
 
Amb motiu del 19-N, dia internacional per a la prevenció de l’Abús Sexual Infantil, 

escrivim aquest MANIFEST contra l’ASI en la infància i en l’adolescència:  

 

- D’acord el contingut de la Declaració Universal dels Drets Infants de Nacions Unides, 

amb caràcter de llei des del 1990 i amb el major nombre de ratificacions de la 

història:  

 

• Tots els infants, sense importar-ne la seva identitat sentida, la seva raça, 

religió o estatus, tenen dret a gaudir d’un benestar físic i moral òptim, d’un 

entorn saludable i de les no inferències en la seva vida privada.  

• Es necessària la promoció de la dignitat humana en la infància. Cal garantir 

la protecció i el desenvolupament dels infants oferint-los cura i assistència 

en atenció a la seva vulnerabilitat. 

• Per tal que la promoció i la protecció dels drets dels infants es materialitzi, 

cal que s’estableixin entorns protectors que els allunyin de l’abús i de la 

violència. 

• De tot això, en són responsables els estats, que han de garantir l’establiment 

de mesures per a què aquestes premisses es facin efectives.  

• Ara bé, l’actuació dels estats ha d’anar acompanyada del compromís i de la 

responsabilitat de tots els agents socials de l’entorn dels menors ( entorn 

familiar, educatiu, d’oci i mitjans de comunicació).  

 

Des que aquest tractat internacional va entrar vigor, la promoció dels drets dels 

infants ha avançat en molts àmbits. No obstant això, queda molt camí per recórrer. 

I és que les xifres parlen per elles mateixes: els índex de violències infantils dins i 

fora dels cercles de confiança dels infants no descendeixen.  

 

És per tot això que, ara i aquí, posem de relleu responsabilitats col·lectives que cal 

que siguin exercides, per tal seguir fent passos endavant en la defensa, suport i 

acompanyament de tota la infància i d’aquelles persones que han estat víctimes 

d’algun tipus de violència:  

 

- Cal seguir treballant en la sensibilització sobre les violències infantils. I cal fer-ho a 

tots els nivells. Només així es tindrà un impacte global en la consciència col·lectiva, 

que sigui capaç d’acompanyar a les noves generacions, lluny de qualsevol tipus de 

violència.  

- Per això, cal invertir en formació sobre acompanyament, criança i sexualitat. Per a 

famílies, educadors i per a infants.  

- Cal crear i fer grans entorns segurs on les persones que han patit algun tipus 

d’abús puguin compartir el seu patiment i elaborar-ne un dol, que els permeti 

sanar-se. 

- Treballar en protocols eficients i efectius que facin que aquest reguitzell de 

necessitats puguin ser realitat, d’acord a les necessitats del context en què vivim.    

 

I tot això, és possible. I està a les nostres mans. POSEM-NOS-HI! CAMINEM JUNTS!  


