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En el marc de la preparació de la Conferencia Europea Ciutats pels Drets 
Humans, que I'Ajuntament de Barcelona ha convocat pels propers 15, 16 i 17 
d'octubre d'enguany, coincidint amb la celebració del 50e. aniversari de la 
Declaració Universal deis Drets Humans, I'Ajuntament de Barcelona va 
comprometre els seus esfor9os amb I'Organització Internacional del Treball i 
les Nacions Unides, per col -laborar amb el desenvolupament i difusió de la 
Marxa Mundial contra l'explotació laboral de la infancia, que amb la 
participació de més de 700 organitzacions de prop de cent pa'isos, va arribar a 
Barcelona el passat dia 15 de maig. 

Responent dones, a aquest compromís i ates que cal reconeixer que 
l'explotació laboral deis menors és una problematica que, lluny d'afectar 
exclusivament a les societats més desfavorides, també es manifesta a les 
nostres ciutats occidentals, I'Ajuntament de Barcelona presenta la següent 

MESURA DE GOVERN 

1. L'Ajuntament de Barcelona, que ha col·laborat activament en la preparació 1 
desenvolupament de la Marxa Mundial contra l'explotació laboral deis infants, 
fa seus els seus principis, reivindicacions i sensibilitat i n'expressa el seu 
suport i solidaritat. 

2 lgualment, I'Ajuntament de Barcelona es compromet a IIUitar act1vament 
contra qualsevol tipus de discriminació infantil en la nostra ciutat, posant 
especial atenció pel que fa a l'activitat laboral que moltes vegades implica 
infants en el camp del comer9, les activitats ambulants, la publicitat i la 1matge 1 
qualsevol altre tipus d'activitat que destorbi el normal desenvolupament deis 
infants, la seva escolarització i el seu benestar. 

3. L'Ajuntament de Barcelona seguint la línia de treball ja endegada de defensa 
i promoció deis drets deis infants, promoura un compromís obert a altres 
ciutats, per tal de garantir la visibilitat de tots els nens i nenes, proposant 
mesures concretes que els acostin cada vegada més la ciutat, als seus serve1s 
i la seva administració. 


