Millora de la qualitat de vida
de la població migrant
Colòmbia

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.
Llar d’acollida ‘Cor sense ftonteres’.

Què volem?

Per què?

Com ho farem?

Implementar mesures assistencials i educatives que
combatin la malnutrició en el
marc de l’atenció primària dels
menors migrants veneçolans.

Per a contribuir a la garantia
dels drets dels infants cobrint
les necessitats bàsiques per al
seu desenvolupament i creixement.

Col·laborant amb el Germans
Maristes de Colombia oferint
un ambient segur, agradable
i de fàcil accés, on enfortim
l’àmbit nutricional, cognitiu,
emocional i expressiu dels
infants i les seves famílies.

El 2015, les escoles del departament van acollir només a
4 nens i nenes migrants, mentre que el 2018 el nombre
va augmentar a 1.367 nens i nenes. (Informe del Director General de Migració de Colòmbia)
A causa de la crisi institucional i econòmica veneçolana, milers de persones van ser obligades a
emigrar a Colòmbia, la qual no estava preparada per a l’acollida de migracions massives, i per
tant no va poder garantir la protecció dels drets de les persones migrants. Les famílies veneçolanes, colombianes retornades i pertanyents a l’ètnia Wayuu que van emigrar viuen en situació
de precarietat i tenen un accés limitat a serveis bàsics. El projecte pretén acompanyar aquestes
persones en el seu procés migratori cap a Colòmbia, evitant la vulneració dels seus drets, i específicament l’incompliment dels drets dels nens i nenes a la salut, l’alimentació i l’educació.
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Comunitat de Blas Garay , a Paraguai.

Estudis sobre les migracions a Colòmbia van mostrar que la major dificultat que enfronten les persones migrants en creuar la frontera és l’accés a una alimentació suficient.
Els Germans Maristes de Colòmbia, impulsen
un projecte d’atenció i acollida, anomenat
‘Casa Marista un cor sense fronteres’, situat
a Maicao (Departament La Guajira), que atén
anualment 600 nens i nenes migrants veneçolans d’entre 5 i 14 anys, en horari de dilluns a
divendres de 7.30 a 16.30 hores, garantint-los
el dret a l’alimentació, protecció i desenvolupament integra, a partir d’una proposta d’intervenció que busca enfortir l’àmbit nutricional,
cognitiu, emocional i expressiu dels infants,
promovent el treball articulat amb les seves famílies. El projecte també pretén assessorar en
el procés d’integració dels infants en el sistema
educatiu colombià per tal de garantir-los el
dret a l’educació. Tot això amb l’objectiu de mitigar realitats de vulneracions de drets com la
mendicitat infantil, el treball informal al carrer,
la contractació de menors per part de bandes
criminals del sector, l’explotació sexual infantil
i juvenil, entre altres situacions.
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Localització de Maicao (Colòmbia)

Aquest projecte contribueix
amb la consecució del objectiu
de desenvolupament sostenible 4.

