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ARTICLE
14. Oreta la lIibertat de pensament,de conscienciai de
religió
Potspensar
i creure
elquevulguis;tambépotspracticar
unareligió.Tonparei
ARTICLE
1. Pera qui ésaquestdocument
tutores,podenajudar-tea créixerenaquestsentit.
Aquesta
Convenció
éspera tu, si encaranotensdevuitanys*.LesNacions ta mare,o lespersones
Sempre
hasderespectar
la lIibertatielsdretsdelesaltrespersones,
Unides
anomenen
"infant"totapersona
quenohaarribata aquesta
edat.
* Hi ha pai"soson s'arriba a la majoriad'edat abansdeisdevuit anys.LaConvencióés perals menorsd'edat.

ARTlCLE15. Oreta la llibertat d'associació
ARTICLE2. Oret a la igualtat
Tensdreta unir-tei a reunir-teambquivulguis,semprequenoperjudiquis
altres
Tui totselsaltresinfantsdel mónutilitzareuaquestsdretssensecapdistinció persones.
dera~a,color,sexe,idioma,religió,política,nació,riquesa,naixement
ofamília.
Elsestatsasseguraran
queelsinfantspugueufruir sempredeisvostresdrets.
ARTICLE16. Oret a la vida privada
Si tu no vols, ningú no entraradins allb que és teu: família, casa,corARTICLE3. Oret a obtenir el teu bé
respondencia,
fama,honra.LalIeiet protegeix.
Totelqueesfaciperalsinfantscercarasempre
el seubé.Pertant,l'Estatet protegirai faraqueaconsegueixis
adequadament
el quenecessites
peralteubenestar. ARTICLE17. Oreta la informació correcta i adequada
Elsmitjansdecomunicació
sónmoltimportants;peraixb,desdelteu paísi des

ARTICLE
4. L'Estatt'ajudara
d'altrespa"isos
i cultures,rebrasinformaciói instrucciódetot allbquet'ajudia
L'Estat
faraelquesiguinecessari
perque
totelques'haescritaquíescompleixi. créixercoma persona.TrobarasIlibresal teuabasti enla tevalIenguai sempre
se't protegiradelesinformacions
i deismaterialsqueet poguessin
perjudicar.

ARTICLE
5. Oreta exercirels teusdrets
Tonparei ta mare,olespersones
queetcuiden,
s'encarregaran
quepuguisdes-, ARTICLE18. Responsabilitat de ton pare i de ta mare
envolupar
lestevescapacitats
i exercir
elsdretsdelaConvenció.
Tonparei ta mare,o elsteustutors,cercaransempreallbqueésbopera lateva
ARTICLE
6. Oreta la vida

crian~ai peralteudesenvolupament.
L'Estatelsassistiraperquepuguincomplir
dignamentla sevamissiói si treballen,rebranmésajudaperquenoet falti res.

Tui tots els infants teniu dret a la vida i heudecréixeri desenvolupar-vos
comcal.

ARTICLE19. Oreta no rebre maltractament

ARTICLE
7. Oreta un nomi a un país
Rebrasprotecciócontratotaformadeviolencia,abús,maltractament,
explotaDesdelteunaixement
tensdretatenirunnom,a pertanyer
a unpaís,a coneixer ció, negligenciao descuit.Si, malgrattot, fossisvíctimad'algunad'aquestes
tonparei ta mareia rebred'ellseducació.
injustícies,tendrasassistenciaiajuda,fins i tot dela justícia,persortir-nebéi
viurecomcal.

ARTICLE
8. Oreta mantenir la personalitat
Tensdreta sertu mateix
otu mateixa.
Capaltrapersona
nopodracanviarmaila ARTlCLE20. Oreta protecció, encara que no tenguis familia
tevaidentitat.
Si et trobessensefamilia,I'Estatet donaraprotecciói assistenciaespecials,
ja
ARTICLE9. Oret a conviure amb ton pare i amb ta mare
Situ novols,ningúnoet podrasepararmaideton pareni deta mare,a noser
quela separaciósiguinecessaria
peral teu bé,quanhi hagimaltractaments.
Si
ton parei ta mareviuenseparats,tenssempredreta relacionar-te
regularment
ambuni ambI'altra,a noserqueel seucontacteet perjudicas.

siguidinsunainstitucióde protecciódemenors,bémitjan~antunafamiliaque
et rebracoma fill seuofilla seva.Elsteusvalorsdera~a,religió,culturai lIenguaseransemprerespectats,

ARTICLE21. Oreta protecció en cas d'adopció
Quanuninfantsiguiadoptatsecercarasempreelseubé.Unaadopciónoesfara
maisenseel consentiment
de les personesresponsables
de I'infant. Uninfant
ARTICLE10. Oret a reunir-te amb la teva familia
noméspodraseradoptatperunafamíliad'unaltrepaísquannotrobisuficient
Siton parei ta mareviuena diferentspa"isos,
tensdreta visitar-losi a relacio- assistenciadinsel seupropipaís,i conservara
sempreels dretsquehi tenia.
nar-teambun i ambI'altra.EIIo ellatambépodransortirdelseupaísperanar L'adopcióno seramaicausade guanyseconbmics
pera les personesqueinal paísontu vius.
tervenenenel procés.
ARTlCLE11. Oreta viure al teu país
Situ novols,ningúnopotfer-tesortirdelteu paísni retenir-te'nfora.
ARTICLE12. Oreta manifestar I'opinió
Entot allbquet'interessapotsexpressar
la tevaopinió,la qualseraescoltadai
atesaconvenientment.

ARTICLE22. Oret de I'infant refugiat
Sienelteupaísarribensituacionsdifícils,tensdreta refugiar-te
enunaltrepaís.
Rebrasprotecció
i assistencia
perfer-hosolosola,ambelsteusparesoambaltres
persones
i sempre
tendrasajudaperreunir-tenovament
ambla tevafamília.

ARTICLE23. Oret de I'infant impedit
Malgratquetenguisun impedimentfísico mental,hasde podergaudirplenaARTICLE13. Oret a la lIibertat d'expressió
mentdela vida.Sempreserarespecta
dala tevapersonai, fins onpuguis,t'has
Tensdreta cercar,rebrei difondreinformacions
i ideesdetotacasta,sempreque devalerpertu mateixo mateixa,i hasde participaramblesaltrespersones
en
ambaquestesnoperjudiquisaltrespersones.

lesactivitatssocials.Latevasituacióet dónadreta rebreassistenciaespecialper
alsestudis,lacapacitació,
elsserveisdesanitati derehabilitació,
I'ocupació
i I'esplaipertal Queet puguisdesenvolupar
i integrarcomcal.

ARTICLE32. Oreta la protecciócontraI'explotaciódel treball
Rebrasprotecció
contraI'explotació
economica
i contraelstreballsQuedificultino
posinenperilllatevaeducació,la tevasaluto elteudesenvolupament
enI'aspecte físic, mental,espiritual,moralo social.S'establiraunaedatmínimaperpoder
ARTlCLE24. Oreta la salut
treballar*.L'horarii lescondicions
detreballestaranreglamentats
i seracastigat
Latevasalutserasempreprotegidai ajudadaambtotsels mitjanspossibles.
Per Quinocompleixila normativa.
aixo,arreui, sobretot,als pa'isospobresestreballaraperreduirla mortalitatinfan- * Aquís'ha establertals selzeanys.
til, assegurarI'assistenciamédica,combatrela malanutrició,atendreles dones
embarassades,
ferconeixer
elsfonaments
dela saluti deI'alimentació,
prevenirles ARTICLE33. Oreta la protecciócontrala droga
Tendrasfortaprotecciócontralesdrogues.Elsinfantsnotreballaranni traficaran
malaltiesi abolirelscostumsperjudicialspera unavidasana.
maiambaQuestes
substancies.
ARTICLE25. Oreta la revisiódel teu cas, si estasmalalt o malalta
Sipercurar-ted'unamalaltiafísicao mentalviusdinsunestablimentdesalut(clí- ARTICLE34. Oreta la protecciócontraI'explotaciósexual
Serasprotegito protegidacontratoteslesformesd'explotació
i d'abússexuals.Per
nica,hospital,etc.),tensdreta la revisióperiodicadela tevasituació.
aixo,l'EstatimpediraQueelsinfantsesdediQuin
a activitatssexualsil.legalscom,
perexemple,
la prostitucióoelsespectacles
pornogratics.
ARTICLE26. Oreta la seguretatsocial
Qualsevol
infantté dretals beneficisde la seguretatsociali a les sevesprestacions.Així,doncs,tens dreta demanarlesajudesQueesdonenal teu país;també ARTICLE35. OretcontraI'esclavitud
Mainot'handepodersegrestar,
vendreni sotmetreal comergd'infants.
altrespersones
lespodransol.licitarennomteu.
ARTICLE27. Oreta unavida normali decent
Hasdepoderviured'unaformaadeQuada
al teu piedesenvolupament
físic,mental, espiritual,morali social.Tonparei ta mare,o altrespersones
Quetenencura
detu, ensónels primersresponsables;
ensegonlIocactuaral'Estat,el Qualajudaraelsteusprogenitors
a complirla sevatasca.
ARTICLE28. Oreta I'educació
Totinfantté dreta I'educació.
Pertant,I'ensenyament
primariseraobligatorii gratu'it per a tothom,I'ensenyament
secundarii professionalsera generalitzati
I'ensenyament
superiorseraoferta totesles persones
capacitades.
Esfomentara
I'assistenciaregulara lesaules.Ladisciplinaescolarrespectara
semprela dignitat dela personadeI'infant.S'eliminaranla ignoranciai I'analfabetisme;
elspa'isospobresseran els mésajudats.Elsconeixements
modernsarribarana totsels
pa'isos.
Set'informarai orientarasobrelespossibilitatsd'estudisi lessortidesprofessionalsQuetenso
ARTICLE29. Objectiusde I'educació
L'educació
Quereps:1)hadedesenvolupar
al maximlatevapersonalitat,
lesteves
aptitudsi la tevacapacitatmentali física;2) hadecomplirelsdretshumansi les
Ilibertatsfonamentals;
3) haderespectar
ton parei ta mare,la tevacultura,elteu
idioma,elsvalorsdelteu paísi elsvalorsdetoteslescivilitzacionsi culturesdel
món;4) hade preparar-te
perserresponsable
dinsunasocietatlIiure,ambcomprensió,pau,tolerancia,igualtati amistatentretotselspoblesi grupsdediferent
raga,nació,religiói origen;5) hadedefensarel mediambienti la natura.

ARTlCLE36. Oretcontratota explotació
Rebrasprotecció
davantQualsevol
explotació
Quepuguiperjudicarelteubenestar.

ARTICLE37. Oreta la protecciócontrala torturai la privacióde lIibertat
Capinfantnoesveurasotmesatractaments,penesotorturescruels odegradants.
NoseraprivatdelIibertatsensemotiui, si cal tancar-Ioa la presó,hi estara poc
temps,seratractat sempreamb humanitati respecte,tendracontacteambla
famíliai rebraassistenciaadeQuada
dela justícia.
ARTICLE38. Oreta proteccióen cas de guerra
Encasde conflictearmatels estatsprotegiran
la poblaciócivil,especialment
els
infants.Sitensmenys
deQuinze
anysnopodrasagafarlesarmesniservircomasoldat.
ARTICLE39. Oreta la recuperaciói a la reintegració
Si hassofertabandonament,
explotació,abús,tortura,maltractamento guerra,
tensdreta recuperar-te
i a tornara integrar-tedinsla vidanormal.Hofarasdins
unambientfavorablea la tevasaluti al respectedela tevapersona.
ARTICLE40. La justícia i els dretsde les personesmenors
Quanla lIeiacusio reconegui
uninfantculpabled'haverobratmalament,noli llevarael dretQueI'infantsempreté de sertractat ambdignitati respectei deser
consideratbenevolament
a causadeI'edat.LalIei pr'omoura
QueI'infants'integri
novamentdins la societati la faci progressar.
Ésconvenientestablirunaedat
abansdelaQuall'infantnoté encararesponsabilitat
davantla Ilei*.Sempre
seran
respectats
totselsdretshumansi totesleslIibertatsfonamentals
deI'infant.

* Calorzeanysa rEstal espanyol,d'acordamb la Lleíorganíca5/2000, de 12degenero
ARTICLE30. Oretdeis infantsde grupsminoritaris
Sietsun infantQuepertanysa ungrupminoritarideraga,dereligióo delIengua,
ARTICLE41. Oreta la protecciómásfavorable
tensdreta la cultura,a la religiói a I'idiomapropisdelteu grupo
Sial teu paíshi halIeismésfavorablesQuelesestablertes
enaQuesta
Convenció,
tensdreta utilitzar-Ies.
ARTICLE31. Oretal descansi a I'esplai
Tensdretal descans,
a I'esplai,al joci a lesactivitatspropiesdela tevaedat.Així,
doncs,hasdepoderparticiparenlavidacultural,artísticai recreativa
delteuentorno
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ARTICLE42. Oivulgació de la Convenció
Elsestatsfaranconéixer
aquestaConvenció
sobreelsdretsdeI'infant,tanta les
persones
adultescomals mateixosinfants,

ARTICLE46. Acceptació quasi universal de la Convenció
AquestaConvenció
s'ofereixa I'acceptació
detotselsestatsdel món*.
* El mesde maig de 2000encaranoera acceptadani perSomáliani pels Estats Units d'America.

ARTICLE47. Ratificació de la Convenció
ARTICLE43. El Comite deis Drets de l'lnfant
unavegadaacceptada
pelsestats,hadeserratificadaperaquests.
HihauraunComitéInternacional
deisDretsdel'lnfant,dependent
delesNacions LaConvenció,
Unides,
formatperdeupersones
expertes,
quecomprovara
cadaanycomelsestats
delmóncompleixen
i progressen
enel respecte
deisdretsdelespersones
menors, ARTICLE48. Adhesió a la Convenció
AquestaConvenció
estaobertaa I'adhesiódequalsevolestatdel món.
ARTICLE44. Informacions deis estats al Comite deis Drets de l'lnfant
Cadacincanystotselsestatsinformaranel ComitédeisDretsde l'lnfantsobre ARTICLE49. Aplicació dins cada estat
s'aplicaradinscadaestat,trentadiesdesprés
d'haverestatratificada.
lesdificultatsquetrobenperaplicaraquestaConvenció
i sobrelesmesures
apli- LaConvenció
cadesperassegurar-ne
el compliment.
ARTICLE50. Modificació de la Convenció
ARTICLE45. Organitzacions de servei a la infancia
EJsestatspodranproposarmodificacions
deisarticlesd'aquestaConvenció,
pero
capmodificació
noseravalidasense
I'aprovació
d
e
I'Assemblea
General
de
les
L'UNICEF,
elsorgansdelesNacionsUnidesi lesorganitzacions
especialitzades
enel serveia la infanciapodrancomprovar
coms'apliquentoteslesnormeses- NacionsUnides.
critesenaquestaConvenció.
ARTICLE51. Cap modificació sera contraria al bé deis infants
Noesfaracapmodificació
contraria
al bédeisinfants,finalitatfonamental
d'aquesta
Convenció.
ARTICLE52. Llibertat deis estats per refusar la Convenció
Qualsevol
estatpot retirarla sevaadhesióa aquestaConvenció,
perohoha de
comunicarunanyabans.
ARTICLE53. Custodia de la Convenció
Eldipositarid'aquestaConvenció
ésel secretarigeneraldelesNacionsUnides.

ARTICLE
54. Idiomesde la Convenció
Eltextdela Convenció
haquedatescritensisidiomes:
anglés,arab,castella,
francés,
rusi xinés.

Aquestaversiódela Convenció
deisdretsdeI'infant,resumidai adaptadaperGuillemRamisi Moneny,
harebutI'aprovaciói I'elogidel
ComitédeisDretsdel'lnfant,del'AltComissariat
deDretsHumansdelesNacionsUnides,Palma,juliol de2000.Dipositlegal:PM-1460-2000
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