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debat

Els nens i
les nenes prenen
el control
GERARD,
10 ANYS

ANNA FOLCH
PRESIDENTA DE L’UNICEF COMITÈ CATALUNYA

“C

onstruir més escoles”. “Acabar amb la guerra, la fam i la
violència”. “No permetre
que comencin les guerres”.
Això és el que preocupa als
nostres infants. Els ho hem preguntat i ho tenen clar: pau, educació i salut. L’enquesta l’hem
fet des de l’Unicef atansant-nos a més d’onze
mil nens i nenes de diversos països del món, i
la donem a conèixer avui, 20 de novembre, Dia
Internacional de la Infància.
La commemoració dels dies internacionals
com el d’avui pretén posar l’accent en aquella
qüestió que habitualment no és ni a les portades
dels diaris, ni a l’agenda política dels governs,
ni als primers llocs dels rànquings de les estadístiques sobre el que més preocupa a la ciutadania. I amb els infants no és una excepció: no solen encapçalar portades ni programes polítics.
Els infants, en canvi, ocupen un espai prioritari en el nostre dia a dia. Qui més qui menys
té fills, nets, nebots... Així que el Dia Internacional de la Infància ens toca de prop. Avui, durant 24 hores, el món els enfoca, els mira als ulls
i els cedeix un espai i una atenció especials.
I des de l’Unicef us alertem que és avui quan
ells, els nens i les nenes, prenen el control. Avui
–ara–, en diversos indrets del món, els infants
s’estan asseient en cadires des d’on es prenen
les grans decisions; s’entrenen entre els millors
equips del món; escriuen des de columnes influents, i ens diuen tot el que han volgut dir-nos.
Són accions simbòliques que sota el paraigua
d’una campanya internacional, #KidsTakeOver –en català, “els infants se’n fan càrrec”–,
fan sentir la seva opinió i reclamen que el món
i els adults els tinguem en compte com a ciutadans i ciutadanes que són.
Cada veu que sentim avui representa la veu
de tots els nens i nenes, i amplifica la nostra crida, la de l’Unicef i totes les organitzacions d’infància, sobre la importància de defensar els seus
drets. Perquè estem convençuts que cada dia
fem un pas més cap al seu compliment, i precisament efemèrides com les d’avui ens permeten celebrar tots els avenços i els èxits assolits.
Però també sabem que encara queda molt
per fer. Les xifres, que il·lustren les històries reals que hi ha al darrere, ens alerten que encara
estem lluny de complir els objectius. Més de
cinc milions i mig de nens i nenes menors de
cinc anys moren cada any per causes que es poden evitar. Més de 264 milions d’infants no van
a l’escola. I a casa nostra un de cada tres viu en
risc de pobresa o exclusió. Cada dia milers d’infants veuen com el seu benestar disminueix i les
seves perspectives de futur són cada cop pitjors.
Les dades són inacceptables, ho sabem. No
obstant, seguim convençuts que és necessari
celebrar aquest dia. Marcar-lo a l’agenda, i recordar que no fa pas tant, el 20 de novembre del
1989, es va aconseguir aprovar a l’ONU el tractat més ratificat de la història: la Convenció sobre els Drets de la Infància.
Celebrem que avui, almenys avui, 28 anys
després, els seus protagonistes ocupen el lloc
que els pertoca. Escoltem-los!

ara

Un cor per la igualtat i la violència zero
vui commemorem que
un 20 de novembre de
fa 28 anys les Nacions
Unides van aprovar la
Convenció sobre els
Drets de la Infància. Per a Fundesplai aquesta ha estat sempre una diada amb una significació especial.
És normal: cada dia impulsem programes educatius i socials en escoles i centres d’esplai que arriben a
més de 85.000 infants i joves, i en el
nostre ADN hi portem la defensa i
la reivindicació dels seus drets.
Moltes d’aquestes criatures participaran avui als seus centres en
una “CORacció” consistent a construir un gran cor de la manera que
decideixin (dibuixat a terra, fent un
mosaic humà, amb teles...), enregistrar-lo i penjar-lo a les xarxes socials amb les etiquetes #DretalLleure i #encoratjat.
Amb aquest acte simbòlic volem
mobilitzar els infants, els joves, les
famílies, els equips educatius i la
comunitat en general en una acció
col·lectiva i pública al carrer en favor dels drets dels infants i, en concret, del dret al joc, així com el dret
a la igualtat de gènere i a la violència zero.
Precisament aquest és el tema de
la proposta educativa Encoratja’t,
que enguany estem impulsant des
de Fundesplai. La iniciativa promou la coeducació i la cultura de
pau per assolir una societat més
igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència des de la participació activa
d’infants i joves.
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El motiu pel qual hem escollit
aquest tema el trobem en algunes
dades prou eloqüents: el 30% de
noies de 15 a 19 anys pateixen violència en les seves relacions afectives i sexuals (OMS, 2015). En 73 països del món ser homosexual és
il·legal i està castigat amb penes de
presó, i en 12 països està castigat
amb la mort (Eitb.us, 2015). Una de
cada tres persones joves no identifica els comportaments de control
amb violència de gènere (ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, 2015). El bullying per raons de
LGTBIfòbia s’està estenent per les
aules i patis de Catalunya. En només un any el nombre de casos s’ha
duplicat (ARA, març 2017).

El ‘bullying’ per raons
de LGTBIfòbia s’estén per
les aules de Catalunya:
en només un any el nombre
de casos s’ha duplicat

Com es pot veure, i malgrat els
avenços legislatius, les desigualtats
per raó de gènere i la violència que
se’n deriva encara avui són un gran
problema social sobre el qual cal incidir de manera urgent. Amb la proposta educativa Encoratja’t ho estem abordant a través del treball
coeducatiu amb els infants i joves,
les famílies i la comunitat, a partir
de cercar espais de reflexió, formació i activitats concretes per qüestionar estereotips, ampliar models
de referència i educar en els valors
de l’estima, el respecte, l’empatia,
la solidaritat, la llibertat, la diversitat i el coratge.
D’aquesta manera volem aportar
el nostre granet de sorra per progressar en la igualtat i contra qualsevol forma de violència. Ho fem
sumant-nos a la feina de moltes entitats que formen part de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere; cercant la col·laboració de persones expertes i activistes, com ara Gemma Lienas, que ha
redactat uns relats que constitueixen l’eix d’animació de la proposta
educativa, i amb el suport i la col·laboració d’administracions i empreses com per exemple la cooperativa
Abacus, que aquest Nadal engegarà
una campanya contra els estereotips en el joc i les joguines i per donar suport a la proposta Encoratja’t
de Fundesplai.
Convidem a tothom a col·laborar-hi. Cap esforç sobra en la lluita a favor dels drets dels infants, la
igualtat de gènere i la violència
zero!

