Acompanyament psicosocial
per a la promoció i defensa
dels drets dels infants (PASI)
Colòmbia
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.
Nens i nenes de Medellín pintant dibuixos com a part de les activitats del projecte PASI.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

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.

Col·laborant amb la Fundación
Huellas, present a Medellín,
en l’execució del projecte PASI
que promou l’empoderament
de la infància.

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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En una de les activitats, nenes i nens expressen la seva perspectiva dels drets de la infància.

A Colòmbia, un 16.5% dels infants deixen els seus estudis de
Primària per diverses circumstàncies, principalment per raons
econòmiques
Per promoure la protecció de la infància i de la
dona, Fundación Huellas ha posat en marxa un
projecte d’acompanyament psicosocial en què, a
través de dos grups de Graner Infantil i dos grups
focalitzats en dones (mares i cuidadores), es busca
formar en drets i actituds resilients que permetin
llegir i transformar la realitat.

Localització de Medellín, Colòmbia.
Aquest any des de SED volem impulsar la promoció
de la Cultura de (i per a) la Pau a través de tots els
nostres projectes. Tenim la certesa que així contribuïm a construir la pau en sentit positiu. Si vols
treballar el projecte des d’aquesta perspectiva de la
pau, accedeix al joc Declaració intergalàctica a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/09/2.-eina-pasi.pdf
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