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Preàmbul 

1. La International Society for Clinical 

Bioethics es va reunir en la seva 15a 

Conferència els dies 20-21 de Setembre de 

2018 a Barcelona, i va debatre el 

desenvolupament i reptes de futur de la 

pediatria, i sobre els drets de protecció dels 

infants, en un esforç per fer una crida 

universal per assegurar que cada infant sigui 

protegit per procurar-li un futur millor. 

2. Els infants són els nostre futur comú al 

planeta. Depenen de nosaltres, de les 

famílies, dels estats, i de directrius i 

regulacions tant locals com internacionals. 

Els infants són vulnerables i dependents, i 

per tant és la nostre deure de proporcionar-

los un futur feliç, una infantesa sana, i la 

protecció de tota discriminació i violència. 

3. És necessari fer un esforç per assegurar 

que els estàndards internacionals, nacionals i 

locals de protecció dels drets dels infants 

són aplicats estrictament. Els esforços 

globals han d’adreçar-se cap a una tolerància 

zero vers l’augment de la vulnerabilitat 

infantil en el context del progrés científic i 

tecnològic, els reptes globals i els processos 

de migració. 

4. Al mateix temps, les amenaces a la pau 

global, els avanços científics i tecnològics i 

l’allunyament respecte els valors de 

l’humanisme creen condicions i prerequisits 

que provoquen l’augment de la 

vulnerabilitat dels infants, i molts delsd 

quals encara viuen en zones de risc. 

Problemes 

5. Les amencaces a la salut dels infants 

segueixen sent importants en l’agenda 

internacional i al nivell d’estats nacionals. 

Aquestes inclouen la guerra, la pobresa, la 

fam, la discriminació racial, l’explotació, la 

brutalitat per part d’adults i altres actes de 

violència. 

6. Amb l’augment de la migració i els 

desplaçaments, molts infants són forçats a 

abandonar la seva llar i, a vegades, la seva 

família. Existeixen migrants a tots els països 

del món. El seu número augmenta més 

ràpidament que la població mundial: el 2015 

va superar els 244 milions de persones. De 

fet, cada 4,1 segons hi ha un nou refugiat al 

món, mentre 65 milions de persones són 

desplaçades internament, incloent més de 21 

milions de refugiats, 3 milions que busquen 

asil i més de 40 milions de persones 

desplaçades internament. Les Nacions 

Unides reconeix que el 46% dels 45,2 

milions d’infants i adolescents de menys de 

18 anys d’edat són menors que es tornen 

hostatges de la política global i, en aquestes 

condicions, són encara més vulnerables. 

7. El progrés científic i tecnològic, dissenyat 

per millorar la vida i salut dels infants, 

promoure el seu desenvolupament 

harmoniós i el seu èxit, sovint crea 

prerequisits d’amenaces i riscs potencials, 

incloent les conseqüències de l’enginyeria 

genètica, la tecnologia de la informació i la 
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realitat virtual, el cibercrim, el creixement la 

la desigualtat social i la pèrdua d’accés als 

beneficis socials, la inadaptació social i 

molts altres. És un fet que el 50% de les 

medicines utilitzades per tractar infants no 

han sigut provades prèviament en ells, xifra 

que augmenta al 90% en el cas de neonats 

prematurs. 

8. Assistim a l’aparició d’una tendència 

alarmant de deshumanització de la legislació 

nacional i internacionals respecte als drets 

dels infants i els seus progenitors, i el 

surgiment de normes legals que legitimen 

l’eutanàsia infantil, la qual cosa és una 

amenaça directa a la vida i la salut dels 

infants, i destrueix els valors de la família 

tradicional. 

9. Tots aquests problemes poden conduir al 

desmantellament dels valors i directrius de 

resultats positius aconseguits anteriorment 

gràcies documents internacionals bàsics com 

la Convenció Europea de Drets Humans i 

Llibertats Fundamentals (1953), la 

Declaració dels Drets dels Infants (1959), la 

Declaració Universal dels Drets Humans 

(1948) i la Convenció de les Nacions Unides 

sobre els drets de l’infant (1989). 

Tasques 

10. Compliment de directrius i regulacions 

internacionals per a la protecció d’infants i 

adolescents, per tal que la Convenció de les 

Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant 

sigui reconeguda a nivells locals, regionals i 

internacionals. 

11. Assegurar als infants la igualtat 

d’oportunitats i l’accés a l’atenció sanitària i 

als beneficis socials. Els avenços en ciència i 

tecnologia haurien de tenir com a objectiu la 

millora de la salut i la qualitat de vida dels 

infants, reduint lesions, discapacitats i les 

causes de mortalitat infantil. 

13. Protegir els drets infantils de migració, i 

de persones internament desplaçades i 

prevenir que siguin discriminades, 

explotades, sotmeses al tràfic i manipulació, 

i protegir també el seu espai personal, ciber-

espai, i dades personals. 

14. Els infants han d’estar preparats per una 

vida responsable en una societat lliure i ser 

capaços d’adaptar-se a l’incertesa, de tenir 

l’oportunitat de definir-se a ells mateixos 

com a individus, i desenvolupar el seu 

potencial en un ambient segur i solidari (per 

exemple en família, en l’educació, en els 

esports, etc.) per assegurar el seu benestar. 

15. El compromís amb els valors de 

l’humanisme amb la família, les polítiques 

socials, incloent-hi aquelles recolzades per 

religions tradicionals, per enfortir la relació 

entre pares, família i infants. 

16. L’especialització en bioètica i accions 

ben organitzades orientades a la predicció de 

noves amenaces al potencial humà i a grups 

de población vulnerables, especialment 

infants, és cada cop més necessària. 

 

17. La base d’aquest tipus d’acccions 

haurien de ser les directrius bioètiques 

formulades en termes de bioètica clínica i 

global per minimitzar els riscos de 

vulnerabilitat, per garantir la protección dels 

drets dels infants en el context de reptes 

globals i practiques mèdiques. 

Deures ètics 

Ens comprometem solemnament a: 

18. A promoure la participación activa de la 

comunitat científica i d’experts, de la qual 

som una part, per protegir el benestar dels 

infants. 

20. A treballar conjuntamente dins el marc 

de la cooperación internacional, i també a 

nivells local i regional. 

19. A incloure a l’agenda de trobades 

internacionals anuals temes relacionats amb 

els riscos de vulnerabilitat i la protecció dels 

drets dels infants, i a intensificar la recerca 

en aquesta direcció. 

Barcelona, 20-21 de Setembre, 2018 
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