Activitat

Dret a la intimitat

Per aconseguir una societat inclusiva, justa i
solidària, cal garantir des de la infància, que
els drets bàsics de protecció, participació,
desenvolupament, es compleixin en totes les
societats perquè els infants creixin en plena llibertat, igualtat i visquin una infància feliç i sota
un clima de respecte i amor.
L’any 1959 s’aprova la Declaració Universal
dels Drets de la infància que reforça aquesta
filosofia. Aquesta declaració ens recorda que la
infància és una població vulnerable en la societat a la qual cal garantir els seus drets, i alhora,
els infants han de conèixer els seus drets i
deures per ser ciutadans actius i responsables. Aquesta és una tasca de tots/es.
Les ONGD de Salesians de la Inspectoria Maria Auxiliadora (Jóvenes y Desarrollo Regió Est,
Solidaridad Don Bosco i VOLS) són entitats que
treballen per garantir els drets de la Infància
en els països més empobrits i, de forma específica, treballen perquè tots els infants tinguin
accés a una educació integral i de qualitat.
Volem proposar que en el vostre espai educatiu
(classe de l’escola o centre de formació professional, plataforma social, Centre Juvenil, parròquia, etc ) es realitzi un petit gest per visibilitzar
la importància que aquests drets es compleixin
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en totes les parts del món, reflexionant de manera col·lectiva sobre la seva importància i el valor que aporten a un desenvolupament integral
de la persona.
Es tractaria d’escollir un o dos drets d’aquest
llistat i fer un mural. Per a això, proposem fer
un collage amb fotos, dibuixos, retalls de
premsa, del dret que us sembli més important,
o el que us hagi cridat més l’atenció, o aquell
dret que cregueu que s’ha de defensar perquè
no s’ha assolit i després en la mateixa plantilla,
fer un #hastag que sigui un lema del perquè és
important per a la infància.
Després es pot posar a les cartelleres o en
llocs visibles perquè la resta de la comunitat
educativa ho vegi. Finalment un cop realitzat
aquest gest, podem recordar que aquest any, la
nostra campanya Inspectorial, “Primer, els últims”, ens convida a posar a aquells que tenen
els seus drets vulnerats al centre, i tractar-los
amb dignitat i igualtat, així com proposar alternatives que aconsegueixin restituir aquests
drets tant en el nostre país com en països empobrits.
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