El Comitè dels Drets de l’Infant adverteix dels greus efectes físics,
emocionals i psicològics de la pandèmia COVID-19 en els nens, nenes i
adolescents i fa una crida als Estats per protegir els drets dels infants.
El Comitè dels Drets de l’Infant expressa la seva preocupació per la situació dels infants a
nivell mundial, en particular aquells en situació de vulnerabilitat, a causa dels efectes de la
pandèmia COVID-19. Molts nens, nenes i adolescents queden greument afectats físicament,
emocionalment i psicològicament, especialment en països que han declarat estats
d’emergència i confinament obligatoris.
A més de la declaració de deu altres Comitès de tractats de drets humans vinculats, el Comitè
dels Drets de l’Infant insta els Estats a respectar els drets dels infants en la presa de mesures
per afrontar l’amenaça per a la salut pública que suposa la pandèmia COVID-19. En
particular, el Comitè fa una crida al Estats part per:

1. Considerar els impactes de la pandèmia en els drets de en la salut, socials, educatius,
econòmics i recreatius dels infants. Tot i que inicialment es van declarar per períodes breus
de temps, queda clar que les declaracions d’estat d’emergència i/o de desastre es poden
mantenir durant períodes més llargs, provocant durant més temps restriccions dels drets
humans. El Comitè reconeix que en situacions de crisi, la llei internacional de drets humans
permet, excepcionalment, mesures que poden restringir el gaudi de certs drets humans per
protegir la salut pública. Malgrat això, aquestes restriccions només s’han d’imposar quan
calgui, i s’ha de fer de forma proporcional i fer-se el temps mínim necessari. A més, tot i que
reconeix que la pandèmia del COVID-19 pot tenir un impacte significatiu i negatiu en la
disponibilitat dels recursos financers, no han de considerar-se aquestes dificultats com un
impediment per a la implementació de la Convenció. No obstant això, els Estats haurien de
vetllar perquè les respostes a la pandèmia, incloses les restriccions i decisions sobre
l'assignació de recursos, reflecteixin el principi l’interès superior de l’infant.
2. Explorar solucions alternatives i creatives perquè els infants gaudeixin dels seus drets a
descansar, a l’oci, a les activitats de lleure, culturals i artístiques. Aquestes solucions han
d’incloure activitats a l’aire lliure supervisades, com a mínim, un cop al dia, que respectin
protocols de distància física i altres normes d’higiene, i també activitats culturals i artístiques
adaptadets a la infància a la televisió, ràdio i en línia.
3. Assegurar-se que l’aprenentatge en línia no agreugi les desigualtats existents ni
substitueixin substitueixin la interacció alumne-professor. L’aprenentatge en línia és una
alternativa creativa a l’aprenentatge a l’aula però suposa reptes per a nens, nenes i
adolescents que no tenen accés o tenen un accés limitat a la tecnologia o a Internet, o bé no
disposen d’un suport parental adequat. Cal posar a disposició solucions alternatives perquè
aquests infants puguin beneficiar-se de l’orientació i suport proporcionats per els i les
mestres.
4. Activar mesures immediates per garantir que els infants s’alimentin d’aliments nutritius
durant el període d’emergència, desastre o confinament, ja que molts nens i nenes tenen
garantit el seu únic àpat nutritiu a través del menjador escolar.
5. Mantenir la prestació de serveis bàsics per a nens, nenes i adolescents, inclosa la salut, el
subministrament d’aigua, el sanejament i registre del naixement. Tot i la pressió creixent
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sobre els sistemes de salut i l'escassetat de recursos, no s’ha de negar als infants l’accés a
l'assistència sanitària, inclosos els tests i una possible vacuna futura, a tractaments mèdics
relacionats amb el Covid-19 i no relacionats amb el Covid-19, serveis de salut mental i
tractament per a afeccions preexistents. Els nens i nenes també haurien de tenir accés a
l’aigua neta i a les instal·lacions de sanejament durant el període d’emergència, desastre o
confinament. No s’han de suspendre els serveis de registre de naixements.
6. Definir els serveis bàsics de protecció dels infants com a serveis essencials i assegurar-se
que segueixin funcionant i estiguin disponibles, incloses les visites a casa quan sigui
necessari, i proporcionar serveis professionals de salut mental per als nens i nenes que
viuen en confinament. El confinament pot exposar els infants a un augment de la violència
física i psicològica a la llar o, també, obligar els nens i nenes a quedar-se tancats en cases
sobreocupades i on manquen les condicions mínimes d’habitabilitat. Nens i nenes amb
discapacitats i trastorns de conductua, així com les seves famílies, poden tenir més
problemes a porta tancada. Els Estats haurien de reforçar els sistemes d'informació i
derivació telèfonics o en línia, així com activitats de sensibilització i conscienciació a través de
canals de televisió, ràdio i internet. Les estratègies per mitigar els impactes socials i
econòmics de la pandèmia COVID-19 també han d'incloure mesures específiques per protegir
la infància, en particular aquells nens, nenes i adolescents que viuen en situació de pobresa i
que no tenen accés a un habitatge adequat.
7. Protegir els infants que veuran augmentat el seu grau de vulnerabilitat per les
circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia. Això inclou els infants amb
discapacitats; infants que viuen en situació de pobresa; infants en situació de
carrer; migrants, sol·licitants d’asil, refugiats i desplaçats interns; minories indígenes; infants
amb afeccions de salut subjacents, inclòs el VIH/SIDA; infants
privats de llibertat o confinats en dependències policials, presons, centres d’atenció segura,
centres o camps de detenció de migrants; i els infants que viuen en institucions. Els Estats
han de respectar el dret de tots els infants a no ser discriminats en les seves mesures per
abordar la pandèmia COVID-19, així com prendre mesures específiques de protecció de la
infància vulnerable.
8. Alliberar els infants en qualsevol forma de detenció, sempre que sigui possible, i proveir
els infants que no poden ser alliberats amb els mitjans necessaris per mantenir un contacte
regular amb les seves famílies . Molts Estats han adoptat mesures per restringir les visites i
oportunitats de contacte per a infants que viuen en institucions o que estan privats de
llibertat, inclosos infants confinats en institucions policials, presons, centres d’atenció segura
i centres de detenció o campaments de migrants. Si bé aquestes mesures restrictives es
poden veure com a necessàries a curt termini, prolongar-les durant llargs períodes tindran un
important efecte negatiu sobre els nens i nenes. S’ha de permetre als infants mantenir un
contacte regular en tot moment amb les seves famílies, i si no és personalment, a través de la
comunicació electrònica o telèfon. Si el període d’emergència, desastre o confinament
ordenat per l’Estat s’estén, cal tenir en compte la revisió de les mesures que prohibeixen
aquestes visites. Els infants en situació de migració no han de ser detinguts ni separats
dels pares i mares si aquests els acompanyen.
9. Evitar l'arrest o la detenció d’infants per violar les directrius de l'Estat i les
directives relacionades amb el COVID-19, i assegurar que qualsevol nen, nena o adolescent
que fos arrestat o detingut sigui retornat immediatament a la seva família.

2

10. Difondre informació precisa sobre el COVID-19 i sobre com prevenir la infecció en
diferents idiomes i formats que siguin child-friendly i accessibles per a tots els infants,
inclosos els nens i nenes amb discapacitat, migrants i infants amb accés limitat a Internet.
11. Oferir oportunitats perquè les opinions dels infants siguin escoltades i tingudes en
compte en els processos de decisió sobre la pandèmia. Els nens, nenes i adolescents han
d’entendre el que passa i sentir que participen en les decisions que s’estan prenent com a
resposta a la pandèmia.
Abril 2020
Comitè dels Drets dels Infants
Document original en anglès
(traducció al català feta per Institut Infància i Adolescència de Barcelona)
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