Promoció dels drets dels infants en
situació de vulnerabilitat
És més fàcil construir un nen fort que reparar un adult
trencat. Frederick Douglass.
Dret a la vida, a la
supervivència i al
desenvolupament
Aquest és un dels quatre principis de la Convenció sobre els
Drets de l’Infant. Expressa els
drets fonamentals de què gaudeixen els infants de totes les
nacionalitats: dret a desenvolupar-se fins a les seves plenes
potencialitats; a ser protegits de
les influències pernicioses, dels
abusos i de l’explotació, i a participar plenament en la família.

Escola marista Lycée St. Marcellin Champagnat.

Què volem?

Per què?

Categoria

Donar resposta immediata a
una situació d’emergència a
Berbérati que posa en risc la
vida i la seguretat de les nenes
i nens del poble.

Els infants tenen dret a viure
sota unes condicions mínimes
de seguretat alimentària, sanitària i educativa.

Amb aquest projecte, SED
treballa per la protecció dels
infants.

Els brots de violència del maig i juny del 2017 han derivat en 600.000 persones desplaçades internes i 481.000
refugiats de la República Centreafricana a països veïns.
La guerra civil que va començar l’any 2012 a la República Centreafricana ha tingut conseqüències devastadores entre els diferents sectors de la població, principalment en la infància. Amb motiu dels enfrontaments entre els diferents grups, milers de persones s’han vist amb la necessitat d’abandonar els seus
llocs d’origen per marxar cap a zones més segures. Mentre que el desplaçament intern és una mesura
momentània per assegurar-se la supervivència, també implica la pèrdua de molts drets fonamentals, en
el cas dels infants, del dret a ser degudament registrats, la qual cosa els impedeix accedir a serveis bàsics
com ara la sanitat i l’educació.
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Les nenes, els nens i la guerra
Etapa educativa Infantil i Primària
Durada 60 minuts
Espai Interior

La República Centreafricana és dels pocs contextos en què SED treballa on la promoció de la
pau sí que es troba vinculada directament a la guerra i als conflictes armats. Allà, la guerra
civil ha tingut conseqüències de diversa índole, com ara que milers de nenes i nens no hagin
pogut ser degudament registrats. La pau implica que cessi el conflicte armat i que la infància
a la República Centreafricana pugui accedir al seu dret a una identitat invidual.

Objectius pedagògics • Observar i valorar les conseqüències de la violència d’una guerra.
• Donar suport a accions a favor dels infants víctimes de la guerra.
Desenvolupament de Demanem als nens i nenes que dibuixin diferents escenes de la seva vida
l’activitat quotidiana: la vida a l’escola, a casa, al centre educatiu, durant el temps lliure,
amb els amics, etc. Cadascú ha de dibuixar l’escena que vulgui, procurant que
hi hagi varietat (si uns fan el col·legi, que els altres facin la família, els amics,
etc.).
Pengem tots els dibuixos formant un mural i al costat col·loquem un altre
mural amb dibuixos de nens i nenes que viuen en contextos de guerra. Convidem els participants a comparar les il·lustracions i a identificar-ne les diferències. Iniciem un debat amb els nens i nenes sobre les conseqüències de la
violència armada en els nens.
Material necessari Fulls i colors.
Dibuixos de nens de contextos de guerra. Els podeu extreure del web de
la Coalició Espanyola per Acabar amb la Utilització de Nens i Nenes Soldats
(www.menoressoldado.org apartat “Exposició”).
Avaluació Quines són les principals diferències entre la teva vida quotidiana i la d’un
nen d’un país en guerra? Quines sensacions teniu quan observeu els dibuixos
dels nens que han patit un conflicte armat? Com creieu que els afecta la guerra? Què és el que fa que s’arribi a produir una guerra? Quina responsabilitat
hi tenen els nens?
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