Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional amb motiu del
Dia universal de la infància
L’any 1954, l’Assemblea General de les Nacions Unides recomanà, mitjançant
la Resolució 836 (IX), la institució a tots els països del Dia Universal del Nin, data
que es dedicaria a la fraternitat i la comprensió entre els nins del món i es
destinaria a activitats pròpies per promoure el benestar dels nins i nines del món.
L’Assemblea suggerí als governs que celebressin el dia a la data que cadascun
d’ells estimés convenient. Dia 20 de novembre marcà la data en què l’Assemblea
aprovà la Declaració dels Drets del Nin l’any 1959 i la Convenció sobre els Drets del
Nin l’any 1989. El setembre del 2000, en el transcurs de Cimera del Mil·lenni, els
líders mundials elaboraren els 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni, que
van des de la reducció a la meitat de la pobresa extrema, fins l’aturada de la
propagació de la sida i la consecució de l’ensenyament primari universal per a l’any
2015. Encara que els objectius del mil·lenni estan dirigits a tota la humanitat, es
refereixen principalment a la infància.
De fet, UNICEF constata que 6 dels 8 objectius fan referència directament a
la infància i que la realització dels 2 darrers també portaran millores fonamentals a
les vides dels nins i nines.
Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears assumeix com a
propis els següents objectius i insta les diferents administracions a dur a terme les
recomanacions que s’hi contenen i que a continuació es detallen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radicació de la pobresa extrema i de la fam.
Aconseguir l’ensenyament primari universal.
Promoure la igualtat entre tots els gèneres i l’autonomia de la dona.
Reduir la mortalitat infantil.
Millorar la salut materna.
Combatre el VIH (sida), el paludisme i altres malalties.
Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 20 de novembre de 2007

