Acompanyament psicosocial per a la promoció i
defensa dels drets dels infants (PASI)
Els nens no són el futur, són present-futur i futur-present;
són els dos temps alhora. Abel Pérez Rojas
Dret a la participació
i a la llibertat
d’expresió
El dret a la participació de les
nenes i els nens es troba recollit
a l’article 12 i 13 de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant: Les
opinions de l’infant han de ser
tingudes en compte segons la
seva edat i maduresa. [...] L’infant
té el dret a la llibertat d’expressió; aquest dret inclou el dret a
cercar, rebre i difondre informació i idees de tota mena.
Nens i nenes de Medellín pintant dibuixos com a part de les activitats del projecte PASI.

Què volem?

Per què?

Categoria

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
el dret a la participació i a la
llibertat d’expressió.

El dret a la participació i a la
llibertat d’expresió és un punt
clau per a l’enfortiment de
les capacitats dels infants per
tal que pugin reclamar altres
drets.

Amb aquest projecte, SED treballa per promoure la participació i la veu dels infants.

Els infants que han estat vulnerats apareixen al sistema
com a casos o estadístiques, no com a subjectes actius de
processos de restabliment de drets. D’aquesta manera, la
seva veu es perd.
Moltes de les actuacions actuals a Colòmbia tenen el seu origen en les diverses vulneracions de drets
surgides com a conseqüència del conflicte armat colombià. L’origen d’aquest conflicte armat sorgeix a
la dècada dels 60 a causa de les desigualtats socials existents per l’anomenada violència bipartidista i el
Front Nacional del país. Segons xifres de diversos organismes, durant el temps que ha durat el conflicte
a Colòmbia hi ha hagut 5,7 milions de víctimes de desplaçament forçat, 220.000 morts, més de 25.000
persones desaparegudes i gairebé 30.000 segrestos. Si bé és cert que, per ara, Colòmbia es troba en
un moment de transició important en nom de la construcció de pau, també és cert que, dins d’aquest
procés, es continuen desencadenant noves formes de violència sobre la població que afecten, principalment, la infància i les dones.
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Declaració intergalàctica
Etapa educativa Infatil i Primària
Durada 45 minuts
Espai Interior

No totes les situacions de violència tenen a veure amb la guerra i l’abús físic. Hi ha moltes
circumstàncies en què la violència ve donada per la manca d’elements que permetin el
desenvolupament de qualsevol individu com a persona. Es tracta de l’anomenada violència
estructural. Per construir la pau cal treballar per a l’eradicació d’aquestes mancances que, en
el cas de Colòmbia, es tradueix, entre d’altres, en la vuleració dels drets dels infants.
Objectius pedagògics •

Entendre la funció dels drets humans de garantir les necessitats bàsiques
de les persones.
Desenvolupament de Preparem els barrets amb l’etiqueta d’un personatge en cada un d’ells. És
l’activitat important que escollim una àmplia varietat de personatges per als rols, tant de
persones com d’altres éssers vius (un músic, una girafa, una reina, un capellà,
un extraterrestre, un campió paralímpic, un soldat, un arbre, etc.) , per recollir
les necessitats de tot el món.
Repartim els barrets. Demanem als/les participants que reflexionin, d’acord
amb els personatges que representen, sobre què és més important per a ells i
elles quan són al centre de temps lliure, i quines necessitats tenen.
Cada personatge ha de fer un llistat de vuit punts o més i convertir-los en un
article de la declaració: “Totes les persones tenen dret a...”.
Un cop fet, es comparen els llistats per trobar els punts en comú i les diferències i si hi ha alguna incompatibilitat. Tots els participants han de redactar una
única declaració, la Declaració Intergalàctica, en la qual hauran d’agrupar els
articles en l’ordre que els sembli lògic i s’hauran d’assegurar que recull les necessitats de tot el món. La Declaració ha de tenir un màxim de trenta articles.
En un segon moment, es demana al grup que pensi en la seva realitat (ja sense
els personatges) i consideri quins d’aquests articles són vàlids per al bon funcionament del vostre centre.
Material necessari • Papers de diari per fer barrets.
• Un panell gran per escriure el resultat de l’exercici i retoladors.
• Fotocòpies de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Avaluació Com ha anat l’elaboració de la Declaració Intergalàctica? Quins drets heu prioritzat? Quins n’heu deixat fora? Tots els articles que s’han escrit són realitzables? Creieu que és important que ho siguin? Per què? Hi ha hagut algun article
incompatible amb algun d’una altra persona? Creieu que té sentit que la girafa
participi a la Declaració Intergalàctica? I l’arbre? Per què? D’acord amb l’activitat, quin creieu que és la/les utilitat/s dels drets humans? Relacioneu la vostra
declaració amb els quatre tipus de drets esmentats abans. Quins drets heu
recollit per a cada categoria? Quins elements no heu contemplat? Compareu
ara les vostres conclusions amb la Declaració Universal dels Drets Humans.
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