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Preàmbul.

El Reglament de Règim Interior de l’Associació Infància Robada consta d’un
conjunt de criteris i normes que contribueixen a la comunió y bellesa d’aquesta,
així com a la construcció d’espais i relacions sanes y guaridores, en veritable
esperit de família.
El citat reglament es regeix per quatre criteris carismàtics1:
CREAR COMUNIÓ I FAMÍLIA, vivint un estil de relacions obertes,
recíproques i circulars, construint la fraternitat universal.
ANUNCIAR LA BELLESA de cada ésser humà amb la finalitat que ell
mateix es descobreixi com a imatge viva de l’Església i visqui en plenitud
la seva dignitat.
RESTAURAR LA BELLESA de cada ésser humà allà on estigui velada,
realitzant un servei alliberador i guaridor del Cos nafrat de l’Església.
ESCOLTAR I RESPONDRE en total disponibilitat a les necessitats més
urgents de l’Església.
Per això, tota la comunitat i família de la Associació, des de la diversitat i
particularitat del que cada membre és i fa, buscarà sempre defendre la vida i la
dignitat de la persona, així com els seus drets inalienables.

Títol preliminar.
Naturalesa y finalitat de la associació.

Conscienciar, prevenir y atendre situacions de Tràfic de Persones,
infància vulnerada y addiccions.
Crear el centre d’Acollida Maria y Josep, que atén les necessitats i drets
bàsics humans, així com els drets del nen, el jove i la dona.
OBJETIUS:
Conscienciar, denunciar i donar resposta a la realitat emergent del tràfic
de persones y addiccions, violència de gènere e infància vulnerada.
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FINALITAT.

En sintonia i esperit amb la Congregació Carmelites Missioneres Teresianes.
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Reconèixer en tota víctima i/o supervivent de Tràfic de persones,
addiccions e infància vulnerada el centre de la nostra obra, esforços i
desvetllaments.
Promoure els drets humans, els drets de la dona, el jove i els infants, així
com denunciar, atendre i restaurar tota situació que atempti contra els
mateixos.
Crear continuïtat y comunió amb la Xarxa “mare” d’Infància Robada a
l’Argentina, creant canals de diàleg, restauració i comunió, així com
treballar
en
xarxa
amb
altres
organitzacions
i/o
fundacions/associacions/xarxes que treballen amb aquestes realitats.

CONCEPTE DE TRÀFIC DE PERSONES.
Entenem per Tràfic de Persones2 “la captació, el transport, el trasllat, l’acollida
o la recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a la utilització de la força i
d’altres formes de coacció, al rapte, el frau de, l’engany, al abús de poder o
d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o
beneficis per a obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre
una altre, con fines de explotació. El tràfic de persones inclou:

CONCEPTE DE DRETS VULNERATS.
S’entén per drets vulnerats tot fet, acció o circumstància que atempti, denigri o
violenti qualsevol dret humà3, els drets del nen, del jove i/o la dona. (Revisar
annexos).

2
3

Definició de l’ONU, Organització de Nacions Unides.
Establert per l’ONU
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Prostitució.
Explotació sexual y tortures.
Pornografia.
Treballs o serveis forçats.
Esclavatge.
Migració forçosa i/o il·legal.
Servitud o mendicitat.
Matrimonis forçosos.
Extracció y tràfic d’òrgans.
Tràfic humà.
Activitats delictives, forçoses, y de narcotràfic/addiccions (cultiu, venda,
intimidació, ajustaments de comptes).
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Li competeix a aquesta Associació:
Tot el que englobi i involucri víctimes i supervivents del Tràfic de
persones.
Tot el que vulneri els drets humans del nen, del jove i de la dona.
La desaparició de persones i acompanyament a les seves famílies.
Fer visible la realitat i conscienciar de la mateixa a les comunitats, en tots
els seus rangs y edats.

Capítol 2: Centre d’Acollida Maria i Josep.
El centre d’acollida Maria i Josep és el projecte nuclear base de l’Associació
Infància Robada i seu física on es gestaran els nous i esdevenidors projectes.

Capítol 3: Model d’atenció i acollida.
Es propi d’aquesta associació i de tots els que es posin en contacte amb ella
contribuir i construir junts un espai de família i comunió, de relacions sanes i
sanadores.
L’atenció i acollida de l’associació serà:
Centrada en la persona, de manera integral i afectiva.
Empàtica, d’escolta activa i pacient.
Oberta a tots, sense distinció de gènere, edat ni credo religiós.
Personal i personalitzada. Integral y comunitària.
Reparadora i respectuosa. Confidencial.
Basada en els drets humans, del nen, del jove i la dona, per portar-los a
la seva plenitud.

Capítol 4: Destinataris de l’associació i connexió amb Infància Robada
Argentina.

Els destinataris, el “centre”, d’aquesta associació són:
Tots els infants, joves i dones víctimes del Tràfic de persones i addiccions,
també les seves respectives famílies.
Tots, els infants, joves, adults i dones en situació de vulnerabilitat.
Tota situació, física o moral, que atempti contra els drets humans, del
nen, jove i/o dona.

Carmelitas Misioneras Teresianas

Una distinció clau en el model d’atenció i acollida serà el treball en equip i la
bona comunicació, sempre orientada a favor dels destinataris de l’Associació.
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Des d’aquest centre i destinataris s’orientaran tots els projectes i iniciatives.
Capítol 5: Connexió amb Infància robada Argentina i altres organismes.
Aquesta associació ha de mantenir connexió con la xarxa mare d’Infància
Robada a Argentina, participant els seus membres o una representació dels
mateixos, en cursos, capacitacions i/o assemblees pròpies de la Xarxa.
Així mateix, ha de construir i afavorir una xarxa de contactes i oportunitats amb
d’altres institucions/organitzacions/associacions/xarxes que lluitin per la
mateixa causa, ja sigui a nivell privat com públic, religiós o no confessional, que
possibiliti un treball coordinat per la causa.

Títol primer.
Òrgans de govern i gestió.

Capítol 1: Assemblea General
Perfil dels socis
Persona empàtica i sensible a la finalitat i objectius de la associació.
Persona de relacions obertes, senzilles, fraternes, familiars.
Que desenvolupi la capacitat de confidencialitat amb tot el que
esdevingui a la fundació i en cada persona acompanyada.
Responsable en els compromisos assumits i corresponsable de
l’associació i els seus projectes.
Que visqui en esperit de servei segon els quatre principis carismàtics.

Majors de 18 anys, que tinguin bona salut mental.
Menors d’edat (mínim de 15 anys) amb l’autorització dels seus tutors.
Aprovació i compromís en el que s’ha estipulat en els Estatuts i
Reglament de Règim Intern.
Presentar certificat d’antecedents i certificat negatiu de delictes de
naturalesa sexual.

Capítol 2: Junta directiva
Perfil de la Junta directiva.
President i vicepresident:

Carmelitas Misioneras Teresianas

Requisits:
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✓ Acompanyar als socis, equips i voluntaris pel bon funcionament
de l’associació.
✓ Coordinar el funcionament general de l’associació i diferents
projectes, així com de cada activitat que es realitzi.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Que faci com a mínim dos anys que està actiu i és constant en la
fundació.
✓ Conforme als estatuts.
Secretari/a.
✓ Vetllar pel bon funcionament administratiu de l’associació.
✓ Gestió de les xarxes i difusió.
✓ Gestionar y mantenir contacte amb d’altres xarxes i/o organismes
associats a la causa, així com amb Infància Robada Argentina.
✓ Afavorir una bona comunicació de les activitats i projectes de
l'associació, amb cada soci, voluntari i comunitat en general.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Conforme als estatuts.

Vocal 1: Responsable del voluntariat.
✓ Acompanyar, motivar, orientar y/o contenir als voluntaris, personal
i grupalment.
✓ Coordinar i promoure plans de formació a voluntaris.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Que hagi participat, al menys 1 any, com a voluntari de
l’associació.
✓ Que faci com a mínim dos anys que està actiu i és constant en la
fundació.

Vocal 2: Responsable de Projectes.

Carmelitas Misioneras Teresianas

Tresorer
✓ Vetllar pel compliment normatiu en matèria econòmica.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Conforme als estatuts.
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✓ Coordinar, animar i acompanyar els projectes de l’associació, així
com els equips de projecte i a les persones que ho portin
endavant.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Que hagi participat, al menys 1 any, en algun projecte de
l’associació.
✓ Que faci com a mínim dos anys que està actiu i és constant en la
fundació.

Vocal 3: responsable de l’Equip Interdisciplinari.
✓ Coordinar, animar i acompanyar el servei i treball de l’Equip
Interdisciplinari.
✓ Que manifesti y testimoniï, en paraules i fets, el perfil de soci i els
quatre principis carismàtics.
✓ Que hagi participat, al menys 1 any, com a voluntari de
l’associació.
✓ Que faci com a mínim dos anys que està actiu i és constant en la
fundació.
✓ Posseir algun títol professional propi de l’equip interdisciplinari.

Capacitat de lideratge, amb les següents característiques:
✓ Afavorir el treball en equip.
✓ Sensibilitat a la finalitat de l’Associació.
✓ Delicadesa i capacitat de confidencialitat.
✓ Visió estratègica i adaptació.
✓ Capacitat de comunicació, conciliació, flexibilitat.
✓ Transparent en les seves motivacions.
✓ Testimoni coherent per a la resta de socis en la seva capacitat de
comunió i responsabilitat.

Títol segon.
Organització de la família de l’Associació Infància Robada.

Capítol 1: De l’associació.

Carmelitas Misioneras Teresianas

Requisits comuns per a tota la Junta directiva:

7

ASSOCIACIÓ INFÀNCIA ROBADA
L’associació es conformarà com un espai segur, espai d’acollida i cura, per a
qualsevol persona que s’apropi a ell mateix. Per això es fomentarà un estil propi
amb l’establiment i en les relaciones, basades en l’esperit de família, acollida,
empatia i creació de vincles fraterns.
Tant els associats –laics i germanes-, voluntaris, infants, joves, adults i dones són
membres d’aquesta família, i és per això que són mereixedors de respecte,
acollida, i amor. Tota persona que s’apropi al mateix pot experimentar-se
acollida com a persona, en tota la seva singularitat. Essent els infants, dones i
joves en situació d’especial vulnerabilitat el centre i objecte prioritari d’atenció,
amor i desvetllaments.
La associació facilitarà la acollida i el desenvolupament de las activitats i
projectes programats i aprovats per la junta directiva.
La programació de l’espai estarà sempre d’acord amb la finalitat de
l’associació establerta en el primer punt. El criteri bàsic de establir un
tipus de relacions familiars serà el que marqui la direcció de les diferents
propostes en tot moment.

Projectes de l’Associació:

Capítol 2: Del voluntariat.
PERFIL DEL VOLUNTARIAT.
El voluntariat, cor de l’associació, és:
Un espai de comunió, de caliu, de família, on s’experimenten relacions
fraternes obertes, sanes, solidàries, gratuïtes i empàtiques.
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La associació estarà oberta y facilitarà la proposta i/o realització de
projectes presentats pels membres de la associació y aprovades por la
junta directiva.
Qualsevol projecte que es presenti anirà sempre d’acord amb la manera
de fer o estil propi de la mateixa (es a dir, fomentarà l’estil de relacions
familiars i fraternes tendents a restaurar la dignitat de la persona, crear
comunió…) plantejat en el punt 1.
El sol·licitant de la realització del nou projecte es posarà d’acord
prèviament amb la junta directiva per a respectar les activitats ja
programades i facilitar l’organització de les activitats.
Els projectes poden ser a curt, mitjà i/o llarg termini.
Els projectes es presenten dues vegades a l'any (al mes de gener i juliol).
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Un espai d’aprofundiment i acollida de la bellesa de tot esser humà. Que
potenciï la interioritat, la humanització i la dignitat de tot ésser humà,
com a imatge viva de l’Església i membre actiu d’aquesta família.
Un espai de trobada i confrontació amb la realitat, que fomenti la cura i
defensa de les víctimes i/o supervivents, que promogui la reparació i
restauració de la dignitat de l’esser humà, i contribueixi al servei
alliberador i guaridor del cos nafrat de l’Església.
Un espai d’escolta i discerniment de la realitat i de les necessitats més
urgents de l’Església. Tanmateix, un espai on somiar, proposar i executar
respostes concretes a curt, mitjà i/o llarg termini.

Requisits:
Podran ser voluntaris, majors d’edat (+ de 18 anys) que tinguin bona salut
física i mental, i/o menors d’edat (mínim 15 anys) amb el consentiment
previ i aprovació del seus tutors.
Presentar per escrit la petició al voluntariat, motivacions i fitxes
d’inscripció.
Presentar un certificat d’antecedents de la policia i certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual.
Participar de la convocatòria semestral de voluntariat i de l’entrevista
amb algun dels membres de la junta.
No s’exigeix como a requisit previ experiència de voluntariat, però sí
flexibilitat i apertura en l’acompanyament i en la formació.
Participar de les reunions i/o capacitacions periòdiques del voluntariat.

Capítol 3: de l’equip interdisciplinari.

Capacitat de treball en equip, coordinat i integral, bona comunicació i
relacions fraternes amb la resta de membres de l’equip.
Professionalitat i confidencialitat amb cada persona i família.
Comunicació sistemàtica i activa amb la Junta Directiva.

Requisits:
Professional titulat.
Recomanació per escrit d’alguna Institució o soci de l’Associació.
Presentar un certificat d’antecedents de la policia i certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual.
Capacitació i formació permanent.

Carmelitas Misioneras Teresianas

Perfil de l’Equip:
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Participar de les reunions i/o capacitacions periòdiques d’Equip.

L’equip interdisciplinari actua i gestiona les seves activitats en les dependències
de l’Associació. Els seus plantejaments i/o modificacions d’aquest punt deuran
esser consultats i aprovats per la Junta Directiva.

Títol tercer.
Dels destinataris.
Si són menors d’edat, per a accedir a qualsevol dels serveis de
l’Associació, han de tenir el consentiment dels seus tutors.
Si son majors d’edat, per a accedir a qualsevol dels serveis de
l’Associació, han de signar el certificat de consentiment voluntari.
Si són derivats de Centres educatius/fundacions/Centres particulars, han
de tenir el consentiment del mateix centre o fundació.

Títol quart.
Reglament disciplinari.
Capítol 1: Normes de convivència.

El respecte i cordialitat, el bon tracte i relacions amb esperit de família.
Construir espais fraterns, inclusius, guaridors i sagrats.
Responsabilitat en els compromisos assumits i corresponsabilitat en les
activitats de l’asociació.
Diàleg i bona comunicació, comunicació assertiva, empàtica i fraterna.
Resoldre els conflictes dintre del centre i en comunió.
Mantenir la discreció i confidencialitat dels membres de l'associació, les
seves històries i realitats.
Aprofitar i cuidar els espais comuns.
Sota cap motiu (que no estigui determinat per l’Equip interdisciplinari o
junta) socis i/o voluntaris poden tenir entrevistes a soles (fora o dintre de
l’associació) amb els destinataris de l’associació, per seguretat dels
destinataris, i dels socis i voluntaris.

Capítol 2: Procés sancionador.
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Per una bona convivència i relació de família, s’ha de tenir en compte i
potenciar:
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Es considerarà com a infracció qualsevol acció que incompleixi les normes de
convivència, que atempti contra els estatuts de l’associació i no respecti la
normativa legal vigent.
La junta directiva actuarà como a comissió sancionadora. Tramitarà un
expedient sancionador on es classificarà la infracció com a lleu, greu o molt
greu i acordarà les mesures sancionadores convenients d’acord amb el tipus
d’infracció. Si l’expedient sancionador va en contra d’un membre de la junta
directiva, aquest no formarà part de la comissió sancionadora.
Per a les sancions greus o molt greus la resolució de l’expedient tindrà caràcter
provisional, l’associat podrà recórrer en el termini de 15 dies a l’assemblea
general, que de no actuar es considerarà ferm.
L’assemblea general podrà revisar l’expedient sancionador i resoldre.

Es considera sanció molt greu:
Qualsevol paraula, acte o situació que reveli informació confidencial dels
destinataris de l'Associació.
Qualsevol fet de violència física, verbal o moral que atempti contra la
dignitat i integritat de qualsevol destinatari, voluntari o soci.
Faltar a qualsevol punt o acord establert per l'Assemblea General.
Tota sanció molt greu, un cop notificada, suposa sis mesos de suspensió o baixa
de l'associació, segons el que estipuli la Junta directiva en conjunt amb
l'Assemblea General.

Qualsevol infracció o incompliment en l'estipulat en cada projecte.
Qualsevol activitat o projecte que es realitzi sense el consentiment de la
junta directiva o per sobre d'aquesta.
Qualsevol acte, paraula o fet que pertorbi la comunió i la fraternitat de
l'Associació i / o de cada projecte.
Dues sancions greus, una vegada notificades, suposa tres mesos de suspensió
de el servei o funció dins de l'Associació.
Una 3ª sanció greu, serà catalogada per molt greu i es procedirà segons el
procediment d'aquesta.
Es considerarà sanció lleu:

Carmelitas Misioneras Teresianas

Es considerarà sanció greu:
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L'incompliment o no assistència perllongada a el compromís assumit com a
voluntari i / o soci, sense causa justificada.
Qualsevol acte, paraula o fet que vagi en contra de l'perfil de l'Assemblea
General, Junta Directiva i / o voluntaris.
Tres sancions lleus, un cop notificades, suposa un mes de suspensió de el servei
o funció dins de l'Associació.
Una 4ª sanció lleu, serà catalogada per greu i es procedirà segons el
procediment d'aquesta.
Títol cinquè.
Ús de les instal·lacions.
Cuidar de les instal·lacions, materials i serveis d’aquestes.
Mantenir la higiene i protocols de seguretat i “espais de cura”.
Si alguna cosa es fa malbé, s’avisarà a la junta.
Respectar els horaris i activitats que s’han de realitzar.

Carmelitas Misioneras Teresianas

***
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ANNEX:
DISCERNIMENT DE PRESÈNCIA I MISSIÓ.
Per a fer el millor discerniment de l’alè de l’Esperit en aquesta causa; per no
perdre de vista el Centre i la seva finalitat que és ÉSSER CENTRE D’ACOLLIDA
D’INFANTS, JOVES I DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT (en aquest
marc de Tràfic i Infància Vulnerada), un criteri a seguir pot ser si dona resposta
o no a la defensa dels drets humans i y drets dels infants vulnerats.

INFÀNCIA VULNERADA ES TOT ALLÒ QUE ATEMPTA CONTRA ELS DRETS
DEL NEN/A.

Dret a la vida: L'infant té el dret intrínsec a la vida i a que es garanteixi la
seva supervivència i desenvolupament. Es a dir, que tot nen té dret a
viure i a fer-lo en condicions òptimes.
Dret a la salut: L'infant té dret al nivell més alt de salut i a l’accés als
serveis mèdics i de rehabilitació, amb especial atenció en aquells
relacionats amb l’atenció primària de salut, les cures preventives, la
reducció de la mortalitat infantil, l’educació sanitària i l’abolició de les
practiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.
Dret a la protecció: Els infants tenen dret a viure en un context segur i
protegit que preservi el seu benestar. Es a dir, que tot infant té dret a
ésser protegit de qualsevol forma de maltractament, discriminació i
explotació. És per això, que totes les mesures que es prenguin ha de
estar basades en la consideració del seu interès superior.
Dret l’educació: L'infant té dret a l’educació (educació primària gratuïta
obligatòria) gaudir d’una vida social i a construir el seu propi futur.
Igualment, la disciplina escolar la disciplina haurà de respectar la dignitat
de l’infant com a persona humana, essent aquest dret essencial per al
seu desenvolupament econòmic, social i cultural. L’educació ha
d’afavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de l'infant;
ha d’inculcar el respecte dels drets humans, el respecte dels seus pares,
de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma i valors, com també
els valors culturals dels altres països; ha de preparar l'infant per assumir
una vida responsable en societat i en el respecte al medi natural.
Dret a la identitat: L'infant té dret a un nom des del seu naixement i a
adquirir una nacionalitat, de manera que mai no resulti un apàtrida;
també té dret a conèixer els seus pares i a ser atès per ells. El dret a la
identitat representa, així mateix, el reconeixement oficial de la seva
existència i dels seus drets.

Carmelitas Misioneras Teresianas

Drets de l’infant.
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Dret a una informació de qualitat: Els medis de comunicació social
exerceixen un paper fonamental en la difusió d’informació destinada als
infants, sempre amb la finalitat de promoure el seu benestar moral, el
coneixement i la comprensió entre els pobles, respectant la cultura de
l’infant i protegint-lo sempre contra tota informació i y material
perjudicial per al seu benestar.
Dret l’oci: L’infant té dret a l’esbargiment, al joc i a participar en les
activitats artístiques i culturals. Es a dir, que, encara que materialment
alguns infants no disposin de joguines, es deu assegurar que tots, al
menys, puguin tenir l’oportunitat de jugar, de tenir un espai i temps per
a l’oci.
Dret a la llibertat d’expressió i opinió: L’infant té dret a expressar la seva
opinió i a que aquesta sigui tinguda en compte en els assumptes que
l’afectin. A més a més, l’infant té dret a la llibertat de consciència i de
religió sota la direcció del seu pare i la seva mare.
Dret a la intimitat: Cap infant ha de patir intromissions arbitraries o
il·legítimes en la seva vida privada, familiar, intimitat o en la seva llar.
Igualment, tots els infant tenen dret a l’honor i a que la llei els protegeixi
d’actuacions o atacs al mateix.
Dret a associar-se: Tots els infants tenen dret a associar-se. Tos els infants
tenen dret a crear associacions, a ser membres d’aquestes. L'infant té
dret a la llibertat d’associació i a celebrar reunions pacífiques, amb la
condició que els drets dels altres siguin respectats.
Quatre principis fundamentales de la infancia.

LA NO DISCRIMINACIÓ: Tots els infants tenen els mateixos drets: en tot
cas, en tot moment i sense excepcions.
L’INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT: Qualsevol decisió, llei o política que
pugui afectar la infància ha de tenir en compte què és el millor per als
nens i nenes.
EL DRET A LA VIDA, LA SUPERVIVÈNCIA I EL DESENVOLUPAMENT: Tots
els nens i nenes tenen dret a viure, a desenvolupar-se i a assolir el seu
màxim potencial en la vida.
LA PARTICIPACIÓ: Els menors d’edat tenen dret a ser consultats sobre
les situacions que els afectin i que les seves opinions es tinguin en
compte.
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Així, la Convenció sobre els Drets dels Infants va aportar una nova visió dels
infants con a subjectes de drets, que fins ara no existia. Aquests Drets de la
Infància estan establerts sobre quatre principis fonamentals:
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DRETS HUMANS.
Preàmbul
Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i
inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la
llibertat, la justícia i la pau en el món.
Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han
originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que
s’ha proclamat com l’aspiració més elevada de tothom l’adveniment d’un món
on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de
llibertat d’expressió i de creença.
Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un
règim de dret per tal que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs,
a la rebel·lió contra la tirania i l’opressió.
Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de
relacions amistoses entre les nacions.
Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur
fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona
humana i en la igualtat de dret d’homes i dones; i que han decidit de promoure
el progrés social i millorar el nivell de vida dins d’una llibertat més àmplia.
Considerant que els Estats membres s’han compromès a assegurar, en
cooperació amb l’Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i
efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals.

L’ASSEMBLEA GENERAL proclama aquesta DECLARACIÓ UNIVERSAL DE
DRETS HUMANS com l’ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb
el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta
Declaració, promoguin, mitjançant I’ensenyament i l’educació, el respecte a
aquests drets i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i
internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre
els pobles dels Estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció.

Article 1:
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats
de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els
altres.
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Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i llibertats és de la més
gran importància per al ple compliment d’aquest compromís.
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Article 2:
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap
distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra
mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional
del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com
si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra
limitació de sobirania.
Article 3:
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
Article 4:
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I’esclavitud i el tràfic d’esclaus són
prohibits en totes llurs formes.
Article 5:
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o
degradants.
Article 6:
Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.
Article 7:
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció
per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que
violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals
competents que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals
reconeguts per la constitució o per la llei.
Article 9:
Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Article 10:
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada
públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la
determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol
acusació contra ella en matèria penal.
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Article 8:

16

ASSOCIACIÓ INFÀNCIA ROBADA
Article 11:
1. Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva
innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un
judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries
per a la seva defensa.
2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que
varen ésser comesos no eren delictius segons el dret nacional o
internacional. Tampoc no s’imposarà cap pena superior a l’aplicable en
el moment de cometre el delicte.
Article 12:
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva
família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d’atacs al seu honor i
reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o
atacs.
Article 13:
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins
les fronteres de cada Estat.
2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a
retornar-hi.
Article 14:
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i
a beneficiar-se’n.
2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement
originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i
principis de les Nacions Unides.
Article 15:

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de
canviar de nacionalitat.
Article 16:
1. Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense cap
restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar
una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el
matrimoni i en la seva dissolució.
2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels
futurs esposos.
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1. Tota persona té dret a una nacionalitat.
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3. La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la
protecció de la societat i de l’Estat.
Article 17:
1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectiva.
2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.
Article 18:
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió;
aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat,
individualment o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva
religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.
Article 19:
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de
no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre
les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Article 20:
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.
Article 21:
1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament
o per mitjà de representants lliurement elegits.
2. Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les funcions
públiques del seu país.

Article 22:
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a
obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons
l’organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics,
socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat.
Article 23:
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3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta
voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran
de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per
altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.
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1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a
condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra
l’atur.
2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual
treball.
3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria
que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la
dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció
social.
4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos
i a afiliar-s’hi.
Article 24:
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació
raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25:
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva
família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir,
habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té
dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o
altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència
especials. Tots els infants, nascuts d’un matrimoni o fora d’un matrimoni,
gaudeixen d’igual protecció social.
Article 26:

2. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i
a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats
fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes
les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les
Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena d’educació que
serà donada als seus fills.
Article 27:
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1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en
la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà
obligatòria. L’ensenyament tècnic i professional es posarà a l’abast de
tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà igual per a tots en funció
dels mèrits respectius.
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1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la
comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés
científic.
2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials
derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què
sigui autor.
Article 28:
Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats
proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.
Article 29:
1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li
és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.
2. En l’exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les
limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d’assegurar
el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de
complir les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar
general en una societat democràtica.
3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als
objectius i principis de les Nacions Unides.
Article 30:
Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap
dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar
actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s’hi
enuncien.
Tot el que englobi i estigui directament relacionat amb els drets d'el jove i la
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dona.
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