Manifest dels Drets dels Infants
Els infants conformen la meitat de la població dels països en desenvolupament.
Prop de 100 milions d’infants viuen dins la Unió Europea.
Les vides de tots els infants del món estan afectades diàriament per les polítiques, legislació i
accions de la UE.
Tots els Estats Membres de la UE han ratificat la Convenció de l’ONU sobre els Drets de
l’Infant, i tenen l’obligació legal de promoure, protegir i complir els drets de tots els nens i
nenes en les seves jurisdiccions.
El Tractat de Lisboa estableix la promoció dels drets dels infants com un objectiu explícit dels
afers interns i externs de la UE i la Carta dels Drets Fonamentals de la UE requereix que
l’interès superior de l’infant sigui una consideració primordial en totes les accions de la UE.
Ha arribat el moment de traduïr aquests compromisos en resultats concrets pels infants!

Com a Membre del Parlament Europeu:
Comprometis a ser un Campió dels Drets dels Infants!

Què pot fer vostè
pels infants a Europa
La manera com Europa tracta als seus infants determinarà el seu futur. Els nens i nenes i
les seves famílies són els principals afectats per la crisi econòmica. El creixement
intel·ligent, sostenible i inclusiu no es pot assolir sense respectar els drets dels infants ni
sense invertir en el seu futur.
Com a Membre del Parlament Europeu pot canviar les coses posant els drets dels infants i
el seu benestar al cor de l’estratègia Europa 2020.
També pot canviar les coses al seu país assegurant que el cabal comunitari de la UE sobre la
infància sigui implementat correctament.
Pot donar impuls a la protecció dels drets dels infants integrant sistemàticament la perspectiva de
l’infant en tots els sectors de polítiques, a les iniciatives parlamentàries i a la tasca legislativa i no
legistativa.

Com a Membre del Parlament Europeu pot:
Assegurar que els infants siguin una prioritat explícita al Semestre Europeu i al sistema de
governança d’Europa 2020.
Assegurar que els fons de la UE beneficien als infants; en particular a aquells més
desavantatjats com són els infants de comunitats gitanes, els infants amb discapacitat i els
infants migrants.
Donar support a la implementació de la Recomanació “Invertint en la Infància” de la Comissió
Europea als Estats Membres.
Assegurar que els infants estan explícitament prioritzats en la implementació de les polítiques
regionals i de cohesió, de l’Estratègia Europea de la Discapacitat, del Marc per la Integració
Gitana de la UE, en les polítiques de migració i asil, i en les polítiques d’igualtat i no
discriminació de la UE.
Donar suport al desenvolupament d’estandards a tota la UE amb relació a la protecció de la
infància i promoure la transició de la protecció institucionalitzada als sistemes de protecció
de base comunitària.

La nostra visió
Fer realitat els drets de tots els infants,
arreu!
Això vol dir:
Assegurar que tots els infants poden exercir els drets reconeguts a la Convenció de
l’ONU sobre els Drets de l’Infant (CDI).
Tractar a tots els infants abans de res, com infants, independentment de la seva
situació social, ètnica, gènere, condició o situació de migració.
Reconèixer la importància de la visió i l’experiència de cada infant, i permetre’ls
participar de manera significativa en totes les decisions que afectin la seva vida.
Abordar les causes profundes de les violacions dels drets dels infants mitjançant la
lluita contra la pobresa, la discriminació i l’exclusió social i protegint-los contra
qualsevol forma de violència, abús, explotació o negligència.
Invertir en primera infància, atenció sanitària, educació de qualitat, així com en
atenció comunitària i serveis de rehabilitació.
Assegurar que els infants creixen en relacions estables, segures i curoses per part de
famílies i cuidadors que els donin suport.
Proporcionar respostes inter-sectorials, integrades i centrades en la infància a les
necessitats individuals i col-lectives dels nens i les nenes.
Tenir una visió a llarg termini i avaluar l’impacte de les nostres decisions presents
sobre les generacions futures.

Què pot fer vostè
pels infants del món
A tot el món, prop de 600 milions d’infants viuen en situació de pobresa. L’any 2050, gairebé un
70 percent dels infants del món viuran en països pobres i fràgils. Els infants són centrals per al
desenvolupament, i també están desproporcionadament afectats per la pobresa, les emergències i
les situacions de conflicte. La construcció de societats inclusives, estables, democràtiques i
pròsperes comença respectant els drets dels infants.
Com a Membre del Parlament Europeu pot marcar la diferència encoratjant les institucions
europees i els socis en desenvolupament a posar els drets dels infants en totes les polítiques i
accions, i assegurant els fons suficients en els instruments de la UE destinats als infants.
També pot assegurar que la UE es comprometi i implementi una agenda post-2015 exhaustiva
amb un enfocament clar en fer realitat els drets dels infants arreu, incloent Europa.
En els països de l’ampliació i en els països veïns es pot avançar en els drets dels infants mitjançant
el control de la seva implementació com a mesura per avaluar el progrés general en les relacions
amb la UE.

Com a Membre del Parlament Europeu pot:
Assegurar un finançament adequat per la infància en els instruments de la UE i controlar
l’impacte de l’ajuda de la UE en la vida dels infants.
Obligar a les institucions de la UE a Brussel·les i les representacions a l’exterior a retre
comptes de l’implementació dels seus compromisos sota la CDI i el Tractat de Lisboa en
totes les accions que tenen impacte sobre els infants de manera directa o indirecta.
Posar pressió sobre les institucions de la UE per a establir mecanismes exhaustius.
Convertir els drets dels infants en una prioritat explícita en les polítiques d’accés i veïnatge de
la UE i en els acords d’associació.
Assegurar que els drets dels infants estan sistemàticament tractats en els diàlegs sobre drets
humans entre la UE i tercers països, tenint en compte els acords de comerç, i que són
incorporats en tots els debats sobre el context post-2015.

Faci del Parlament Europeu, un Campió dels Drets dels Infants!
Actualment al Parlament Europeu:
 Cap dels 20 comitès permanents té responsabilitat explícita sobre infància.
 No existeix una avaluació sistemàtica de l’impacte del treball legislatiu i no legislatiu del treball en
infància.
 No hi ha un control de la proporció del pressupost de la UE gastat en infància.

Un gran poder comporta una gran responsabilitat
El proper Parlament Europeu ha de tenir la capacitat institucional de defensar els interessos dels infants
en tots els seus àmbits de treball.
Què comporta això?
 Crear un mecanisme permanent al Parlament Europeu amb responsabilitat explícita sobre la
promoció i la protecció dels drets dels infants en tot sles sectors de polítiques en els afers interns i
externs.
 Exercir el control pressupostari del Parlament Europeu sobre els fons de la UE per assegurar que
són destinats d’acord amb l’interès superior dels infants tant internament com externament.
 Generar consciència dins el Parlament Europeu i entre els ciutadans europeus sobre els drets dels
infants i sobre com les polítiques, legislació i fons de la UE afecten les vides d’infants a Europa i
globalment.
 Fer esforços proactius per involucrar els infants en la presa de decisions, en el monitoratge i en
l’avaluació mitjançant la promoció de la seva participació en el seu districte electoral i en els debats
de la UE, i assegurant l’accés a informació rellevant i adequada a la seva edat.
El proper Parlament Europeu ha d’obligar a retre comptes a les institucions de la UE en la implementació
de les obligacions legals existents. Ha de ser també a l’avantguarda amb noves i ambicioses legislacions i
polítiques a la UE sobre els drets dels infants i assegurant més coherència entre els objectius de la UE en les
accions internes i externes i en els impactes reals en les vides dels infants, ja siguin directes o indirectes.

Sabia vostè que:
Tota persona d’entre 0 i 18 anys és un infant.

A la UE
Un de cada quatre infants viuen en situació de pobresa.
Els infants suposen una quarta part dels nous sol·licitants d’asil cada any.
250.000 infants són declarats com a desapareguts anualment, 1 cada 2 minuts.
Aproximadament 800.000 infants tenen un dels seus progenitors a la presó.
Més d’1 milió d’infants viuen institucionalitzats arreu d’Europa.

Arreu del món
Prop de 93 milions d’infants viuen amb una discapacitat moderada o severa.
13 infants menors de cinc anys moren cada minut per causes evitables.
Una de cada cinc dones denuncien haver estat abusades sexualment quan eren nenes.
35 milions d’infants i joves menors de 20 anys són migrants internacionals.

