Política de protecció a la
infància
Colòmbia

Dret a la vida, la
supervivència i el
desenvolupament
L’article 6 de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant estableix
que els estats signants han de
garantir a nens i nenes la seva
supervivència i desenvolupament, tot adoptant mesures
contra tot tipus de violències
físiques, mentals o sexuals. El
compliment d’aquestes obligacions afavoreix l’obtenció de
l’objectiu de desenvolupament
sostenible número 16: Pau, justícia i insitucions sòlides.
Infants jugant al carrer amb voluntàries de la Fundación Huellas.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Contribuir en el compromís de
l’agenda 2030 per garantir un
desenvolupament òptim de
nenes i nens a Medellín.

La violència contra els infants
és un dels temes més importants que cal abordar per
crear societats pacífiques i
inclusives.

Col·laborant amb la Fundación
Huellas, a Medellín, en la implementació de la seva política
de protecció a la infància.

La Fundación Huellas treballa en la generació de processos d’inclusió social des de la formació en valors
amb enfocament de drets, especialment per a la població víctima del desplaçament.
El projecte Dinamització de la Política de Protecció a la Infància de la Fundación Huellas té
com a antecedent la iniciativa de Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (PASI), desenvolupada
des de l’any 2016, que va néixer com a resposta a una crisi comunitària generada arran d’un
cas d’abús sexual de nenes i nens residents a la zona on es duu a terme el projecte. L’experiència i els aprenentatges adquirits de PASI van portar la Fundación Huellas a dissenyar actuacions per garantir la seguretat de nens i nenes i oferir-los un ambient sa i segur. Una
d’aquestes actuacions va ser l’elaboració de la Política de Protecció a la Infància, feta de manera participativa durant el 2018 i que està previst que es dinamitzi en el període 2019-2021.

Col·laboració: 49.615,42€
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Un dels grups de nenes i nenes amb els quals treballa la Fundación Huellas.

La iniciativa té com a antecedent el projecte Prevenció de l’Abús Sexual Infantil, desenvolupat l’any 2016 amb la col·laboració de la Fundació Marista per la Solidaritat Internacional.
El projecte pretén garantir els drets de la infància mitjançant el seu propi empoderament, el
de l’organització que executa el projecte i el de
les administracions públiques de la zona. Per
aconseguir-ho se seguiran les següents estratègies:
• Promoció de drets, des de diferents processos de formació, buscant que es garanteixin els drets de la població infantil.
• Prevenció per evitar costi el que costi situacions de violència que vulnerin els drets de
nens, nenes i adolescents.
• Atenció de casos i acompanyament en la
recuperació.

Localització de Medellín (Colòmbia).

Aquest projecte contribueix a
la consecució de l’objectiu de
desenvolupament sostenible
número 16.
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