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Les nenes i nens amb discapacitat , titulars en plenitud de 

drets humans 
 

 

 
Pronunciament del CERMI i del COCARMI amb motiu del 
30è aniversari de la Convenció Internacional dels Drets de 
l'Infant 
 

 
Avui, la comunitat mundial commemora el 30è aniversari de la Convenció 

Internacional dels Drets de l'Infant, una oportunitat per fer una crida a tota 
la societat espanyola i als seus poders públics perquè intensifiquin els 

esforços per aconseguir el desenvolupament complet i el benestar de les 
nenes i els nens i perquè renovin el seu compromís ineludible de protegir i 

promoure la totalitat dels seus drets humans. 

 

  

 
L'article 23 de l'esmentat tractat internacional subratlla, de forma 

específica, que les nenes i nens amb discapacitat són titulars dels drets 
recollits en la  Convenció, emfatitzant particularment el seu dret a 

participar en la vida en comunitat i, encara més important, estableix 
l'obligació dels Estats de garantir-los una vida plena que asseguri la seva 

dignitat. 

  
Al seu torn, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat dedica el seu article 7 a la infància amb discapacitat, si bé la 
seva realitat està present de manera transversal en tot l'articulat. 

  
Nacions Unides entén que la infància amb discapacitat és un grup social 

especialment vulnerat i vulnerable a la nostra societat, i per això accentua 
els seus drets en aquests dos tractats internacionals de drets humans. 

  
No obstant això, malgrat els grans principis proclamats en les nostres 

normes internacionals, europees i estatals, les nenes i els nens amb 
discapacitat han d'afrontar greus situacions de desigualtat, exclusió i 

absència de benestar que limiten les possibilitats efectives de desenvolupar 
i maximitzar les seves potencialitats, amb condicions perquè el lliure 
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desenvolupament de la seva personalitat i la seva participació i aportació a 
la vida en comunitat siguin una realitat. 

  
A Espanya, segons l'Enquesta sobre Discapacitat, autonomia personal i 

Situacions de Dependència (EDAD 2008), viuen al voltant de 130.000 
nenes i nens amb discapacitat menors de 15 anys. Aquesta xifra representa 

el 2 per cent del total de nens i nenes menors de 15 anys de l’Estat. A 
Catalunya, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, l'any 2018 hi vivien 25.308 infants amb discapacitat menors de 
15 anys. 

 

El CERMI i el COCARMI, com a moviments cívics de les persones amb 
discapacitat i de les seves famílies, en el 30è aniversari de la Convenció 

protectora dels drets de la infància, recorda a totes les Administracions 
Públiques aquells assumptes pendents a l'agenda de drets humans 

d'aquesta part de la població, sobretot pel que fa a les nenes i nens amb 
discapacitat: 

  
• L'atenció primerenca i el desenvolupament infantil, essencial perquè 

el procés d'inclusió comunitària i social de les nenes i nens amb 
discapacitat comenci el més aviat possible en el temps amb 

perspectives favorables d'èxit, no està garantit com a dret 
subjectiu. Els dispositius públics de promoció de l'autonomia personal 

a través de l'atenció primerenca i el desenvolupament infantil són 
precaris, discontinus i clarament insuficients, la qual cosa incideix de 

manera molt negativa en la infància amb discapacitat. 

• Quant al dret fonamental a una educació inclusiva i de qualitat, amb 
els suports individualitzats deguts, Espanya és encara molt lluny de 

satisfer els requeriments internacionals de drets humans 
compromesos com a Estat. L'alumnat amb discapacitat és un grup 

sotmès a greus mancances pel que fa a la seva inclusió educativa, 
mancances que és urgent reparar. Per això cal una reforma del 

sistema educatiu a fi d'establir i posar en pràctica un model inclusiu 
que no castigui per raons de discapacitat. 

• La pervivència de pràctiques aberrants com l'esterilització forçosa, 
que tenen major impacte en dones adolescents amb discapacitat, és 

un altre element que va contra els drets humans de la infància i 
joventut amb discapacitat. És inajornable desterrar de l'ordenament 

jurídic espanyol qualsevol vestigi favorable o permissiu amb 
l'esterilització forçosa, garantint a les persones amb discapacitat els 

seus drets sexuals i reproductius, sense restriccions. 
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• Un altre camp en què els drets de les nenes i els nens amb 
discapacitat no estan prou protegits a Espanya és el relatiu a la seva 

inclusió en la comunitat i a la possibilitat real i efectiva de portar o 
preparar-se per gaudir d'autonomia personal i desenvolupar una vida 

independent i participativa. Els models d'institucionalització forçosa a 
què es veuen sotmesos part de les nenes i nens amb discapacitat,  

sense recursos alternatius més inclusius, són una mala pràctica 
política i social que cal esborrar de la nostra vida comunitària. 

• D'altra banda, el marc protector de Nacions Unides reclama garantir 
que comptin amb una assistència sanitària universal i de qualitat, que 

inclogui programes de detecció, prevenció i intervenció primerenca, 

així com que l'assistència arribi a totes les famílies, especialment 
aquelles amb menys recursos econòmics o més exposades a 

l'exclusió. 
• La pobresa infantil, pobresa que incideix de manera més punyent en 

la infància de les famílies pobres, és un fet que la crisi econòmica de 
l'última dècada no ha fet sinó expandir. Els nens i nenes amb 

discapacitat, que requereixen més despeses en atencions i 
acompanyament, són víctimes preferents de la pobresa familiar, que 

només es podrà combatre amb dispositius de protecció social com els 
ingressos mínims que dotin d'autèntica capacitat de renda a les 

famílies de persones amb discapacitat. 
• D'altra banda, les taxes de violència, assetjament escolar i 

discriminació augmenten en les nenes i nens amb discapacitat, per la 
qual cosa s'han d'articular mecanismes, legals i administratius, amb 

la garantia que protegeixen la seva integritat. 

• Espanya no té política de suport a les famílies, en la seva diversitat i 
rica tipologia. Això ho acusen particularment les famílies amb nens i 

nenes amb discapacitat. Aquesta situació es va agreujar en l’encara 
no superada crisi econòmica, les conseqüències de la qual segueixen 

sense revertir-se. Són imprescindibles les polítiques d'especial suport 
a les famílies en què visquin nens i nenes amb discapacitat, de 

manera que puguin assolir el seu ple desenvolupament en elles com a 
éssers autònoms i participatius. 

• La societat espanyola està molt lluny que sigui efectiu el dret que 
tenen reconegut els nens i les nenes amb discapacitat a poder 

prendre part activa en la presa de decisions en tots els assumptes 
que els afecten. Cal eliminar les barreres existents, els entorns 

excloents, establir els mitjans i donar el suport necessari perquè els 
nens i les nenes amb discapacitat puguin exercir en tots els àmbits, 

d'acord amb la seva edat i la seva situació, el seu dret a participar 

sempre en la presa de decisions que els concerneixen. 
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Des del CERMI i el COCARMI reivindiquem no només el seu valor com marc 

prescriptor i d'exigència, sinó el compliment íntegre d'aquests dos tractats 
internacionals, que són normes jurídiques imperatives del màxim nivell del 

nostre ordenament jurídic intern, perquè les nenes i nens amb discapacitat 
puguin gaudir plenament dels seus drets humans. 

  
 

20 de novembre de 2019. 
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