
 

El 19 de desembre de 2011, l'Assemblea General de les Nacions Unides 

va aprovar la Resolució 66/170 en la qual declarava l'11 d'octubre com el 

Dia Internacional de la Nina, per reconèixer els drets de les nines i els 

desafiaments excepcionals que confronten les nines de tot el món. 

La violència cap a les nines té moltes manifestacions, tant a nivell físic, 

sexual, emocional i econòmic. Aquesta situació s'origina per la 

discriminació universal de les dones pel simple fet de ser-ho. 

Les manifestacions de violència cap a les nines es donen en el si de la 

família pel fet de ser dona cometent-se feminicidis o abusos. La tracta de 

nines per a la seva explotació sexual, la mutilació genital femenina, la 

selecció prenatal del sexe del bebè, o el matrimoni forçat i el matrimoni 

precoç, són manifestacions de violència cap a les nines. 

De tal manera, segons dades d'UNICEF, a Haití durant la rebel·lió del 

2004/05, 1 de cada 4 nines va ser violada a la capital. A Egipte 27,2 

milions de nines han estat sotmeses a la mutilació genital femenina i a 

Espanya hi ha unes 1700 nines en perill de sofrir aquesta pràctica. 

Segons l'ONU, actualment, al voltant d'un terç de les dones joves d'entre 

20 i 24 anys es casen abans de complir els 18 anys i d'aquestes, un altre 

terç, ho contreu abans dels 15. El matrimoni en la infància causa 

embarassos primerencs i no desitjats. A més, planteja riscos que 

amenacen la vida de les nines. Als països en desenvolupament, el 90% 

de les mares adolescents estan casades i les complicacions relacionades 

amb l'embaràs són la principal causa de mort en aquest grup d'edat. 

És necessari que des de tots els estaments socials i polítics es prenguin 

mesures perquè les nines puguin desenvolupar-se plenament en llibertat 

i sense por. Per a això l'educació és el mitjà més poderós per a què les 

nines adquireixin la capacitat que els permeti enfrontar-se a situacions de 

violència. Les nines no escolaritzades, es casen a edats més 

primerenques, aquest fet, a més de les conseqüències ja esmentades, 

significa la fi de la seva educació. Per contra, les nines que han rebut una 

educació secundària tenen fins a sis vegades menys probabilitats de ser 

emmanillades a la infància. 

 

 



 

Per tot això, l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical, 

d'acord amb l'ONU, exigeix als diferents Governs i organismes 

institucionals, que prenguin mesures per a què les nines no sofreixin 

violència, entre d’altres: 

- Habilitar mecanismes socials, econòmics i polítics per combatre el 

matrimoni infantil i la mutilació genital. 

- Treballar per a visibilitzar, denunciar i eradicar la violència contra les 

nines i les dones, tant en els sectors privats com els públics 

- Promoure legislacions i polítiques de gènere a totes les àrees, 

especialment per a les adolescents vulnerables, marginades i víctimes 

del tràfic i la tracta. 

- Invertir en educació de qualitat, formació, capacitació, accés a la 

tecnologia i altres iniciatives educatives que preparin a les nines per a la 

vida, el treball i el lideratge. 
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