
Article 12
1. Els estats membres han d’assegurar 

a l’infant amb capacitat de formar un judici 
propi el dret a manifestar la seva opinió en 
tots els afers que l’afectin. Les opinions de 
l’infant han de ser tingudes en compte 
segons la seva edat i maduresa.

2. Amb aquesta fi nalitat, l’infant ha 
de tenir especialment l’oportunitat de 
ser escoltat en qualsevol procediment 
judicial o administratiu que l’afecti, bé 
directament, bé per mitjà d’un represen-
tant o d’una institució adequada, d’acord 
amb les normes de procediment de la 
legislació.

Article 13
1. L’infant té el dret a la llibertat d’ex-

pressió; aquest dret inclou el dret a cer-
car, rebre i difondre informació i idees de 
tota mena, sense consideració de fron-
teres, sigui oralment, per escrit o impre-
ses en forma d’art o per qualsevol altre 
mitjà triat per l’infant.

2. L’exercici d’aquest dret pot estar 
subjecte a algunes restriccions, que 
seran només les que prevegi la llei i que 
siguin necessàries: a) per respecte als 
drets o a la reputació d’altri; o b) per a la 
protecció de la seguretat nacional, de 
l’ordre públic o de la salut o la moral 
públiques.

Article 14
1. Els estats membres han de res-

pectar el dret de l’infant a la llibertat de 
pensament, de consciència i de religió.

2. Els estats membres han de res-
pectar els drets i els deures dels pares i, si 
convé, dels tutors legals, a dirigir l’infant 
en l’exercici del seu dret d’acord amb el 
desenvolupament de les seves facultats.

3. La llibertat a manifestar la pròpia 
religió o les pròpies creences només pot 
tenir les limitacions legals necessàries 
per a protegir la seguretat, l’ordre, la 
salut o la moral públiques, i els drets i les 
llibertats fonamentals dels altres.

Article 15
1. Els estats membres reconeixen els 

drets de l’infant a la llibertat d’associació 
i a la llibertat de reunió pacífi ca.

2. En l’exercici d’aquest drets no hi 
ha d’haver més restriccions que les esta-
blertes de conformitat amb la llei i que 
siguin necessàries en una societat demo-
cràtica en interès de la seguretat nacio-
nal o pública, l’ordre públic, la protecció 
de la salut o la moral públiques, o la pro-
tecció dels drets dels altres.

Article 16
1. Cap infant no pot ser subjecte 

d’interferències arbitràries o il·legals en 
la seva vida privada, la seva família, 
domicili o correspondència, ni d’atacs il-
legals al seu honor i reputació. 

2. L’infant té dret a la protecció de la 
llei contra aquestes interferències o atacs.

Article 17
Els estats membres reconeixen la 

importància de la funció dels mitjans de 
comunicació i han de vetllar perquè l’in-
fant tingui accés a informacions proce-
dents de diverses fonts nacionals i inter-
nacionals, especialment les que tenen 
per fi nalitat promoure el seu benestar 
social, espiritual i moral, i la seva salut 
física i mental. Amb aquesta fi nalitat, els 
estats membres:

1. Han d’encoratjar els mitjans de 
comunicació social a difondre informa-
ció i materials informatius que siguin 
benefi ciosos socialment i culturalment 
per a l’infant d’acord amb l’esperit de 
l’article 29;

2. Han de promoure la cooperació 
internacional en la producció, l’intercanvi 
i la difusió d’aquesta informació i d’aquest 
material informatiu procedent de diver-
ses fonts nacionals i internacionals; 

3. Han d’encoratjar la producció i la 
difusió de llibres infantils;

4. Han d’encoratjar els mitjans de 
comunicació per tenir una atenció espe-
cial a les necessitats lingüístiques de l’in-
fant que pertany a un grup minoritari o 
que sigui indígena;

5. Han de promoure el desenvolu-
pament de la normativa adequada per a 
protegir l’infant de la informació o del 
material informatiu perjudicial per al seu 
benestar tenint en compte les disposi-
cions dels articles 13 i 18.

La Convenció de Nacions Unides 
sobre els drets de l’infant 
i els drets de participació

A la Convenció els drets de participació són el dret d’opinió (article 
12); la llibertat d’expressió (article 13); la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió (article 14); la llibertat d’associació (article 15); 
la protecció de la vida privada (article 16), i el dret a una informació 
adequada (article 17)
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