Promoció dels drets dels
infants en situació de
vulnerabilitat
República Centreafricana
Dret a la identitat
(a un nom propi)

Nens i nenes de Berbérati acollits per una família del poble.

El dret a la identitat és recollit
específicament al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics:
Tot els infants han de ser inscrits immediatament després
de néixer i han de tenir un nom.
Aquest dret queda recollit a
l’agenda 2030 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible en
què la comunitat es compromet
a [...] proporcionar accés a una
identitat jurídica per a tots, en
particular mitjançant el registre
de naixements.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís
de l’agenda 2030 per garantir
el dret al registre i, per conseqüència, a la identitat personal.

El dret a la identitat és la finestra que obre la possibilitat
de l’exercici de múltiples drets
com ara l’educació, la salut,
etc.

Col·laborant amb la comunitat marista de Berbérati que
duu a terme un projecte de
promoció del dret a la identitat entre els nois i noies de la
zona.

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.

Col·laboració: 5.087 euros
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Nenes i nens del poble de Berbérati que són atesos a l’escola Lycée St. Marcellin Champagnat.

El 2010, abans de la crisi, només el 61% dels menors de cinc anys
van ser registrats en néixer
El projecte Promoció dels Drets de la Infància per a infants en situació de vulnerabilitat
afectats pels conflictes armats a l’àrea periurbana de Berbérati executarà diverses accions
que realitzaran tribunals locals amb l’objectiu
de reconèixer el dret a la identitat de 90 nens i
nenes de la ciutat de Berbérati i proximitats.

Localització de Berbérati, República Centreafricana.

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 Escacs dels desplaçats a través
d’aquest enllaç: https://sedcatalunya.cat/wp-content/
uploads/2018/09/4.-eina-identitat-berbérati.pdf
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