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20N Dia Universal dels Drets dels Infants 

 #30nusospelsdrets Campanya de 30 vídeos en el 30è aniversari dels Drets dels Infants

Els infants opinen sobre els seus drets 
Geremmy. 10 anys. 

ARTICLE 19.
DRET A LA NO VIOLÈNCIA

Els infants volem la pau. Tant 
de bo no hi haguessin guerres 
ni tampoc bullying.

Charles. 10 anys. 
ARTICLE 23.

DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessitats 
especials hem de rebre una edu-
cació i tractament especials.

Júlia. 9 anys. 
DRET A EXPRESSAR-NOS

I SER RESPECTATS

Els infants som lliures. Necessi-
tem dir el que pensem, el que 
sentim i fer el que volem, respec-
tant les normes de la societat.

Egara. 8 anys. 
DRET A LA COMPRENSIÓ

I SUPORT FAMILIAR

Necessitem que ens cuidin, ens 
estimin i ens posin roba d’abric 
ara que comença el fred. M’agra-
da la paciència que té la meva fa-
mília amb el meu germà i amb mi.

Johana. 9 anys. 
ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Els infants al col·le juguen a fut-
bol i jo i les meves amigues de 
vegades hi volem jugar i no ens 
deixen perquè som nenes.

Nil. 10 anys. 
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI

AMBIENT SALUDABLE

Tots els infants tenim dret a un 
entorn saludable i no contami-
nat. Jo, per exemple, mentre 
l’aigua de la dutxa surt calenta 
omplo unes garrafes per després 
regar les plantes.

Ryan. 11 anys. 
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI AMBIENT 

SALUDABLE

El meu desig és que es redueixin 
més les fàbriques. Que la gent no 
consumeixi tanta benzina. Si no 
contaminem molt, tenim més pos-
sibilitats d’arribar al futur.

Iris. 12 anys. 
ARTICLE 23.

DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessi-
tats especials hem de rebre un 
tractament i educació especi-
als.

Inés i Vicky. 12 i 14 anys. 
ARTICLE 25.

DRET A LA SALUT I LA VIDA

Tots els infants amb necessi-
tats especials hem de rebre un 
tractament i educació especi-
als.

Jeraldi. 10 anys. 
ARTICLE 38.

DRET A LA PROTECCIÓ

Que tots els nens vagin al met-
ge i estiguin bé. Que no tinguin 
malalties, ni bacteris. Que no 
tinguin res d’això.

Ivan. 14 anys. 
ARTICLE 6.

DRET A L’ATENCIÓ MÈDICA

Tots els infants amb necessitats 
especials hem de rebre un trac-
tament i educació especials.

Sufi an. 11 anys. 
ARTICLE 7. DRET A UNA

IDENTITAT I NACIONALITAT

Els infants tenim dret a tenir 
una identitat per distingir-nos 
i diferenciar-nos i estar feliços.

Samara. 12 anys. 
ARTICLE 29. DRET A UN

MEDI AMBIENT SALUDABLE

Totes les nenes i els nens tenim 
dret a un entorn saludable per 
poder cuidar de la Terra.

Jeran. 13 anys. 
ARTICLE 23. DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL
Tots els infants amb necessitats 
especials hem de rebre un tracta-
ment i educació especials. Penso 
que com veiem diferent als nens 
i les nenes amb discapacitats, no 
ens hi apropem. Hauríem de can-
viar la idea de les discapacitats i 
pensar que tots som especials.

Júlia. 9 anys. 
ARTICLE 19. DRET A ESTAR PROTEGITS
Hi ha nens de l’Àfrica que en 
aquests moments ho passen mala-
ment i a mi m’agradaria que els 
nens poguessin tenir els mateixos 
drets i que tots poguessin estar 
sans i estalvis.

MIRA EL VÍDEO
AMB LES

OPINIONS
DELS INFANTS




