02

www.fundesplai.org

Josep
Gassó

d i a r i de l a f u n d a c i ó c at a l a n a de l ’ e s pl a i

desembre 2015 / núm. 74

Els infants no són
les persones de demà,
són les persones d’avui

opinió

Janusz Korczak, pediatre, escriptor i pedagog polonès

President de
Fundesplai

Directament
El Codi d’Ètica
de Fundesplai
El nostre Patronat ha aprovat recentment el Codi d’Ètica de Fundesplai. És un
element relacionat amb la
qualitat del servei que es
presta a la societat i, alhora, designa allò que es considera desitjable en la gestió i en l’actuació dels seus
membres, en les diferents
instàncies.
En aquest sentit, esperem
que la publicació del Codi
d’Ètica sigui un al·licient
en la millora i l’exigència de
superació i una oportunitat
per incrementar la coherència entre les estructures formals, les pràctiques internes
i els valors compartits.
Volem pel conjunt de la
Fundació una forma de gestió participativa, basada en
la coresponsabilitat; en la
cooperació, el diàleg franc i
respectuós; l’autocrítica; l’exigència i el compromís amb
la missió, i els valors de la
institució.
En definitiva, aspirem a què
discurs i acció estiguin alineats per tal de donar respostes
positives per la societat i siguem autèntics al fer-lo. El
Codi d’Ètica és una invitació
a l’assumpció de responsabilitats en tots els nivells de
l’organització.

Ells i nosaltres per...

Francesc Mateu

L'apunt

Director d'Oxfam Intermon
a Catalunya

Recuperar els drets de les persones
Funcionem a cops d’imatges.
Primer va ser la de l’Ayllan Kurdi, la gent caminant i periodistes
fent travetes. I ens vam abocar
pels refugiats. Després, l’atemptat de París com a traca final de
les declaracions que avisaven
que qui realment ve són jihadistes. I ara tot ens fa por.
En temes tan complexos, cal no
deixar-se emportar per l’emotivitat ni la por. Som persones
amb sentiments, però ens han
de deixar analitzar la realitat i

saber quina és la millor manera
d’interactuar amb ella. La por és
incapacitat i l’ansietat solidària és
arrauxada i s’esbrava.
Són persones que necessiten ajut
perquè han perdut els seus drets
i el han de recuperar. I nosaltres,
com a persones, tenim l’obligació
d’ajudar-los a què els recuperin.
Per tant, benvinguts refugiats! I a
compartir el que tenim! Qualsevol altre actitud seria inhumana
i ens portaria a perdre la nostra
dignitat, perquè contribuiríem a

Al món, seixanta milions de
persones han hagut de deixar

Per atendre’ls com cal, no
hem de recollir mantes i sacs
de dormir vells, hem de donar
una acollida adequada i treballar seriosament per combatre les causes. I, per això, ens
calen partits, organitzacions i
actituds personals que ho afavoreixin. Pensem-hi ara, que
votarem i arribarà Nadal i donarem diners a entitats.

Adjunta per la defensa dels drets dels infants i
adolescents / Síndic de Greuges

El dret al lleure dels infants

Per aquesta raó, el Comitè dels
Drets dels Infants de l’ONU va
emetre una Observació sobre el
dret al lleure (2014), on denuncia el seu escàs reconeixement per
la manca d'inversions o legislació

Però els refugiats són símptoma
d’un problema. Cal anar a les causes, ja que el millor seria que no
vinguessin (i no vull dir el millor
per a nosaltres, sinó el millor per a
ells). Ningú hauria de deixar casa
seva forçadament. I tothom hauria d’anar on volgués. No pot ser
que les paraules, les imatges i els
diners tinguin més drets que les
persones per moure’s lliurement.

casa seva per força. I, al darrera,
dos grans problemes: la guerra
i la gana. De tots dos en tenim
responsabilitats al nostre país i
possibilitats de canviar-ho.

M. Jesús Larios

Reflexions
Quan parlem del dret al lleure
cal recordar que està reconegut
al màxim nivell internacional,
com posa de manifest l'article
31 de la Convenció dels Drets
de l'Infant. Tanmateix, es tracta
d'un dret sovint poc reconegut
jurídicament com mancat de
polítiques públiques decidides.

què altres persones no poguessin
recuperar la seva.

protectora. Especialment denuncia dificultats dels infants pobres,
amb discapacitat o pertanyents
a minories. Això contrasta amb
l'enorme transcendència que el
comitè dóna a aquest dret, considerat essencial per a la salut i
benestar de l'infant.
Per aquesta raó, el Síndic va publicar un informe (2014) fruit del
treball conjunt d'una comissió de
diverses entitats representatives
del sector. Els principals dèficits
que assenyalava deriven de mancances en el seu desplegament
normatiu, especialment en la

igualtat d’oportunitats en l’accés.
També desigualtats territorials
sobre la disponibilitat de l’oferta.
Importants són també les mancances en el caràcter inclusiu i
intercultural d’aquestes activitats.
Les principals recomanacions són
el desenvolupament normatiu
dels drets dels infants al lleure
educatiu, els ajuts econòmics per
als infants socialment desfavorits
i la promoció de plans locals de
dinamització del lleure educatiu,
que contemplin la continuïtat
dels plans educatius d’entorn o
l’accés als equipaments públics,
entre altres.

Es demanen actuacions decidides dels poder públics per
reconèixer el valor educatiu del
lleure i la seva importància estratègica en la inclusió i cohesió
socials, així com la tasca dels
educadors i l’establiment d’avantatges socials i econòmics
per a les entitats de lleure.
Aquestes actuacions, que s'afegeixen i conflueixen amb la de
tots els actors del sector, han de
contribuir a una garantia cada
vegada major del dret al lleure
dels nostres infants.

Toni Batllori
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