Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del Dia Universal de la Infància
Un any més commemorem avui el Dia Universal de la Infància, 29 de
novembre, dia de la signatura de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de 1989.
És el tractat internacional més ratificat de la història i compromet els governs a
assumir la seva responsabilitat cap als ciutadans més joves, a donar una atenció
prioritària a la infància, creant entorns favorables per a aquesta i a prioritzar la
inversió de la infància donant veu als nins i a les nines.
Tots els programes i projectes d’acció que implementen els organismes
públics i que afecten directament o indirectament els infants, han d’incloure la
Convenció dels Drets de l’Infant i s’hi han de basar, tot considerant com a principis
rectors d’aquest tractat internacional:
L’article 2. No discriminació. Tots els drets han de ser aplicats per a tots els
infants, sense cap excepció.
L’article 3. Interès superior de l’infant. Totes les mesures s’han de basar en
la consideració de l’interès superior de l’infant.
L’article 6. Dret a la supervivència i al desenvolupament.
I l’article 12. Dret a la participació.
En un model descentralitzat com és el d’Espanya, són els governs locals, i en
especial els autonòmics, els que han de comprometre’s també a liderar el procés
d’assegurar els drets i la participació dels infants en els seus entorns més propers.
S’ha de reconèixer la infància com a col·lectiu titular de drets. Totes les
instàncies governamentals, sota el paraigua de la Convenció dels Drets de l’Infant,
han d’impulsar que la infància sigui subjecte actiu de la ciutadania. És el cas també
dels governants locals, entorns més propers de nins i nines, que han d’afavorir que
l’opinió, les necessitats, les prioritats i els drets de la infància formen part integrant
de les polítiques i dels programes. Es tracta de crear un concepte diferent de
municipi, en el qual tots els ciutadans i les ciutadanes són tinguts en compte, fins i
tot els més petits.
És necessari, doncs, realitzar un esforç entre tots per incloure la infància
entre les prioritats de l’agenda política i social a nivell social i a nivell autonòmic
perquè:
El desenvolupament de la salut de la infància, de la seva educació i la seva
participació activa és crucial per al futur de qualsevol societat.
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La dependència i l’estat de desenvolupament dels nins i les nines els fa
particularment vulnerables, perquè són més sensibles que els adults a les
condicions en què viuen, tals com la pobresa, l’habitatge o la contaminació.
Pràcticament la totalitat de les polítiques tenen un impacte en la vida dels
nins i les nines.
Així, el nostre objectiu per a la infància s’ha de transmetre a tots els agents
polítics, socials, econòmics i de qualsevol altra índole a les Illes Balears, per tal de
millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els seus drets i, per tant,
transformant i millorant les comunitats locals per al present i el futur, mobilitzant
els recursos necessaris per assegurar un desenvolupament humà just i solidari,
basat en el principi “els infants primer”. Així doncs, apostem per aconseguir que les
Illes Balears siguin “amigues de la infància”, a través d’una aposta present i futura
per a la infància de la nostra comunitat.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 19 de novembre de 2013

