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Durant la dècada dels 80,
els estats membres de
l’ONU es van posar d’acord
per protegir i promoure
el benestar dels infants.

Pocs dies després de la caiguda del mur de Berlín es va
anunciar l’aprovació d’un document per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides. És, fins al moment,
l’única declaració que compta amb l’aprovació de tots els
estats membres. Es tracta de la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, aprovada el 20 de novembre del 1989, després
d’anys de negociacions en el context de la guerra freda.
El món trencava una de les fronteres més rellevants, fent
un pas més en la construcció del veïnatge universal i a
favor de la globalització de les diferents dimensions de
la vida. Amb la signatura de la Convenció, aquest món
feia un compromís comú envers la protecció dels infants.
En un món dividit com el de la dècada dels 80 del segle passat, i prenent com a testimoni altres documents
com el de la Lliga de les Nacions (1924) o el de les pròpies Nacions Unides (1959), els estats membres de l’ONU
van començar a elaborar un document que garantís que,
independentment de les diferents situacions que succeïssin al món, calia protegir i promoure el benestar dels
infants.
La Convenció sobre els Drets de l’Infant va ser negociada durant deu anys entre una diversitat de mirades
sobre la infància, després que Polònia fes la proposta a
l’ONU l’any 1978. Probablement cap infant va participar
de l’elaboració d’aquest document, però sí que es van
haver de posar d’acord els països del bloc capitalista i
socialista, que fora dels despatxos lliuraven una guerra.

Pocs dies després de la
caiguda del mur de Berlín,
es va signar la Convenció
sobre els Drets de l’Infant.
Aquesta guerra i diversitat de prioritats quant a la infància va repercutir en un document que, tot i ser molt
ambiciós en els seus plantejaments, és lax en alguns aspectes on no es va arribar a un consens. El document
és de validesa jurídica i no només és una declaració de
bones intencions o per traçar línies-horitzó; amb tot,
malgrat l’aprovació i posterior ratificació de la Convenció
que obliga a complir-la per part dels països signataris,
aquests poden realitzar-hi reserves o, com en els casos
únics de Somàlia i els Estats Units, signar el document a
l’ONU sense ratificar-lo en les seves estructures nacionals, de manera que no l’apliquen.

Infants fent acroioga al Centro Abierto Mitanguera Rekóve, al Paraguai, l’estiu del 2017.

La Convenció del 89
es basa en quatre
principis fonamentals:
el de supervivència i
dignitat, el d’equitat, el de
participació i el d’interès
superior de l’infant.

Com la Declaració Universal dels Drets Humans, la
Convenció sobre els Drets de l’Infant destaca des de l’inici la igualtat entre tots els infants i recalca el principi
de no discriminació per raons de gènere, ètnia, religió o
capacitats. És el que anomenem principi d’equitat.
Ja en les primeres declaracions en favor dels drets dels
infants al llarg del segle XX es destaca l’interès per part
de les autoritats internacionals de garantir la supervivència i protegir els infants. En l’evolució de la concepció
de la infància que demostra la Convenció del 89, s’afegeixen dues dimensions noves: la prevenció i la promoció. Com a prevenció entenem les accions destinades a
evitar futurs riscos per a la dignitat i el benestar dels infants, mentre que com a promoció tenim en compte totes
aquelles qüestions que fan que les condicions de vida dels
infants siguin millors cada dia i que el seu desenvolupament arribi al màxim nombre de persones possible. Per
tant, s’accepta la premissa que sempre es podrà fer una
mica més pels infants i els adolescents. És el que anomenem principi de supervivència i dignitat.
Un altre dels elements d’aquest canvi de paradigma que
realment implica un gir dràstic en la legislació en matèria d’infància és el reconeixement dels infants com a
subjectes de drets. Aquesta idea els equipara als adults
i supera concepcions anteriors que entenien els infants
com a propietat de la família. Ara, fruit d’aquesta concepció, podem parlar de l’interès superior de l’infant, el
concepte jurídic pel qual, en un conflicte d’interessos,
drets o legislació, es prioritzarà sempre el benestar dels
menors d’edat a curt i llarg termini. És el que anomenem
principi d’interès superior de l’infant.

Llençada de globus a Maristes Rubí el 20 de novembre de 2016.

El principi de participació dels infants també incideix
en diferents dimensions del que podem anomenar drets
civils i polítics. Per al reconeixement i promoció d’aquest
principi, cal fomentar i cuidar espais de participació en
la vida pública, així com alimentar i fomentar l’exercici
de la participació, l’expressió i l’opinió dels infants en tot
moment. És el que anomenem principi de participació.
Tanmateix, a més d’aquests principis rectors que són
d’aplicació universal, la Convenció preveu la creació del
Comitè dels Drets de l’Infant i l’elaboració d’informes
anuals destinats, d’una banda, a estudiar l’estat dels
drets dels infants arreu del món i, d’altra banda, a impulsar noves dimensions en la legislació en matèria d’infància. Aquest comitè ha estudiat anualment la situació
dels infants arreu del món, n’ha elaborat informes i ha
fet tres protocols opcionals en relació amb les comunicacions, l’esclavatge infantil i els infants en conflictes
armats.

La Convenció sobre els
Drets de l’Infant té validesa
jurídica i és el document de
l’ONU amb major consens
entre els estats membres.

Jornada pels Drets dels Infants del 2015.

2

Veïnatge Universal #3

#MaristesDrets @SEDcatalunya

www.sedcatalunya.cat

ELS TEUS DRETS
ELS MARISTES PELS
DRETS DELS INFANTS
1. Dret a la igualtat
Els infants tenen els mateixos drets entre ells i les
oportunitats han de ser garantides de forma equitativa sense discriminar segons sexe, origen, llengua, religió, pensament o capacitats.

2. Dret a la identitat
Els infants tenen dret a un nom i uns cognoms
que els són propis, així com a un sistema de relacions familiars. També tenen dret a una nacionalitat,
a la llibertat de pensament i consciència, i a una
lliure identificació amb tradicions religioses, ètniques i culturals.

3. Dret a tenir una llar
Els infants tenen dret a viure en condicions dignes en habitatges com més familiars i còmodes millor, i estar protegits d’agressions, abusos i negligències en la seva cura.

Al treball de la Convenció sobre els Drets
de l’Infant que va realitzar un equip
multidisciplinari de Maristes Catalunya, es
van resumir els 54 articles de la Convenció
en deu idees fonamentals en forma de
decàleg per fer-ne pedagogia a diferents
espais educatius. Altres entitats també han
resumit de maneres diferents aquests 54
articles. Compartim una de les possibles
propostes de resum en aquest document:

6. Dret a l’educació
Els infants han de formar-se en valors, coneixements i capacitats per desenvolupar-se a la vida, ja
sigui a l’escola, a casa o a altres espais.

7. Dret al joc i a la cultura
Els infants tenen dret a descansar i a gaudir del
joc, de l’esport i de les formes de cultura com a participants i espectadors.

8. Dret a tenir veu
Els infants han de poder expressar la seva veu i
opinió en els diferents espais on viuen, es relacionen i es desenvolupen. S’han de poder expressar
lliurement sempre que l’exercici d’aquest dret no es
contraposi amb altres drets.

4. Dret a la salut
Els infants han de viure en condicions de benestar físic, relacional, espiritual i emocional, amb
una garantia d’atenció professional per a aquesta
finalitat. També han de gaudir d’una alimentació i
una activitat física adequades per al seu desenvolupament.

Els infants tenen dret a tenir una vida privada
sense que els adults ni els infants facin un control
injust de les seves comunicacions o pertinences.

10. Dret a la protecció

5. Dret a associar-se
Els infants són lliures de trobar-se i cooperar
amb altres infants i adults segons vulguin, especialment en la promoció dels seus interessos i de
manera pacífica.
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9. Dret a la intimitat

Els infants tenen dret a ser protegits contra l’abús
i l’explotació sexuals, contra el segrest i el tràfic de
persones, contra el treball perillós i l’explotació laboral, contra el consum i el tràfic de drogues, contra la tortura i contra el reclutament militar.

#MaristesDrets @SEDcatalunya

www.sedcatalunya.cat
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ELS QUATRE PRINCIPIS DE
LA DECLARACIÓ DEL 89
EL PRINCIPI DE
SUPERVIVÈNCIA I DIGNITAT:
L’AIGUA COM A DRET
FONAMENTAL AL PARAGUAI

Els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible ens ajuden
a entendre l’aigua com
un dret universal que
possibilita la supervivència
i la vida digna arreu.

Diego Aguilar

L’agost del 2015, 193 països, preocupats per la situació de pobresa i desigualtat al món, van acordar
fixar disset objectius coneguts com a Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), que van ser la
continuació dels anomenats Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni (ODM) acordats, sota les
mateixes pretensions, l’any 2000.
Aquestes metes, consensuades amb el suport d’un
ampli sector de la societat civil busquen establir
una sèrie d’estàndards mínims per garantir el desenvolupament de les capacitats humanes, al mateix
temps que es protegeix el planeta i s’assegura la
prosperitat per tothom (ONU).
No obstant això, la declaració d’intencions que
suposen els ODS no es podria entendre com a completa si no contemplés el dret a l’aigua potable i
al sanejament, inclòs com a objectiu número 6.
Aquesta inclusió es justifica si s’observa que, la situació actual del repartiment de l’aigua al món no
és l’adequada, i que per l’any 2050 s’espera que almenys un 25% de la població mundial visqui en un
país que pateix escassetat crònica i reiterada d’aigua dolça. Les estadístiques no milloren si es miren des de la perspectiva dels infants: 4.500 nens i
nenes moren diàriament per manca d’aigua potable
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i d’instal•lacions bàsiques de sanejament; el 90%
de les morts per diarrea a causa d’aigua no potable
i la falta d’higiene es produeixen en nens i nenes
menors de cinc anys. Així s’entén la rellevància
d’aquest tema a escala global.
Al Paraguai, segons dades de l’Adreça d’Aigua
Potable i Sanejament del MOPC, gairebé la meitat
de la població no pot accedir al servei d’aigua potable. Esdevé, així, la població indígena més afectada, amb el 93% dels infants sense possibilitats
de consum d’aigua potable.
No aliens a aquesta realitat actual global, des de
SED assumim com a pròpies les metes assenyalades als ODS, en particular al Paraguai, on des
de l’any 2016 es treballa en un projecte de millora
de les infraestructures d’obtenció i distribució de
l’aigua potable. Aquesta proposta de treball, promoguda i gestionada per la Comissió Veïnal de la
comunitat Colonia Doctor Domingo Montanaro al
Chaco paraguaià, és un esforç més per afavorir i
garantir la disponibilitat del líquid vital i la seva
gestió sostenible i, en conseqüència, el desenvolupament físic, mental i social de les nenes i nens
d’aquesta localitat.

#MaristesDrets @SEDcatalunya
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EL PRINCIPI D’EQUITAT: LES
COLÒNIES D’ESTIU NEN
DÉU PER A PERSONES AMB
DIVERSES CAPACITATS

Parlem d’infància
vulnerable i reconeixem
que tenen menys
oportunitats per la seva
condició o el seu origen.

Raül Avellaneda

En l’actualitat tothom accepta que tenim uns
drets. Tenim dret a la sanitat, a l’educació, a l’habitatge, a un treball digne, etc. Un altre dret essencial
és que tots hem de tenir les mateixes oportunitats,
i moltes organitzacions es dediquen a equilibrar el
món proporcionant oportunitats als més empobrits
o vulnerables.
Per la seva banda, les Nacions Unides posen un
èmfasi especial en la protecció de la infància en la
Convenció dels Drets de l’Infant. El seu preàmbul
expressa que els infants, per la seva manca de maduresa física i mental necessiten una protecció i
cura especials. I jo voldria afegir que alguns infants
necessiten d’una protecció encara més especial a
causa de la seva condició o origen.
Em basaré en l’exemple del joc. La Convenció sobre els Drets de l’Infant defineix el joc com un element essencial de la vida d’un nen. Tots entenem
que els infants han de jugar i alguns comencem a
comprendre que és jugant com millor es desenvolupen i aprenen. Ara bé, apliquem el concepte d’equitat o igualtat d’oportunitats allà on treballem perquè tots els nens tinguin accés al joc? Seré una mica
més concret, em refereixo a tots aquells que viuen
a les perifèries de la societat, els que ho tenen més
difícil, els que sor Pilar, responsable de les colònies
Nen Déu i de l’escola d’educació especial del mateix
nom, va definir com els oblidats per tothom, els últims.
Quan a aquests infants els proporcionem espais,
moments i eines perquè puguin accedir al joc, ho
considerem com un fet extraordinari i ens sentim
molt bé i molt feliços de donar-los aquesta oportunitat. No obstant això, com pot ser que un dret que
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es considera essencial per a tots els infants sigui
un fet únic i extraordinari? Per què hi ha infants
que tenen més dificultats per accedir als seus drets
fonamentals? Per què ho anomenem «especial»?
Avui, més que mai, hem de ser valents i fer visibles aquestes desigualtats en tots els estrats de la
societat. Permeteu-me, però, que posi especial èmfasi en la infància perquè la pròpia Convenció sobre
els Drets de l’Infant demana que en tinguem una
cura especial. I encara diria més: parlem d’infància
vulnerable quan aquesta té menys oportunitats a
causa de la seva condició o el seu origen.
El sistema actual és com una centrifugadora gegant que va expulsant del centre els més febles i
els porta cap a les fronteres. Existeixen mil i una
legislacions que donen proteccions i ofereixen garanties per a aquestes persones febles, però som
les persones les que podem assegurar que aquests
drets s’exerceixin. Tots som persones humanes,
en això tots els infants són iguals. Tots tenim els
mateixos drets i cal garantir que la inclusió no sigui una paraula més, sinó una realitat als nostres
carrers, a les nostres viles, al nostre món. Pot ser
l’hora de lluitar perquè desaparegui de les nostres
vides, perquè sigui un aspecte adquirit, habitual. Ja
és hora d’obrir els ulls i treballar perquè allò que
considerem extraordinari deixi de ser-ho.
Les colònies Nen Déu per a infants i adults són
una oportunitat compromesa i efectiva d’accés al
lleure per a persones que sovint es veuen privades
d’accés a activitats lúdiques. Proporcionar opcions
adaptades i apostar per la discriminació positiva i
l’especialització suposa una aposta diferenciada per
l’equitat en l’exercici dels drets.

#MaristesDrets @SEDcatalunya

www.sedcatalunya.cat
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L’INTERÈS SUPERIOR DE
L’INFANT: EL GRANER INFANTIL
DE DRETS I COMUNICACIONS
DE LA FUNDACIÓN HUELLAS

Mitjançant un projecte
anual de periodisme,
la Fundación Huellas
sensibilitza els infants
i els dóna veu perquè
conscienciïn la seva
comunitat.

Dani Farràs

La Fundación Huellas és una entitat ciutadana
amb participació dels Germans Maristes que actua
a Medellín (Colòmbia) i a alguns municipis del seu
voltant. A través dels seus 19 anys d’activitat, les
persones que la constitueixen han vist que no existeixen altaveus de la mirada dels infants sobre els
propis drets a la seva ciutat.
La garantia efectiva dels drets dels infants passa pel compromís i implicació també dels adults,
la qual cosa ens porta a donar veu als infants perquè comuniquin i confrontin les mirades adultes al
voltant d’aquest tema. L’interès superior de l’infant
ens ajuda, com a societat, a prendre decisions que
afavoreixin el desenvolupament integral dels infants, donant prioritat a les mesures que siguin més
favorables per a la vida dels nens i les nenes.
A través del Graner infantil de drets i comunicacions, la Fundación Huellas forma cada curs 30 infants en tres tècniques de comunicació: el periodisme, la fotografia i el reportatge, a més d’un procés
continuat de producció literària per tal de promoure
les seves competències comunicatives i narratives.
L’eix d’animació per als dos grups d’infants que
participen d’aquest graner de comunicacions són
els drets dels infants. Això vol dir que els diferents
projectes en què treballen setmanalment per posar
en pràctica les metodologies comunicatives que van
aprenent tenen com a temàtica l’exercici de drets,
exemples de vulneració d’aquests drets, vivències
personals en relació amb els drets o episodis històrics que hi tinguin relació. A partir de les eines comunicatives treballades, els nens i les nenes aprenen a expressar la seva veu i la pròpia interpretació
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sobre els drets que els són propis, augmentant-ne
la consciència als seus territoris i als altres espais
on participen.
A través d’activitats pràctiques cada setmana i de
sortides pedagògiques, el Graner infantil de drets i
comunicacions motiva la reflexió per part dels infants entorn els seus drets i el seu exercici, capacitant-los així per exercir-los i reclamar-los en cas
que no es garanteixin.
Els aspectes productius del procés parteixen dels
interessos i les habilitats dels infants, i contribueixen a la seva motivació continuada pel projecte des
d’enfocaments experiencials i participatius.
En l’actualitat estem realitzant una campanya de
micromecenatge a través d’internet per tal de finançar la publicació dels resultats de la primera
execució del projecte. A través d’aquesta publicació
del projecte, la Fundación Huellas podrà oferir el
projecte a altres mecenes que vulguin ser socis de
noves edicions del projecte, i també podrà mostrar
els aspectes pedagògics i metodològics del programa per tal que altres entitats de promoció de la infància el reprodueixin.

#MaristesDrets @SEDcatalunya

Actualment SED està
realitzant una campanya
de micromecenatge per
al Graner Infantil de Drets
i Comunicacions amb
l’etiqueta #PassaElMicro
www.sedcatalunya.cat

Els infants del Compartir
han passat de votar sí o
no a les activitats del grup
a realitzar assemblees
generals de tot el centre.

EL PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ:
L’IGÒTIC, EL CONSELL DELS
INFANTS DEL CENTRE
OBERT COMPARTIR
L’iGòtic participa en el
programa de promoció
de la participació infantil
en la gestió de les
entitats de la PINCAT.

L’Associació Gabella és una entitat promoguda
pels Germans Maristes al districte de Ciutat Vella
de Barcelona. Recull el testimoni d’anys de tasca voluntària de famílies maristes al barri Gòtic. A
l’entitat es posa el focus en el benestar i la promoció
dels infants i joves a través del Centre Obert Compartir, el Club de Futbol Sala Compartir i el Projecte
Enter de formació i promoció laboral.
El curs 2015-2016 l’Associació Gabella va començar un procés d’enfortiment de les capacitats organitzatives i participatives dels infants del Centre
Obert Compartir. A través de la promoció de la participació, es promou l’apoderament dels infants, les
competències comunicatives i aspectes de la personalitat com la presa de decisions i l’assertivitat.
Aquest procés va avançar amb la creació de l’iGòtic, el consell dels infants del Centre Obert Compartir. A l’iGòtic hi havia representats els infants
dels grups més grans a partir d’un sistema mixt
d’assemblees i democràcia representativa. Durant
aquesta primera fase van recórrer diferents escales
del que l’Anna Maria Novella anomena «escala de
la participació». Un petit grup de representants es
va avançar i va ser el primer a explorar la dimensió
projectiva de la participació infantil i juvenil a través de la realització d’enquestes a entitats i perso-

nes del barri. Més tard, aquest grup va fer propostes
perquè a l’assemblea amb tots els infants i joves votessin i s’inscrivissin a les activitats d’Aprenentatge
i Servei (ApS) proposades, exercint la participació
consultiva.
Una vegada fets els grups, els joves van elaborar
l’itinerari desitjat per als projectes d’ApS que més
tard realitzarien. En aquell moment els joves responien a les preguntes «A què i a qui vull ajudar?»
i «Què vull aprendre?».
La realització dels serveis va funcionar de manera
desigual, sobretot per característiques dels grups,
però l’experiència participativa havia generat ja una
consciència de les pròpies capacitats organitzatives
dels joves que, a partir de l’any següent, va servir
per fer extensiu l’òrgan iGòtic als infants més petits
i a les famílies del Centre Obert Compartir.

Vull col·laborar amb SED Catalunya:
Nom i cognoms: ________________________________________________________ NIF:___________________
Telèfon:__________________________________________
Correu electrònic:____________________________________________________________________
Adreça:________________________________________________________________CP:____________________
Vull col·laborar amb ________€ de forma:
Anual ҈ Semestral ҈ Trimestral ҈ Puntual ҈
A través de domiciliació bancària al meu compte corrent:
ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/

Signatura:
Les aportacions econòmiques desgravaran en la teva declaració de la renda segons el que està establert a la llei 49/2002 d’incentius fiscals al
mecenatge. Les dades facilitades quedaran recollides a la base de dades de SED, registrada a l’agència de protecció de dades, amb la finalitat de
realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb les persones col·laboradores.
Si ho desitges, pots accedir a la teva informació, rectificar-la o anul·lar-la a través del correu sedcatalunya@sed-ongd.org

EL DRET AL LLEURE
I A LA CULTURA
Aquest curs volem promoure especialment els
drets i idees que promou l’article 31 de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant:
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al
descans i a l’esplai, al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida
cultural i les arts.
2. Els Estats membres han de respectar i promoure el
dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i
d’esplai.
Sovint, equiparem els drets amb les necessitats
bàsiques, però no sempre és així. Si reduïm la perspectiva entorn els drets humans i els drets dels infants a aquelles dimensions bàsiques per a la supervivència, estarem deixant perdre l’oportunitat
de garantir estils de vida de qualitat en aquelles
comunitats, països i barris on es pateix la cara desfavorable del desequilibri.
A l’escola marista de Mwanza, a Tanzània, centenars d’infants i joves passen tot el seu temps en la
temporada escolar. És una residència que promou
una educació d’alta qualitat per a nois de famílies amb un poder adquisitiu mitjà. A través d’aquest
model educatiu, els Maristes i SED pretenem millorar l’accés a l’ascensor social per part d’aquests
nois i formar-los com a líders socials a partir de
valors com la solidaritat, l’equitat, la senzillesa i la
humilitat.
En aquesta escola, des de fa anys, els alumnes organitzen el seu temps lliure de forma autogestio-

Et necessitem per formar part dels
nostres equips de treball o grups locals.
L’Equip de Formació, d’Educació, d’Incidència i els grups locals treballen tot l’any
pels objectius de SED.

Pots participar dels Camps de treballmissió que organitzem arreu del món en
els projectes amb què col·laborem i a comunitats amigues i als Camps de Treball
Urbans per aquests Nadals.

L’AUTÈNTICA FELICITAT
NO COSTA DINERS
nada en el que anomenen Clubs. En aquests Clubs
aprenen i practiquen esports d’equip, ciències i
arts en funció dels seus interessos. Actualment els
alumnes i l’escola han fet la demanda de millorar
els materials per dur a terme aquestes activitats
i, també, hi ha la possibilitat de començar aquest
projecte a l’escola de Masonga, que té dues residències estudiantils properes, segregades per gènere.
Un element especialment interessant d’aquest
projecte és que davant el desig dels alumnes de
realitzar activitats culturals, lúdiques i d’oci, han
vist la necessitat d’organitzar-se de manera horitzontal. A Catalunya, a aquestes activitats les anomenem extraescolars i, tot i que en un inici havien sorgit de manera similar al cas tanzà, en forma
d’associacions juvenils, culturals o esportives sense
afany de lucre, actualment vivim una corrent de
mercantilització de les opcions recreatives, lúdiques i artístiques.
Segueix-nos a les xarxes i estigues
informada virtualment de l’actualitat de
l’ONG a través del «BATEC», el nostre butlletí mensual i del blog a sedcatalunya.
cat.
El dia a dia a Instagram i Twitter, la nostra música preferida a Spotify i una mica
de tot a Facebook.
Pots col·laborar econòmicament a través d’una donació puntual i també amb donacions periòdiques, segons et convingui.
La teva empresa o associació també pot
rebre el segell d’Empresa Col·laboradora.

SEDcatalunya.cat
Carrer Vallespir, 162
08014, Barcelona
Telèfon: 934 908 146
sedcatalunya@sed-ongd.org
@SEDCatalunya

