Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional amb motiu de la celebració del 20 de novembre,
Dia internacional de la infància
El dia 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets de
l’Infant per part de Nacions Unides. Avui fa just 23 anys. Tots els grups
parlamentaris ens sumem a commemorar aquest dia, per recordar com l’aplicació
dels drets de la infància és imprescindible de manera permanent, considerant els
nins i nines com a subjectes actius de ciutadania.
En aquest marc, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, juntament amb
UNICEF Balears, han propiciat el I Congrés de la Infància a les Illes Balears,
celebrat en aquesta mateixa sala de plens del Parlament de les Illes Balears. Hi han
participat nins i nines de Formentera, Eivissa, Santa Eulàlia des Riu, Ciutadella,
Lloret de Vistalegre, Santa Maria, Calvià i Palma. La vinculació entre la situació de
la infància en el món i a Balears han estat els punts tractats pels infants.
El dret dels nins i nines a expressar la seva opinió, a ser escoltats i que es
tinguin degudament en compte les seves opinions és una tasca que no ha fet més
que començar. El foment de la participació infantil ens ajudarà a aconseguir que la
nostra comunitat avanci cap a un futur més sostenible, humà i inclusiu.
La reflexió sobre la realitat local i la presa de consciència de la situació en
què viuen altres infants en el món, propicia que els nines i nines construeixin una
identitat basada en la solidaritat i en el compromís.
Aquest mateix compromís és el que avui aquí ens fa sumar en la construcció
d’aliances regionals i locals a favor de la infància. El paper de les institucions
governamentals és fonamental com a vetlladors de l’aplicació dels drets de la
infància. És moment de posar en les prioritats de la nostra agenda la reorganització
de polítiques d’infància cap a la promoció i la protecció dels seus drets. Per a tal
efecte, ens comprometem a realitzar tots els esforços possibles per a promoure els
programes d’acció a favor de la infància i la família, prestant especial atenció als
col·lectius més vulnerables i en situació de risc social.
D’altra banda, instem de la mateixa manera els ajuntaments, com a
administracions públiques més properes als nins i nines a nivell local, que fomentin
la cooperació entre els seus agents socials i econòmics, públics i privats, a
fomentar els seus drets i benestar.
La Convenció dels drets de l’infant és el tractat més ratificat de la història.
Tots els drets reconeguts són iguals d’importants i indivisibles, i és responsabilitat
de tots i totes vetllar per la seva aplicació i el seu compliment de manera
permanent.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 20 de novembre de 2012

