
El 20 de novembre de 1989 les Na-
cions Unides van aprovar la Con-
venció sobre els Drets de l’Infant.
Fou la culminació d’un procés que
s’havia desenvolupat tot al llarg del
segle XX. És una fita important dins
de la història de la infància i dels
drets humans. 
La Convenció té el seu origen en
dues declaracions, la petita Decla-
ració de Ginebra de 1924 i la De-
claració Universal dels Drets de
l’Infant, de les mateixes Nacions
Unides, de 1959. Són textos, no-
tem-ho, sorgits després de les
dues grans guerres mundials del
segle passat.
La Declaració de Ginebra és total-

ment original, no deu res a cap text
anterior. Una anglesa, Eglantyne
Jebb, lliurada completament a la
causa dels infants, va saber trobar
els drets que constitueixen la De-
claració de Ginebra. És un text
senzill i clar que recull tot el que ella
va viure, va pensar o va fer.
I arran de l’altre gran conflicte del
segle XX, les Nacions Unides vol-
gueren disposar de la seva pròpia
carta de la infància. Van partir de la
Declaració de Ginebra i van afegir-
hi altres principis que l’evolució de
la societat havia anat imposant,
com el dret a una identitat, la se-
guretat social, la necessitat de viu-
re en família, l’interès superior de

l’infant, etc.
No és que abans d’aquestes dues
declaracions de 1924 i 1959, no
existís normativa d’infància, però
eren lleis molt puntuals, destinades
a evitar abusos molt flagrants. No
hi havia la voluntat d’una visió glo-
bal de la infantesa.
A partir dels anys setanta, sobre-
tot amb la celebració de l’Any In-
ternacional de l’Infant (1979), s’ha-
via creat un clima propici a l’accep-
tació de la capacitat natural dels in-
fants per a gaudir de drets. Amb la
Convenció, els treballs de la qual
començaren aquell any, disposem
de tots els principis, convertits en
drets, de les declaracions que la

precediren; i, a més, de la incorpo-
ració dels drets civils per als in-
fants. El text proposa així, quatre
drets principals: la no-discrimina-
ció, l’interès superior de l’infant, el
dret a la vida i el respecte a la seva
opinió. A més, en sengles capítols,
es parla dels drets i llibertats civils,
l’entorn familiar dels infants, la sa-
lut, l’educació i mesures especials
de protecció.
Tots els estats del món –excepte
els Estats Units i Somàlia- han ra-
tificat aquest text; la qual cosa no
significa el compromís lleial de dur-
la a la pràctica. Altrament, la Con-
venció va més enllà de ser només
un instrument jurídic, ajuda a saber

les necessitats de l’infant i és una
eina de diàleg entre ells i els adults.
És un text plenament vigent, com-
pletat el 2000 per dos protocols fa-
cultatius sobre la prohibició que els
infants participin en conflictes ar-
mats i sobre la seva utilització en
la pornografia.
Però tot i que fa vint anys que es
va aprovar, encara no es té prou en
compte, i se la utilitza poc. Per això
en aquest vintè aniversari de la
seva adopció, des d’àmbits diver-
sos, privats i públics, han sorgit ini-
ciatives per potenciar el seu conei-
xement i la seva aplicació.
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E
l 20 de novembre de 1989
amb la Declaració Universal
dels Drets de l’Infant a les Na-

cions Unides es culmina un llarg
camí de bones intencions que va
començar a Ginebra el 1924. Sem-
pre hi ha hagut defensors dels in-
fants i sempre hi ha hagut denún-
cies de situacions d’explotació
d’injustícia, però va ser al segle XX
quan es creen les primeres lleis
d’infància per eradicar abusos fla-
grants.
La visió general de la infància pren
una nova dimensió. Els nens i les
nenes ja no són simplement objec-
tes de protecció sinó subjectes
amb opinió pròpia i amb capacitat
per transformar el món que els en-
volta. A partir d’aquí sorgeixen pro-
jectes que garanteixen la cura i
l’estima lliure de llàstima. Cal que
l’aplicació dels drets no es descon-
textualitzi de la realitat, i que par-
teixi del nivell de desenvolupament
de cada país o comunitat per res-
pondre a les necessitats específi-
ques de la infància. Al segle XXI te-
nim el repte d’assolir la plena apli-
cació de la Convenció perquè no
es quedi en paper mullat i vagi més
enllà de la seva importància sim-
bòlica. 
En aquest context tenen una gran
importància l’ensenyament i tots
els agents socials que tenen a les
seves mans la possibilitat de crear
espais en què els infants puguin re-
flexionar i viure experiències que
cimentin la construcció dels valors
que inspiren el respecte als drets
de la infància. Als països desenvo-
lupats, on els drets bàsics com la
supervivència estan coberts, es fa
més necessari que mai que els nois
i les noies aprenguin a responsabi-

litzar-se, a distingir entre drets i ne-
cessitats creades artificialment i,
per damunt de tot, aprenguin a
conviure en el respecte envers la
igualtat dels drets i les llibertats de
tothom.
Parlar d’educació per al desen-
volupament, de cultura de la pau
i de respecte als drets humans,
és parlar d’un procés de forma-
ció encaminat a sensibilitzar l’a-
lumnat respecte a una nova con-
cepció del món que reconeix la
diversitat de societats que com-
ponem la nostra Terra en contex-
tos geogràfics, culturals, econò-
mics, polítics i psicològics deter-
minats. Un món que garanteixi
que totes les persones comptin
amb les condicions necessàries
per al desenvolupament òptim de
les seves capacitats individuals i
col·lectives, que permetin la con-
secució de nivells progressius de
benestar i felicitat.
Treballar al voltant de la ciutadania
global, la inclusió social, la justícia,
la igualtat d’oportunitats, la respon-
sabilitat global, l’autonomia i la re-
ciprocitat, conforma una xarxa de
relacions que reflecteixen una de-
terminada manera d’entendre l’au-
torealització personal i el benestar
social que no respon, únicament,
a paràmetres econòmics.
Parlar d’educació, en aquest con-
text, comporta un tipus de conei-
xement que, partint de la reflexió
crítica sobre la realitat, ens impli-
qui en el compromís d’apropar-
nos, cada vegada més, al model de
societat global que volem. Un co-
neixement que reorienti  les nos-
tres reflexions i les nostres accions
alhora que ens ajudi a contrarestar
o eliminar aquells aspectes que di-

ficulten la realització personal i el
benestar social. Així, per la reflexió
i l’acció, podem prendre part acti-
va en la creació i recreació d’un
món del qual no som els únics
constituents.
Així entès, el respecte als drets dels
infants suposa prioritzar l’encontre
de diverses mirades sobre mane-
res de fer o d’entendre, sobre fets
o conceptes, causes o efectes, que
es recolzen en la confluència de
moltes subjectivitats, i sorgeix una
objectivitat menys subjectiva que
pot ser compartida. Parlem d’un
pensament i d’una acció que acon-
segueixin establir relacions de
complementarietat entre el global
i el divers.
Una pretensió que requereix de la
confluència de diferents disciplines
a l’hora de conèixer una determi-
nada realitat, que necessita d’un ti-
pus de coneixement en què totes
les experiències personals, totes
les històries col·lectives i totes les
cosmogonies, se sentin represen-
tades, reconegudes i tingudes en
compte a l’hora de representar el
món i de projectar accions per tal
d’aconseguir orientar-lo en la direc-
ció d’una major realització perso-
nal, de nivells progressius de feli-
citat col·lectiva. 
Aquest plantejament porta a incen-
tivar una anàlisi de la realitat esco-
lar en què participin tots els agents
implicats. Amb una finalitat, iden-
tificar i promoure aquelles pràcti-
ques i iniciatives que comprometin
l’escola en tots els coneixements i
valors, i en totes les actituds, que
potenciïn la comunitat i tendeixin a
una major adequació dels idearis i
currículums a la consecució de la
felicitat en la vida quotidiana d’in-

fants i adults i del progrés de la co-
munitat més propera i de la socie-
tat més vasta que contribuïm a
conformar. 
I és en aquest procés d’obrir-nos i
de treballar per tal que la realitat,
complexa, plural i rica, impregni els
nostres currículums i idearis, que
la idea de xarxa, abans proposa-
da, pren tot el seu significat com a
condició per a la connexió de les
diferents maneres d’interpretar el
món. 
Concebuda com un espai de co-
municació, d’intercanvi, de reflexió
i de construcció conjunta del co-
neixement, a la xarxa d’escoles
compromeses trobem experiències
educatives de les escoles, les en-
titats, els barris i els pobles, que
demostren que podem anar més
enllà que celebrar  el Dia Interna-
cional dels Drets de la Infància.
Cada vegada més pràctiques
aposten per la transformació real
de la realitat, propera o llunyana,
en què els protagonistes són els
mateixos infants. Promoure la re-
flexió conjunta fa possible construir
unes orientacions comunes que
ens permetin imaginar els criteris
als quals haurien de respondre
unes bones pràctiquesper arribar
a la ciutadania, global, crítica, res-
ponsable i transformadora, i que
permetin col·laborar en la cons-
trucció d’un món més just, solida-
ri i feliç.

Miryam Navarro Rupérez
Coordinadora de la Xarxa d’esco-
les compromeses amb el món 

Aquest document s’ha creat a par-
tir del document creat per la Comis-
sió pedagògica de la Xarxa d’esco-

les compromeses amb el món. L’e-
ducació pel desenvolupament des
de l’escolai les lectures següents: 

Document marc per definir criteris
de bones pràctiques. Comissió
tècnica ECM. 

Algunes indicacions que poden ser
útils a l’hora de plantejar-se un
agermanament. Benjamí Moliner.

Escola i cultura de pau. Pia Vilarru-
bias.
Com iniciar un pla de sensibilitza-
ció vers els valors de la solidaritat i
la pau en un centre educatiu.Su-
sanna Soler.
L’epd, una estratègia imprescindi-
ble. Agustí Viñamata.
Senderi, educació en valors. But-
lletí 27: “Els drets del Infants”.

Educació pel Desenvolupament: El procés educatiu
per a la transformació global des de l’escola

L’article

idees4 idees4

11 // novembre – desembre 2009
Editorial Els vint anys de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant // L’article Educació
pel Desenvolupament: El procés educatiu per a la transformació global des de l’escola // Cooperacció Vulne-
ración de derechos en Colombia  // Lliga dels Drets dels Pobles Infants soldat a la República Democràtica del
Congo// Akwaba Explotació infantil a Costa d’Ivori

Monogràfic
Infància

S
usana P

ascual Els vint anys de la Convenció de lesNacions Unides
sobre els Drets de l’Infant

Lliga d
els D

rets d
els P

ob
les

Editorial

Dibuix al mur de Cisjordània

Taller d’EpD a l’escola per als més petits
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Jocs de guerra. Cosa d’Infants
Autores: Alícia Gili, Sílvia Romero, nens i nenes de Bouaké i Gunjam Band
Editorial: Edicions de la Quadriga, 2007

Amb aquest llibre es vol sensibilitzar la població catalana i mostrar-li, a tra-
vés dels relats dels nens i les nenes que han estat soldats o que han hagut
de fugir, víctimes del conflicte de Costa d’Ivori (2002-2007), que la guerra
afecta, en primer lloc, a les dones i els infants. 
La voluntat del llibre és, doncs, denunciar i incitar a la conscienciació social
de la població catalana i, especialment, del jovent, d’aquests conflictes obli-
dats i de la situació que viuen molts dels infants i de les dones en aquests
conflictes.

LLIBRE

Los herederos
Direcció i guió: Eugenio Polgovsky 
Gènere: documental
País: Mèxic
Any: 2008 
Durada: 90 min.

Es tracta d’un film de denúncia social, sobre l’explotació dels infants, a les zo-
nes rurals.
Los herederos és un retrat de les vides i la lluita diària per sobreviure dels nens
i nenes del camp mexicà que comencen a treballar des de molt petits. Les se-
ves activitats són molt diverses: fan de camperols i pastors; caminen grans
distàncies per tallar llenya; teixeixen; fan maons; tenen cura dels germans més
petits; migren amb les seves famílies per treballar en les collites; transporten aigua… En heretar les eines i
tècniques dels seus ancestres, aquests nens i nenes també hereten la misèria. Generació rere generació
romanen captius en un cicle de pobresa heretada.

PEL·LÍCULA

http://www.savethechildren.es Save the children és una ONG que treballa per la defensa i promoció dels drets
de la infància. 
http://www.es.amnesty.org/camps/ns Amnistia Internacional té un espai específic en la seva web sobre els
nens i les nenes soldat.
http://www.unicef.org La Unicef és un organisme permanent dins de Nacions Unides que vetlla per la pro-
moció dels drets de la infància.
http://africaenelmundo.blogspot.com “África en el mundo” és un bloc amb molta informació sobre el conti-
nent africà que funciona des de març de 2008. Hi ha una sèrie d’articles sobre treball infantil. 
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
El projecte Monografias.com és una iniciativa lliure i gratuïta a Internet amb una gran quantitat de material
divers. En aquest enllaç hi ha molta informació sobre explotació i treball infantil. 

WEB

Más de 7.000.000 de niños, niñas y adolescen-
tes en Colombia están sometidos a la margi-
nalidad social, siendo vulnerados sus dere-

chos fundamentales. De 42 millones de habitantes, el
41.5% son menores de 18 años; de ellos, el 38.9%
(6.500.000) viven en la pobreza y el 17.5% (1.137.500)
viven en situación de miseria. Unos 870.000 quedan
huérfanos cada año, 3.344.541 niños y niñas no tie-
nen acceso a cuidados de salud de calidad y
2.508.406 se encuentran fuera del sistema educativo.
Además 1.700.000 niños y niñas entre 12 y 17 años,
son trabajadores/as. Del total de los menores de 18
años, el 25% (4.180.677) llevan a cabo trabajos peli-
grosos o de alto riesgo. Cerca de 4.500.000 de
niños/as entre 4 y 12 años son abusados/as física,
moral y psicológicamente, 850.000 son abusados/as
en forma severa y constante; aproximadamente cin-
co niños/as son asesinados cada día; 12 mueren
como resultado de accidentes o de violencia.

La violencia interna generada por el conflicto con gru-
pos armados ilegales tiene un efecto aún más devas-
tador sobre esta situación de riesgo, pues unos
100.000 niños y niñas viven en situación de despla-
zamiento forzoso y más de 11.000 están vinculados/as
a grupos armados ilegales. 

Ante la ausencia de oportunidades educativas, muchos
niños y niñas son absorbidos por la dinámica marginal
urbana, vinculándose a grupos y pandillas que practi-
can robos, atracos, consumo de alcohol y drogas, pros-
titución…  Para las adolescentes-mujeres, su condi-
ción de género las hace más vulnerables: las mujeres
huyen para evitar el reclutamiento de sus hijos y, en es-
pecial, de sus hijas, requeridas por los grupos arma-
dos desde niñas y con determinados patrones estéti-
cos; las madres señalan el riesgo de que sus niñas sean
obligadas no sólo a combatir sino a servir de esclavas
sexuales. Otra agresión es la imposición de códigos de
conducta, particularmente por parte de los grupos pa-
ramilitares, que obligan a las niñas a vestir y a compor-

tarse de una manera específica, de lo contrario son se-
ñaladas como objetivo militar.

El reto para los procesos de reintegración civil impli-
ca, para los niños y las niñas, tanto la recuperación de
su dignidad e integridad, como la inserción social y la
posibilidad de practicar libertades y ejercer derechos
elementales tan negados por el contexto de guerra. 

Benposta Internacional-Colombia
(document extractat)

El tràfic de mà d’obra transfronterer és un antic
fenomen que ha contribuït al desenvolupament
dels països de l’Àfrica Occidental. Per a uns, és

mà d’obra directa relativa a grans negocis i/o comerç
de capacitats menors; per a uns altres, transferència
de capital amb finalitats financeres i d’inversió.

A Costa d’Ivori, l’evolució econòmica està fortament
marcada per aquest fenomen, sobretot, en referència
a l’agricultura. Les zones oest i sud del país han re-
gistrat, des dels anys 80, un fort flux d’immigració de
poblacions que escapen de les males condicions la-
borals. El punt comú de les diferents dinàmiques mi-
gratòries, correspon al tràfic transfronterer d’infants,
els quals són portats a negocis organitzats de les zo-
nes de cultiu de cacau (zones cacaoyères) amb la
complicitat de les seves famílies.

Aquesta pràctica permet, a Costa d’Ivori, disposar de
mà d’obra a baix cost, a la vegada que implica una
posició degradant, ja que es basa en l’explotació in-
fantil, en detriment del desenvolupament físic, moral
i psicològic dels infants. Conseqüentment, es fomen-
ta la circulació de nens, nenes i joves fora de l’entorn
familiar i comunitari, afavorint estratègies de captació
de mà d’obra infantil.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) confirma
l’existència, en aquest país, d’un creixent nombre de
menors, víctimes d’explotació laboral, provinents de
l’Àfrica Occidental. Segons les dades oficials de l’any
2006, els infants provenien de Mali (39%), Burkina
(28%) i Níger i Ghana (12%).

En els últims anys, Costa d’Ivori ha estat assenyalat
per destacats observadors/res i personal investiga-
dor, per la significativa millora de les pràctiques, ac-
cions i mesures empreses contra l’explotació infantil
i la violació dels Drets dels Infants, orientades a la pre-
venció i repressió d’aquestes pràctiques (mesures en-
cara obertes a la millora). 

Què representen, però, aquestes accions, enfront
de pràctiques que mobilitzen les comunitats a la re-
cerca del benestar, en països on els coneixements
i les actituds no proporcionen més opció que la im-
migració?

Philippe KRA Filié
Coordinador del Programa de Protecció i Reinserció
de la Dona i l’Infant. 
Délégation Fondation Akwaba.

Molts infants d’arreu del món, tant nens com
nenes, es converteixen en testimonis i
víctimes directes de la vulneració dels

seus drets i esdevenen subjectes actius -i forçats-
dels conflictes armats. El conflicte de la República
Democràtica del Congo no n’és una excepció.
S’han de considerar diversos factors que el
complexifiquen: els antecedents històrics, la
presència de grups armats a l’est del país, el
control de la terra, la impunitat, la situació dels
Grans Llacs, la necessitat d’una reforma real dels
cossos de seguretat, el rol dels governs de
Rwanda i de la República Democràtica del Congo,
la comunitat internacional, les empreses multina-
cionals i els recursos naturals (motor del conflicte).
Però, una manifestació constant d’aquest conflicte
són les contínues violacions dels drets humans
perpetuades contra la població: desplaçaments
forçats, violència sexual, explotació laboral o
reclutament forçat de nens i nenes. 

El 2008, Amnistia Internacional declarava que al vol-
tant de 30.000 menors van arribar a combatre a la
guerra del Congo, amb les forces armades del go-
vern o amb grups no estatals. A partir del 2005 un
programa internacional i governamental de desmo-
bilització va aconseguir que la majoria abandones-
sin la lluita armada. Però coincidint amb la intensifi-
cació del conflicte al Kivu (2008), molts més infants
van tornar a ser mobilitzats per les diverses faccions
en guerra. Amnistia estima que més de la meitat d’ex-
nens i exnenes soldat que havien tornat amb les se-
ves famílies (Kivu Nord), van ser  reclutats de nou.
Cada cop que dos menors soldat són alliberats cinc
més són reclutats per força. Durant el primer semes-
tre del 2009, 1.617 infants van ser alliberats dels

grups armats, tot i que també s’han produït nous re-
clutaments.

Diverses organitzacions de la societat civil, tant a
nivell local, nacional o internacional, actuen a fa-
vor de la desmobilització dels nens i les nenes sol-
dats. Però aquests programes continuaran sent vul-
nerables, igual que els infants –sovint per manca
de recursos i d’alternatives per a les famílies i per
a ells–, mentre continuï la inestabilitat política i eco-
nòmica, la impunitat i la presència de grups armats
a l’est del país.

Iris Boadella
Campanya Congo, perill de riqueses
de la Lliga dels Drets dels Pobles

Explotació infantil
a Costa d’Ivori

Et recomanem

Vulneración de
derechos en Colombia

Infants soldat
a la República
Democràtica del Congo

Consell editorial: Alícia Oliver, Carme Ferrer, Isabel Higuera. Coordinació: Alícia Oliver. 
Agraïm la col·laboració de: Jordi Cots (Justícia i Pau), Miryam Navarro Rupérez (Xarxa d’escoles compromeses amb el món),
Liliana Chaves (Cooperacció-Colòmbia) Iris Boadella (Lliga dels Drets dels Pobles) Philippe KRA Filié (Delegació Akwaba). 
Foto portada: Irin News. Nena davant del mural d’una escola a Uganda. Dipòsit legal: B-24159-2008.
Si voleu rebre trimestralment el 4idees per correu electrònic envieu-nos un correu a comunicacio@cooperaccio.org
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