Seguim optant per la Infància
La Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes, la Confederació de Centres juvenils Dom Bosco
d´Espanya, Escoles Salesianes, Misiones Salesianas, ONGD Jóvenes y Desarrollo, ONGD Solidaridad Don
Bosco i ONGD Vols, treballem des de diferents àmbits per la promoció i el desenvolupament integral de la
infància i la joventut.
Volem aprofitar el Dia Universal de la Infància per a renovar el nostre compromís d´opció preferencial per
la infància a Espanya i a tots els llocs del món.
L´opció per la infància i la joventut que viu en situació de pobresa, abandó i de perill ha estat sempre
present en el cor i la vida de la Família Salesiana, des dels orígens del primer centre de Dom Bosco fins
avui. Aquesta opció ha empès, arreu, una gran varietat d´ofertes, d´estructures i serveis tot seguint el
compromís educatiu inspirat en el sistema preventiu.
Per a les nostres entitats què implica, en el context actual, aquesta opció preferencial?

Optar per la infància no és únicament invertir el màxim de recursos de cada Estat
en polítiques d´infància, és anar molt més lluny de les obligacions econòmiques,
també necessàries i vinculades al concepte d´inversió recollit en la Convenció del
les nens i les neness Drets del Nen.

Optar per la infància és incidir en que les administracions i els diferents agents socials abordin realment les dificultats amb les que s´enfronten els nens i les nenes
en la nostra societat.

Optar per la infància és promoure la participació infantil com a eina d´incidència
política tot cercant fomentar allò que els afavoreix , la seva dignitat personal, un
major compromís i reconeixement polític i social a fi i efecte que puguin arribar a ser
protagonistes reals de llurs vides.

Optar per la infància es converteix en un desafiament per a cercar nous camins,
oferint respostes als nenes/es i joves en dificultat, tot creant entorns segurs i sistemes de protecció que garanteixin que les nostres organitzacions siguin referents de
bon tracte.
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Optar per la infància és garantir el dret a l´educació de qualitat. Cal tenir especial
cura en garantir la igualtat d´oportunitats tant en el seu accés respectiu així com
en l´atenció equitativa envers els nens i nenes que presenten majors dificultats per
afrontar el seu procés educatiu, Considerem que és important actuar contra el fracàs escolar, l´abandó prematur, la manca de perspectives formatives tota vegada
que finalitza la formació obligatòria, etc.
Optar per la infància és atendre les situacions de risc en la infància. Entenem
la exclusió més enllà de l´únic significat econòmic, perquè s´hi inclou la limitació
en l´accés a educació, cultura, habitatge, manca de reconeixement de la dignitat
humana.

Optar per la infància és garantir el dret al joc i a l´esplai. Per aquesta raó les nostres organitzacions promouen espais de referència per al desenvolupament integral
de les persones que són llocs privilegiats on hi poden treballar i reforçar l´associacionisme, la participació infantil i juvenil.

Optar per la infància és donar veu i promoure la ciutadania. Apostem pel creixement dels nenes i les nenes en tots els seus contextos vitals, també com a ciutadans
i ciutadanes, amb una capacitat crítica i transformadora de la seva realitat i on els
seus drets siguin reconeguts política i socialment per la resta de les persones.
La nostra opció preferencial per la infància necessita gent com tu que renovi el seu compromís amb els nens
i nenes per a plantejar en el treball conjunt un canvi d´actitud que transformi la realitat i fomenti el respecte
d´aquests drets en qualsevulla part del món. Seguim optant per la infància, t´uneixes a nosaltres ?
Simbòlicament, et proposem que t´afegeixis a alguna d´aquestes accions:
• Difondre aquest document “ Seguim optant per la infància” en el teu entorn.
• Utilitzar el hashtag #OptoPerLaInfància en xarxes socials.
• Identificar-te com a persona compromesa pel Drets de la Infància, tot utilitzant aquesta app de Facebook.
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