
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

Defensar la vida des de la concepció és defensar els drets 
humans 

La Declaració Universal de Drets Humans de 1948 reconeix la primacia del dret a la 
vida. Tant el Preàmbul com l'Article 3 deixen clar que el dret a la vida és igual i 
inalienable i que s'aplica a "tots els membres de la família humana". L'Article 6 tracta 
concretament el tema de la personalitat jurídica declarant que "Tot ésser humà té 
dret, a tot arreu, al reconeixement de la seva personalitat jurídica". L'Article 2 
afirma que "Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta 
Declaració, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o 
de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement 
o qualsevol altra condició", això és una llista exhaustiva, perquè mai més, després 
dels horrors de la Segona Guerra Mundial, els éssers humans poguessin ser tractats 
com si no fossin persones, privats per força de drets humans pels governs. 
Perquè no hagi cap dubte sobre la condició dels no nascuts en els acords 
internacionals sobre drets humans, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets 
del Nen reitera el dret a la vida expressat en la Declaració Universal de Drets Humans. 
A més, el Preàmbul d'aquesta Convenció declara que "la infància té dret a cures i 
assistència especials" i que "el nen, per la seva falta de maduresa física i mental, 
necessita protecció i cura especials, fins i tot la deguda protecció legal, tant 
abans com després del naixement". Aquest mandat és una de les declaracions sobre 
drets humans més contundents quant al requeriment de protegir la vida en l'úter. A 
més, la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen és el tractat sobre 
drets humans més àmpliament i ràpidament ratificat en la història de la humanitat, 
havent estat ratificat per nacions les poblacions de les quals tenen diverses religions. El 
consens de la humanitat, plasmat en aquests i en altres acords sobre drets humans, 
superen les fronteres de religió i raça. 
"Drets humans, la família i l'educació dels fills". 
L'Article 16 [de la Declaració Universal de Drets Humans] proclama que "La família és 
l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i 
de l'Estat.” Per tant, aquest article reconeix el fet, que és de sentit comú i que en 
ocasions els governs i organismes internacionals passen per alt, que la família existeix 
abans de l'Estat, que és el pilar sobre el qual s'assenta l'Estat i que l'Estat té l'obligació 
de protegir-la. 
L'Article 16 és encara més específic i reconeix el dret d'un home i una dona a contreure 
matrimoni i formar una família. Dit d'una altra manera, reconeix que la família es funda 
amb el matrimoni. Tots podem estar agraïts que la Declaració reconeix aquestes 
veritats fonamentals. 
L'Article 26(3) es fa ressò de l'enfocament de l'Article 16 [de la Declaració] al reconèixer 
que els pares són els educadors principals dels fills. L'article afirma que “Els pares 



tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als 
seus fills.” Igual que l'Article 16 reconeixia la primacia de la família basada en el 
matrimoni sobre l'Estat, l'Article 26 reconeix la prioritat dels desitjos dels pares quant a 
l'educació dels seus propis fills per sobre dels designis de l'Estat. Segons l'Article 16, 
l'Estat té l'obligació de protegir a la família. Si l'Estat s'atreveix a usurpar el dret dels 
pares a triar l'educació dels seus propis fills, llavors danya a la família, viola les seves 
obligacions i soscava els fonaments d'una societat i un Estat justs. 
En l'article sobre educació [26]...[el Comitè de Redacció de la Declaració] va fer una 
important modificació, directament influenciada per records dels esforços del règim 
Nacional-socialista a fi de convertir el sistema educatiu alemany en un mecanisme que 
adoctrinés als joves seguint l'agenda política del govern (...) Una vegada que Beaufort 
dels Països Baixos va referir la forma que els col·legis alemanys s'havien utilitzat per a 
soscavar el paper dels pares , es va afegir un tercer paràgraf: “Els pares tindran dret 
preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills.” 
O dit d'una altra manera, una de les lliçons més importants que els redactors de la 
Declaració van aprendre de l'experiència de la Segona Guerra Mundial va anar que 
l'elecció educativa dels pares és una plataforma fonamental per a la pau i seguretat 
internacionals. 
Tràgicament, transcorreguts 60 anys de la Declaració Universal i de la Segona Guerra 
Mundial, sembla ser que la lliçó no ha estat apresa.  
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