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Reportatge

    El 50è Aniversari de la Declaració 
dels Drets del Nen

Tot i que no va ser fins l'octubre de 1945 quan va 
néixer  oficialment  l'Organització  de  les  Nacions 
Unides, ja al gener del 1942, i enmig de la II Guerra 
Mundial, el president dels Estats Units, Franklin D. 
Roosevelt,  va utilitzar per primera vegada aquest 
nom.  I  des  de la  creació de la  ONU,  una de les 
seves preocupacions  ha estat el benestar i els drets 
dels infants. Tant és així que un dels primers actes 
de l'Assemblea General de les Nacions Unides va ser 
la creació del Fons de les Nacions Unides per a la 
Infància (UNICEF). 
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Ja  a  la  Declaració  Universal  dels  Drets  Humans, 
adoptada l'any 1948, es reconeix que la infància ha 
de  ser  objecte  d'especial  cura  i  atenció. 
Posteriorment a aquesta Declaració, Nacions Unides 
ha  tractat  els  drets  de  la  infància  als  Pactes 
Internacionals  de  Drets  Humans  a  través  de  dos 
instruments  legals  específicament  dedicats  a  la 

infància: la  Declaració dels Drets dels Infants de 
1959 i la Convenció dels Drets dels Infants de 1989 
on va ser ampliada.

El text de 1989 tots els països el van  signar menys 
Somàlia i EUA, perquè no volien abolir la pena de 
mort  per  a  menors,  cosa  que  van  fer  el  2005. 
Només fa quatre anys!!!

Actualment hi ha deu articles que s'incompleixen 
sistemàticament:

Article  tercer:  el  nen  té  dret  des  del  seu 
naixementa un nom i a una nacionalitat.

Article quart: El nen ha de disfrutar dels beneficis 
de la seguretat social.

Article  cinquè:  El  nen  físicament  o  mentalment 
impedit o que pateixi algun impediment social ha 
de  rebre  el  tractament,  l'educació  i  l'atenció 
especials que requereixi.

Article sisè: el nen, per al ple desenvolupament de 
la seva personalitat, necessita amor i comprensió.

Article setè: El nen té dret a rebre educació, que 
serà  gratuïta  i  obligatòria  almenys  en  les  etapes 
elementals.

Article vuitè: El nen, en totes les circumstàncies, 
ha de figurar entre els primers que rebin protecció i 
auxili.

Article novè: El nen ha de ser protegit contra tota 
forma d' abandonament, crueltat i explotació.

Article desè: El nen ha de ser protegit contra les 
pràctiques  que  puguin  fomentar  la  discriminació 
racial, religiosa, o de qualsevol altra índole.

Malgrat la declaració encara hi ha nens que no 
poden gaudir de una vida còmoda.

➔ 5 milions de nens es moren de  fam,

➔ 400  milions  es  troben  en  estat  de 
desnutrició,

➔  50  milions  de  nens  no  tenen  la  més 
mínima  prestació sanitària.

➔ 100 milions no disposen de cap mena de 
protecció.

➔ 250  milions  de  nens  treballen  com 
esclaus.


