
i les necessitats de la infància i, en particular, de determinats sectors de la població
infantil.
7. Promoure polítiques sectorials que promoguin el benestar de la infància i,
especialment, la infància en situació de risc o dificultat social.
8. Proclamar i fomentar els drets i les llibertats de tots els nins sense cap distinció
per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, origen nacional o social, posició
econòmica o de qualsevol altra condició del nin.
9. Reafirmar, segons recullen diferents tractats i declaracions relatius als drets de
la infància, la necessitat de proporcionar als nins cura i assistència especials, sobre
la base de la seva vulnerabilitat, i subratllar, de manera especial, la responsabilitat
primordial dels pares i tutors pel que fa a la protecció i a l'assistència de tot ordre.
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10. Promoure i assegurar, com a actuació pública, la protecció social, econòmica i
jurídica de la família i, dins aquesta, amb caràcter singular, la dels menors, i
especialment la de la infància en risc social.
11. Impulsar la participació activa dels nins fomentant les associacions infantils i
juvenils per a la participació plenament en la vida social, cultural, artística i
recreativa del seu entorn.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 30 de novembre de 1999

