Esplais Catalans defensem la plena ciutadania dels infants
Esplac som una associació d’esplais que tenim com a eix vertebrador els drets dels infants i és per això que defensem que
els infants i joves del nostre país siguin tractats com a ciutadans, reconeixent-los aquells deures i drets que són intrínsecs
a aquesta condició.

La situació de la infància i joventut de Catalunya, en comparació amb la ciutadania de ple dret, les persones majors de
18 anys, està en una situació d'indefensió. Són un col·lectiu oblidat per les polítiques públiques. Les iniciatives dutes a
terme fins ara per pal·liar aquesta situació són insuficients, ineficients i condemnen un dels nostres majors actius a la
pobresa i l’oblit.

D’acord amb l’últim informe sobre l’“Estat de situació de la infància i adolescència a Catalunya” (2014), aquesta es troba
pitjor que qualsevol altra franja d’edat. El risc de pobresa infantil i d’exclusió social dels infants i adolescents és del 30%,
xifra molt superior al de qualsevol altra moment vital, denotant la fragilitat durant aquesta etapa de la vida.

La

Convenció dels Drets de l’Infant reconeix el dret de dotar a tot infant d’un nivell de vida adequat per al seu
desenvolupament físic, mental, emocional, moral i social. Tot i això, només un 41,3% dels infants de Catalunya han
sentit a parlar d’aquesta Convenció.

Això demostra que els infants són tractats com a ciutadania de segona malgrat ser el present i futur de la nostra societat.
Esplais Catalans apostem per l’apoderament infantil i la seva participació en tots els àmbits dels què formen part (esplai,
escola, barri, ciutat, país,...) entenent que poder participar, opinar i decidir, és clau perquè els seus interessos siguin
tinguts en compte.

Els infants i joves han de ser protagonistes del seu present i futur i han de ser prioritzats en les polítiques públiques que
han d’atendre les seves necessitats i inquietuds. El 2014 es va signar per part dels principals agents institucionals, socials
i econòmics el Pacte per la Infància com “un compromís de país pel benestar dels infants i adolescents de Catalunya, per
tal de donar resposta a les seves necessitats i posar-les al centre de la polítiques públiques, i donar a la infància la veu i la
visibilitat com a ciutadania de ple dret ara i aquí.” Des d’Esplac reclamem que la voluntat expressada es faci efectiva i es
visualitzi a través d’una priorització real en els pressupostos públics.

A partir del Pacte per la Infància també es va crear el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya
(CNIAC) format per infants i adolescents escollits dels Consells Municipals d’Infants, que només existeixen en el 5%
dels pobles i ciutats de Catalunya. Els Consells, malgrat la bona voluntat, estan mancats de poder de decisió per part dels
infants i acaben sent òrgans consultius de segona, no acomplint la tasca que se’ls pressuposa. Des d’Esplais Catalans
defensem espais reals de participació infantil, on les decisions siguin vinculants i aquests siguin tinguts en compte en la
posada en pràctica de polítiques que afectin de forma directa o indirecta, la infància del país.

Creiem que perquè els infants siguin tinguts en compte com a subjectes plens de drets i s’abandoni la retòrica per passar
a la política dels fets, cal una reforma de la llei electoral on es reconegui a tota la població, independentment de l’edat, el
dret a sufragi. Els infants i joves viuen en aquesta societat i han de poder formar-hi part amb totes les atribucions.

Els arguments que ens fan defensar aquesta postura són els següents:
•

En democràcia tothom ha de tenir dret a dir-hi la seva en les polítiques que afecten la seva vida,
independentment de l’edat.

•

Els infants poden prendre decisions racionals i enraonades, almenys tant com la resta dels adults.

•

Els infants no haurien de ser privats de prendre decisions pel fet que puguin ser equivocades, no s’ha de
confondre el dret a fer una cosa amb el fet de fer una cosa bé. Potser els infants emetran el seu vot frívolament,
però ningú pot negar que molts adults també ho fan.

•

Els errors són experiències d’on s’aprèn, es creix a prova d’assaig i error. A participar s’aprèn participant. No es
pot prohibir el dret a vot als infants ja que els vots dels adults tampoc són infal·libles, estem parlant de drets i no
de competències, si volem limitar al vot per capacitats o competències, això també deixa fora molts adults.

•

Situar una majoria d’edat és relatiu i arbitrari, les majories d’edat varien d’acord amb els països i els contextos
(responsabilitat penal, maduresa sexual o drets polítics). Quina diferència hi ha entre un o una jove de 16 a 18
anys? I un de 14 a 16?

•

Excloure els infants del procés de decisió és injust ja que no pot fer res per canviar-ho, una persona poc
competent pot formar-se però un infant no pot créixer més ràpid.

Ens comprometem a:
•

Defensar el sufragi infantil en tots aquells espais on participem i amb els agents públics i privats amb qui
interlocutem.

•

Continuar aprofundint en la participació infantil als esplais i al funcionament d’Esplais Catalans com a
associació, demostrant que, amb un treball adequat qualsevol pot participar de manera activa en els processos
de presa de decisions.

_________

(http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/observatori_drets_infanc
ia/destacats_columna_dreta/Estat_situacio_infancia_2014.pdf)
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/informe-unicef-cau-inversio-infancia-3325941
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-reduce-inversion-infancia_0_274372758.html

