Graners infantils de comunicacions (Medellín,
Colòmbia)
No sempre podem construir el futur de la nostra joventut,
però podem construir els nostres joves per al futur.
Franklin D. Roosevelt
Dret a la participació
i a la llibertat
d’expressió
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.

Nenes i nens beneficiaris del projecte Graner.

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’expresió.

El dret a la participació i a la
llibertat d’expresió és un punt
clau per a l’enfortiment de les
capacitats d’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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Entrevistant herois reals
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 6 min
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 manca de mitjans i espais perquè les nenes
i nens puguin ser escoltats.
Objectius pedagògics •
Desenvolupament de •
l’activitat
•

•

Material necessari •

Practicar un tipus d’informació que generi espais per reflexionar sobre la
pau.
En un grup gran, debateu, a partir del que sabem fins ara, quins criteris ha
de complir una persona per considerar-la constructora de pau: persones
grans i sàvies, persones implicades a la vida comunitària del nostre poble/
barri, persones vinculades a organitzacions solidàries, etc.
Escolliu una persona implicada en la construcció de pau i feu-li una entrevista. Pot ser una persona coneguda o no. Quan l’hagueu identificat,
penseu quines preguntes li podeu fer perquè transmeti el millor possible
com s’ha implicat per fer el món una mica més pacífic.
Feu les entrevistes i transcriviu les millors respostes al quadern de l’equip.

Una gravadora o llapis i paper per prendre notes.

Avaluació Valoració i conclusions
Quins plantejaments ha fet la persona entrevistada? Compareu el que ha dit
la persona entrevistada amb el que es diu a les notícies dels diaris oficials.
Quines similituds i quines diferències hi trobeu?
Altres indicacions
A l’hora de fer les preguntes, us podeu ajudar de les regles d’or del corresponsal de pau:
• Ser crítics: analitzeu les causes de les coses i enteneu-les com a factors
interdependents.
• Pensar en les persones: no focalitzeu només en els estats ni en l’acció dels
exèrcits, sinó en l’impacte que reben les persones civils.
• Plantejar noves propostes: acabeu les informacions amb propostes sobre
què podrieu fer per millorar o comentant la tasca d’organitzacions que
treballen per la pau de forma útil.
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