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Presentació

Any darrere any en el Tema General de les Escoles d'Estiu de Rosa
Sensat es tracten aquelles temàtiques que des del punt de vista de
l'Associació són importants per a l'esdevenir pedagògic de l'educació i
de l'escola.
Hi ha anys en què el tema proposat vol ser el contrapunt a qüestions
molt presents en la societat, en el món educatiu o en la política educativa, o bé perquè a Rosa Sensat se'n té una idea diferent o bé perquè es
pensa que es pot anar més enllà de les idees dominants.
En altres ocasions, com és el cas que recull aquest llibre, el tema ha estat
proposat precisament perquè és un tema del qual no es parla, i és per
aquest silenci social i professional que des de l'Associació de Mestres
s'ha considerat fonamental dedicar-hi un temps preferent de reflexió i de
debat. Com a educadors pensem que l'hem de conèixer, i que hem de
parlar-ne perquè ens interpel·la.
El Tema General de la 41a Escola d'Estiu sobre els drets de l'infant va
ser suggerit per Jordi Cots i la Comissió d'Infància de Justícia i Pau. La
proposta va ser acceptada per la Junta Rectora de l'Associació de Mestres
Rosa Sensat que comparteix les seves inquietuds i la necessitat urgent de
donar a conèixer entre els mestres i professors el contingut de La
Convenció dels Drets de l’Infant, per tot el que aquesta significa per a
l'educació d'avui i per al paper del mestre com a adult en el marc dels
drets humans dels infants.
Se sabia que a més de ser una temàtica poc coneguda, o quasi silenciada en la nostra realitat, quan se'n parla sempre hi ha qui diu que també
cal parlar de les responsabilitats. Una reacció habitual encara avui després de quasi 20 anys de ser aprovada la Convenció, però calia trobar
un títol que apropés els mestres i professors de l'Escola d'Estiu a interessar-se pel tema, i amb aquesta voluntat finalment s'optà per Drets i responsabilitats d’infants i joves.
Els debats, com és habitual, van estar precedits de temàtiques específiques sobre aspectes clau del significat de la Convenció per a l'educador
d'avui, punts de vista de persones d'aquí i de fora que han treballat i treballen per fer realitat el respecte als drets de l'infant en la vida quotidiana, i per comprendre en bona part l'abast i la transcendència que té per
a l'educació d'infants i joves.
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El llibre que tens a les mans recull totes i cada una de les reflexions, criteris i punts de vista sobre què ha significat la Convenció per a cada un
dels ponents, amb els seus encerts, les seves mancances i sobre tot el seu
desconeixement en el nostre context.
En el llibre també hi podràs trobar les conclusions dels debats, és a dir,
allò que els mestres i professors demanen a l'administració educativa de
Catalunya i els compromisos que prenem com a mestres i com a
Associació.
Ens sentim satisfets de poder recollir en aquesta publicació tot el que es
va dir en El Tema General de l'Escola d'Estiu del 2006. Un dels nostres
compromisos és difondre les idees, que alguns poden considerar velles
idees dels grans pedagogs però que encara són lluny de ser generalitzades, i encara menys de ser practicades.
Com a Associació de Mestres Rosa Sensat desitgem que la lectura d'aquesta obra sigui una invitació a seguir treballant per tal que, en les relacions
que com a mestres i professors tenim amb els infants i joves de tot el país,
sigui possible reconèixer-hi, entre altres drets, allò que hauria de ser una
obvietat: que els infants i els joves tenen dret a tenir responsabilitats.
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La Convenció dels Drets de l’Infant,
el procés de canvi social i perspectives futures
Marta Santos

Us explicaré la història, el desenvolupament i la manera com s’utilitza La
Convenció dels Drets de l’infant. És evident que m’apassiona aquest tema,
ja que vaig formar part del grup de persones que van idear aquest text o
van ajudar a desenvolupar-lo. I quan el redactàvem –sóc jurista–, volíem
trobar la fórmula més perfecta que assegurés que tots els legisladors la utilitzarien com a text de referència. Volíem trobar la paraula, la frase més
perfecta, però mai no havíem previst el que jo considero una revolució
social, que és el que passa quan contemplem la realitat dels infants al món.
En els anys setanta, si ho pensem tots per un moment, no es parlava d’infants. Els infants eren una part del tot, però no se’ls donava una atenció
gaire diferenciada, gaire específica, gaire concentrada. No es feien reunions
internacionals per discutir sobre problemes dels infants, perquè això era
una cosa totalment secundària o que determinats grupets podien tractar,
Tema General: Drets i responsabilitats d’infants i joves
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però sense ser mai en el centre de l’agenda política. En els països, en els
governs, segurament no es parlava d’infants. Ni tampoc a les Nacions
Unides. De la infància, doncs, no se’n parlava.
Si agafem qualsevol foto de família, hi veiem un grup molt gran de gent.
Si ens interessa mirar com era la nostra àvia o el nostre nét, ens la mirem
amb una mica més de detall. Doncs crec que el canvi que s’ha aconseguit respecte als infants és exactament aquest: es contempla tot, però ara
s’ha passat a mirar amb molta més preocupació el que passa amb els més
petits, amb els més joves, que eren amb nosaltres però sense tenir veu;
eren a la foto, però no formaven part de la nostra reflexió sistemàtica.
I ara ens adonem molt més de com pateixen. Com pateixen en el context
de conflictes armats, com pateixen com a víctimes d’explotació sexual,
com pateixen en tant que membres d’una família que emigra cap a un
altre país, o com pateixen com a part de les famílies més pobres de la nostra societat.
Tot i això, quan la Delegació de Colònia, en el context del seguiment de
l’Any Internacional de la Infància, va plantejar una idea per a una nova
comissió, era en plena Guerra Freda, en la qual hi havia un enfrontament
colossal entre dos blocs polítics. Allò que provenia de l’Est no era ben vist
amb els ulls de l’altra banda, i viceversa, és clar. I quan es va plantejar
aquesta proposta, d’entrada la impressió va ser que segurament es tractava d’una maniobra política; o que s’intentava establir una nova
Convenció quan ja s’havia dit tot sobre els drets humans, per a tots els
membres de la família humana. I aleshores, què volem dir dels infants?,
que són especials? ¿O que no es beneficien del que ja hi ha escrit en altres
tractats internacionals? Era evident que tots els drets que hi havia reconeguts fins llavors s’aplicaven als infants. Era clar. ¿Què s’hi podia afegir?
Però això no semblava gaire clar per als qui discutien aquella nova
Convenció.
A més, com deia fa un moment, no s’entenia la importància política de
dedicar un text internacional de les Nacions Unides a un grupet, que és
la infància, que no té la rellevància política per justificar aquesta dedicació. Però després de sis o set anys en què no s’avançava gaire (s’hi introduïa un punt o un paràgraf, però res no gaire visible), es van començar a
introduir molts canvis en aquella redacció.
Quan el 1989 es va aprovar el text final, per coincidència, la Guerra
Freda s’anava acabant. El mur de Berlín anava desapareixent. I al món
s’obria una nova conjuntura política molt particular. Es mirava al futur
amb esperança, però sense gaire idea de quins canvis hi hauria. I també,
10
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ja en aquell moment, per primera vegada en la història de les Nacions
Unides van participar en la redacció de la segona meitat de la
Convenció països del nord, que tenien fons per mantenir les seves delegacions a Ginebra treballant en el text del document, però també països
del sud. Trobem moltes disposicions de la Convenció que tenen un gran
interès i que són el reflex de les preocupacions de països africans o asiàtics que mai no havien participat en anteriors exercicis d’aquesta mena.
Hi trobem moltes disposicions que ens parlen de la importància de la
cooperació internacional, de l’ajuda al desenvolupament. L’esperança
d’aquests països era que, quan signarien aquell nou text, els països més
desenvolupats estarien disposats a invertir sistemàticament en l’ajuda al
desenvolupament d’estructures favorables a la infància en els seus propis països. Era un joc, un joc molt bonic a favor de la infància.
A més a més, per primera vegada agències de les Nacions Unides,
com ara la Unicef, la Unesco o l’Alt Comissionat per als Refugiats, participaven en la redacció, i això va ajudar a fer que el text fos, d’una
banda, un text jurídic amb tota la perfecció legalista, i de l’altra, un
document molt operatiu. La Unicef intentava que es reconegués el dret
a la salut, però el més important era que es pogués reconèixer què significava el dret a la salut: reducció de la mortalitat infantil, promoció
del coneixement entre els pares de la prevenció dels accidents de
salut, o quins serveis de salut bàsica hi ha d’haver en tots els països,
quina qualitat han de tenir, etc. No era tant què s’ha de fer, sinó com
s’ha de fer, i això va ser un gran salt qualitatiu en la manera de considerar un tractat internacional.
D’altra banda, per primera vegada les organitzacions no governamentals, la representació de la societat civil, eren presents també en la
redacció del text. I això és important. Vull recordar que la Carta de les
Nacions Unides parla dels «pobles» de les Nacions Unides i no tan sols
dels «Estats». En la convenció, entre altres coses, va sorgir la possibilitat de fer propostes per part de grups de mestres per exemple, o d’organitzacions com ara Amnistia Internacional, o de grups que treballaven per a la promoció dels drets dels infants en la qüestió de l’adopció –que aleshores no es tenia gaire en compte en el redactat–, per tal
que s’hi poguessin introduir diferents disposicions que assenyalessin la
importància d’una cultura dels drets humans per als infants i, a més, la
importància que tenia implicar la societat civil en el procés d’aplicació
de la Convenció. Perquè no pot ser una cosa que ve de dalt, de decisions polítiques, i que després, per art d’encantament, es transformarà
Tema General: Drets i responsabilitats d’infants i joves
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en un canvi en la realitat del nostre petit poble. Sinó que es crida a la
participació de tothom.
Un punt molt important, sens dubte, sobre el dret a l’educació va ser el
reconeixement que tots els infants, en tots els països, en qualsevol país,
tenen el dret a l’escolaritat primària obligatòria universal. Això vol dir discriminació zero. Per a nosaltres, a Espanya –o a Catalunya en especial–,
Portugal o Itàlia, sembla una cosa evident, però avui dia encara hi ha prop
de 130 milions d’infants que no van a l’escola. I el 60 % d’aquests infants
són nenes. Hi ha grups ètnics que no tenen accés a l’escola o que, quan
sí que el tenen, la llengua que s’hi parla no és la seva perquè el material
necessari no existeix en la llengua que poden llegir... El tipus d’obstacles
està molt definit. I què va canviar de tot això la Convenció? Doncs que
ara tots els infants hi tenen dret, que l’escola ha de canviar per esdevenir
totalment inclusiva d’aquests infants fins ara arraconats. I també que ara
la qualitat de l’educació és igualment fonamental, és a dir, que el contingut dels programes ha de tenir rellevància, importància, per al quefer quotidià dels infants, de les seves famílies, de les seves comunitats; perquè, si
no, es quedaran aïllats del seu país, de la seva cultura.
La Convenció va ser aprovada a l’Assemblea General. Un altre punt molt
important que es va plantejar en aquell moment va ser que, com a resultat d’una convergència de grups polítics molt diferents –El bloc de l’est i
el bloc occidental–, per primera vegada en un tractat de drets humans es
va recollir el reconeixement dels drets civils i polítics. Això vol dir el dret
al registre de naixement, a la llibertat d’opinió, d’associació i de manifestació, amb drets econòmics, socials i culturals; la qual cosa vol dir dret a
l’educació, a la salut, a la protecció social, a la protecció contra l’explotació, etc. Avui tot això sembla obvi, és recollit en totes les constitucions.
Però aleshores era un tabú absolut, i per tant la Convenció va representar
un canvi molt important.
Fins aleshores, tots els tractats de les Nacions Unides havien tardat
almenys deu anys a entrar en vigència, mentre que el de la Convenció va
tardar tan sols nou mesos. Crec que és molt simbòlic, ja que nou mesos
és també el temps de gestació d’un infant. Va ser extremament ràpid. I
potser els motius, per darrere de les decisions polítiques, van ser molt
diferents.
Els països del sud, en bona mesura, esperaven l’ajuda de la comunitat
internacional, el suport dels països rics per protegir els seus nens i nenes.
Als països rics, fins i tot al meu, Portugal, la consideració era que ja estàvem absolutament preparats. Es creia que era un tractat que no exigiria res
12
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de nou, que teníem bona legislació, estructures, grups socials actius, etc.
Políticament això era important, però en la pràctica no volia dir res. Però
això va canviar molt durant el procés de l’aplicació, que és el que jo
volia subratllar ara.
A més a més, com sabeu, la Convenció és el tractat ratificat amb una
majoria més àmplia en la història dels tractats internacionals. Tan sols
dos països no van ratificar la Convenció: els Estats Units i Somàlia. Tots
els altres països van decidir lliurement comprometre’s a aplicar aquest
tractat. I què vol dir, això? Imagineu-vos Malàisia, Indonèsia, l’Iraq o
altres països que mai no havien signat un tractat.
¿Què vol dir, doncs, això? Doncs que els governs, en signar aquest tractat, s’obliguen a plantejar periòdicament un informe en què identifiquen
tot el que han fet per als infants en el marc de la Convenció, així com
l’impacte del que han fet, és a dir, l’avaluació del que ha canviat, de per
què han adoptat les mesures que han adoptat. I, al mateix temps, això
vol dir que s’estableix un sistema de control internacional a càrrec d’un
comitè d’experts que treballa a Ginebra i que pot comprovar si un
govern determinat compleix o no els seus compromisos. És a dir, que
per primera vegada països que mai no havien acceptat un seguiment
internacional mostraven el que havien fet al Comitè. La capacitat que la
Convenció va manifestar d’obrir la porta, no simplement a una mirada
sobre la infància, sinó també, a través de la infància, sobre la totalitat
dels drets humans, va ser, és i continua sent fenomenal.
Cal dir també que per als països democràtics desenvolupats, que no s’esperaven un canvi, les coses tampoc no van ser tan fàcils com s’havia previst.
Per als nostres països, aquesta percepció que estem preparats, que tenim una
democràcia absoluta per a tots els ciutadans, ens va fer reconèixer que els
infants no formaven part d’aquest grup i que, en realitat, els adults podíem
participar en eleccions polítiques per escollir els nostres representants o
manifestar el nostre descontentament sobre el que no s’ha complert, però
que els infants no tenien un context on manifestar les seves opinions ni una
manera de donar forma a polítiques per promoure els seus drets.
Uns quants exemples molt ràpids: en moltíssims països, després de l’adopció de la Convenció, es va introduir el reconeixement de la necessitat de tenir consells escolars amb la participació dels estudiants; i en
determinats casos, a Europa occidental, amb el poder d’intervenir en
decisions de naturalesa disciplinària si un infant, per exemple, era suspès o expulsat del centre escolar. El canvi segueix, i cada dia ens qüestionem si fem tot el que s’espera o no.
Tema General: Drets i responsabilitats d’infants i joves
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Els canvis en els països tenen un element molt interessant. I és que, com
que tenim una agenda comuna, que és donada per la Comissió, podem
comparar el que es fa a Portugal, Espanya, Itàlia, l’Equador, el Perú, el
Japó, la Xina o l’Índia. Sabem que els contextos són diferents, però tenim
la possibilitat de verificar si donem la prioritat als infants, des d’una perspectiva global i regional, dins dels nostres països, o dins de cada regió a
l’interior d’un país.
Per a mi també va ser molt interessant el fet que les Nacions Unides canviessin tant amb la Convenció. Agafaré la Unicef com a exemple. La
Unicef és l’organització dels infants en el sistema de les Nacions Unides,
i té un enfocament molt encertat per als països en vies de desenvolupament. Però sobtadament va reconèixer que també els països desenvolupats tenien reptes, tenien coses molt bones i d’altres de menys bones. I
que la veu de l’organització era igualment important per promoure un
desenvolupament més profund. En realitat, canviem la nostra declaració
de principis, adoptada per la junta al més alt nivell de l’organització, per
reconèixer que la Convenció era el nostre punt de referència, amb moltes, moltes conseqüències. Per exemple, per centrar el punt de mira sobre
quins són els infants que no es beneficien del progrés, i no simplement
estar feliços perquè el 80 % estan vacunats cada any. Mirar el 20 % que
no es beneficien d’aquesta intervenció. Mirar qui són i per què són fora
d’aquesta cadena de progrés.
La segona cosa que jo crec que és important és que amb la Convenció ens
vam adonar que els drets dels infants són drets humans. No és una categoria inferior, sinó la mateixa categoria. Això ens va fer desenvolupar instruments de treball diferents. Per exemple: el meu centre de recerca a
Florència ara fa un any va fer un estudi sobre la pobresa infantil en països
desenvolupats, i ens va sorprendre el fet de veure que, dins dels trenta i
escaig països de l’OCDE, no tots tenen dades que ens puguin donar una
idea de quin és el nivell de pobresa infantil. I que, entre els vint-i-quatre
països que en tenen dades, en disset la pobresa infantil estava pitjor, i quan
qüestionem on és el límit de la pobresa infantil per a la societat espanyola, portuguesa o italiana, per exemple, molt pocs tenen la resposta.
L’estudi va ser dut a Brussel·les. I quan el van fer les institucions de la
Unió Europea, tot i la importància donada a l’agenda de la inclusió social,
denominada Agenda de Lisboa, tampoc no havien identificat mai la
pobresa infantil com a una prioritat.
Una altra cosa interessant que resulta també de la Convenció és que, d’una
manera ben clara, la primera responsabilitat per aplicar les disposicions de
14
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la Convenció és de l’Estat. Quan diem «Estat», volem dir Govern, el govern
regional, les autoritats centrals, però també les regionals i les locals, incloent-hi els alcaldes dels pobles petits. A tots els nivells. Això vol dir que
l’Estat ha d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries per garantir
una més gran protecció a tots els infants. No pot ser passiu, no pot dir que
això ja està. Perquè sempre es pot fer millor.
Però, així mateix, es reconeix que la societat civil també hi ha d’ajudar,
en aquest procés. És important que sigui una tasca de cooperació institucional, que pot ser un toc d’atenció perquè es va oblidar un grup d’infants
o perquè es va oblidar una qüestió fonamental sobre la qual no es va parlar. Un exemple molt present a Europa avui dia és, sens dubte, la immigració. Se’n parla molt, però d’infants i immigració se’n parla molt menys.
No hi han estadístiques sobre infants i immigració, la qual cosa és sorprenent. La societat civil que coneix, que treballa amb aquests grups d’infants,
pot ajudar a entendre la realitat que moltes vegades les autoritats no estan
en condicions de captar, d’entendre en la seva total dimensió.
Però també quan s’aplica la Convenció hi ha moltes coses que han de
ser per a tothom. Quan diem que els infants tenen dret a expressar les
seves opinions i a influir en les nostres decisions, això és molt bonic
però molt difícil d’aplicar. A casa, la tradició és: «Jo sóc la mare, i et dic
que te’n vas a dormir i prou. Has de menjar. Vés a l’escola». Això és el
que l’infant segueix, perquè, si no, seria massa complicat i demanaria
molt de temps. A l’escola és el mateix: l’infant hi va per desenvolupar el
programa, per escoltar, per ser el supermercat del coneixement, la qual
cosa està bé, però no és suficient. Volem que l’infant tingui la capacitat
de sentir-se competent, amb confiança en la vida, per créixer amb la
seva responsabilitat com a ciutadà.
Aquest canvi de mentalitat implica una ajuda que no pot venir tan sols
del Govern o de la família; en l’altre extrem, hem de cooperar, ajudarnos, aprendre del que en va resultant, de com es pot dur a la pràctica...
Em centraré en això. Al meu país –l’utilitzaré com a exemple–, en els
darrers anys, cada dia es van coneixent més casos de violència contra els
infants, com ara càstigs corporals, etc. Els costums ens deien que els
infants no són víctimes de maltractaments. Tots adorem els infants. I,
quan es comença a pressionar perquè canviem la nostra manera d’educar els infants sense utilitzar càstigs corporals, la reacció de cadascun de
nosaltres, en el si de la família, és que això és la meva tasca com a pare
o com a mare, que és la privacitat de la família, i que ningú no té res a
veure amb el que faig aquí dins de la meva jurisdicció.
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Ara bé, en realitat l’infant és un valor comú, és un valor fonamental per
a la societat, i la societat ha d’ajudar a protegir aquests infants, també en
situacions de crisi.
Però ajudar els pares, quan són pares per primera vegada, que no saben
com fer-ho, que mai no han entès quines són les alternatives, que estan
cansats, que moltes vegades no tenen feina, que estan malalts, que tenen
tants problemes, això també és una responsabilitat de tots nosaltres, per
sensibilitzar, informar i ajudar al canvi de mentalitat. Llavors, una ajuda,
una aliança, és fonamental.
Ara, el Comitè de Drets de l’Infant, en el seu treball, controla el que duen
a terme els països. Té orientacions per donar una referència de quines
mesures i intervencions són necessàries. Però és clarament impossible
que un organisme internacional pugui pretendre conèixer la realitat d’un
país per donar l’orientació de com s’ha de fer. L’agenda de cada país cal
desenvolupar-la, pensar-la i considerar-la per a cada país.
Però la Convenció té uns quants punts de referència que són fonamentals, i molt breument els exposaré.
El primer és la protecció de tots els infants contra la discriminació: la
promoció de la igualtat. Per a nosaltres això és molt obvi i podem pensar que a les nostres societats ja està resolt, però no és així si pensem en
la manca d’atenció que tenen els infants que viuen a les zones perifèriques de les nostres urbs, els infants que, arribats de l’Àfrica o de
l’Europa central, estan sense documents en els nostres països que..., si
pensem en els infants que viuen per sota del llindar de la pobresa en les
nostres societats. En realitat, lluitar per la protecció contra la discriminació suposa promoure la inclusió sistemàtica, progressiva, d’aquest
aspecte, i aquí hi resta molt per fer.
Pel que fa al segon punt, hem de considerar sempre quina és la millor
solució per a la infància. I moltes vegades tenim opcions que són políticament correctes, com ara quan adoptem el pressupost d’un país o d’una
regió. Però ben poques vegades ens qüestionem quina és la prioritat que
es dóna al pressupost per a les polítiques de la infància, o ens plantegem
què significaria donar prioritat als infants. Si decidim en un context de
conflicte, per exemple, entre una família que vol adoptar un infant i la
família d’origen biològic, moltes vegades la nostra tendència és a posarnos en el lloc de la família del país on estem, i no necessàriament a pensar en la millor solució per al nen o nena. L’interès superior, per tant, és
fonamental, i la participació dels infants en forma de diàleg és també un
vessant essencial de la Convenció.
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Però cal dir que n’hi ha d’altres que també són importants, com ara la
promoció dels drets econòmics, socials i culturals: educació, salut, assistència social, etc. Ha de ser progressiva i ha d’utilitzar i mobilitzar al
màxim els recursos pressupostaris disponibles en un país. Quan hi ha
una crisi econòmica en un país, els primers que patiran seran els infants
i les dones, sobretot les famílies més marginades de les nostres societats.
L’orientació de la Convenció dóna paràmetres que cal que no oblidem.
A mi m’agradaria posar uns quants exemples més específics de canvis a
Europa, per parlar de casos més propers, sobre la base d’un estudi que
tot just ara hem acabat sobre Europa i l’Àsia central. En aquest estudi
qüestionem fins a quin punt els compromisos assumits pels governs,
quan van ratificar la Convenció, continuen sent una referència per al seu
treball quotidià. O fins a quin punt els governs es qüestionen quina és la
seva trajectòria, si la jutgen favorablement, si inclouen la infància en l’agenda política dels seus països... Tots els països que vam estudiar havien
presentat, almenys, dos informes i les conclusions. Les recomanacions
del Comitè de Drets de l’Infant han servit per anar treballant. També vam
fer un seguiment dels canvis legislatius, els canvis institucionals i els
mecanismes de control del progrés en les nostres societats.
Heus aquí alguns dels resultats més significatius de la nostra recerca.
El primer, molt positiu, és que en tots els països estudiats es van introduir canvis en la legislació, la qual cosa és fenomenal; és molt important. Per a juristes com jo, això va ser una tasca molt bonica. Però es va
fer aquest treball de manera molt diferent.
En alguns països, sobretot de l’Europa central, on les nacions naixien a
una nova estructura política, moltes constitucions van reconèixer els
drets fonamentals de nens i nenes. Aleshores, al més alt nivell de cadascun d’aquests països, es va introduir el reconeixement del fet que els
infants tenen tots els drets reconeguts en la Convenció dels Drets de
l’Infant. En països com ara Bielorússia, Polònia, Eslovènia o la República
Txeca, s’hi pot apreciar un canvi molt interessant. En aquests països, en
cas que hi hagi un conflicte entre la disposició de la Convenció i la legislació nacional, prevaldrà la Convenció dels Drets de l’Infant.
Això també passa als nostres països. Un exemple: a Itàlia, el codi penal
no hi preveu la punició per càstigs corporals contra els infants en el si de
la família, no ho fa pas obertament. Però la cort constitucional italiana, en
aplicar-se la Convenció directament, va reconèixer que aquest buit havia
de ser omplert amb la interpretació de la Convenció i que, en realitat, la
disposició de la Convenció era suficient per penalitzar els qui poguessin
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ocasionar maltractaments dins de la família. Això ens porta a reflexionar
sobre el que passa o sobre fins a quin punt no fem servir la Convenció. Però
és clar que la legislació nacional també va ajudar a omplir altres buits.
Un exemple que em sembla molt interessant és l’adopció internacional.
L’any 1989, quan es va aprovar la Convenció, no hi havia una legislació
als nostres països que establís la normativa, les garanties necessàries per
assegurar la integració d’un infant de l’Amèrica Llatina a Espanya, o
d’Angola a Portugal. Tot es feia més o menys per instint, i em sembla bé
que sigui així: anem cap a un futur fantàstic per a aquest infant que ve
d’un país molt pobre. Però no era gaire habitual que ens qüestionéssim el
context cultural de l’infant, com s’anava integrant en un nou país que parlava una altra llengua, com anava tallant la relació amb persones de la
seva ètnia, etc.
Ara, en molts països la legislació introdueix disposicions molt precises
sobre això. Però, si pensem en un repte present avui en molts països, el
que planteja la introducció de les noves tecnologies, l’accés a Internet, la
violència a la televisió, etc., veurem que moltes vegades no tenim una
legislació gaire precisa per protegir els infants. És un procés que ha de
continuar, i cada vegada més hem de qüestionar-nos si hi ha alguna cosa
en la qual no pensem i que és important per protegir els nostres infants.
Dues perspectives que van venir després em semblen interessants. En
certs casos es va adoptar el codi de protecció dels infants. En el cas
d’Espanya, l’any 1996 es va adoptar el codi de protecció jurídica del
menor, per intentar cobrir moltes disposicions sobre famílies, sobre l’accés a l’educació, etc., la major part dels casos plantejats per la Convenció.
En altres països, es va seguir una mica la legislació sectorial: avui tractarem de la justícia juvenil, demà del treball infantil, després de la participació d’infants en conflictes armats, etc.
Els dos casos són importants perquè el detall no es pot trobar en un codi
general; però, si ens cenyim simplement a la part sectorial, podem perdre
com a punt de referència el que és comú en la legislació sobre la infància. S’hi ha d’ajudar recorrent alternativament a una perspectiva o a l’altra segons convingui.
Hem de prosseguir en aquest treball sobre el canvi legislatiu i, a més,
reconèixer que la legislació és simplement una dimensió en un procés
molt ampli d’aplicació de la Convenció.
Si la llei no és coneguda pel públic, les famílies, l’escola, etc., si la llei no
és aplicada pels professionals, els jutges, els advocats, etc., si no fem una
inversió en els mecanismes d’aplicació de la llei (com ara un defensor
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dels drets dels infants que pugui ser la veu per aplicar la legislació en
l’esdevenir quotidià de la família i dels infants), la llei pot ser una cosa
bonica però que no serveix de res i que, per tant, no aconsegueix els
resultats que volem obtenir. És fonamental utilitzar la llei des d’una perspectiva molt més àmplia.
El segon punt que revisem en la nostra investigació són els canvis institucionals, i aquí jo volia parlar de dos en particular: l’un és el defensor
dels drets dels infants, el defensor de l’infant, el defensor del poble per
als infants; i l’altre, la coordinació de mecanismes en cada país.
Començo amb el defensor dels drets de l’infant. És interessant saber que
l’any 1981 es va crear a Noruega el primer defensor de l’infant. Avui
aquesta institució existeix en vint-i-sis països europeus. És un salt molt
important. Però també cal dir que aquí es presenta de formes molt diferents. A Portugal, hi tenim un defensor dels drets humans que s’ocupa
dels infants (un grupet dins de l’oficina s’encarrega de fer respectar els
drets d’aquests darrers). En determinats països com ara Noruega, hi
tenim un defensor separat. Mentre que en altres països es fa a escala
regional. I a Catalunya a hores d’ara es discuteix com definir l’enfocament dins de la defensoria que s’ocupa dels infants específicament.
¿Per què és important tenir aquesta institució? Sens dubte perquè assegurarà una atenció sistemàtica sobre la infància. No està condicionada
ni per interessos polítics o d’altra mena. És a dir, que és aquí com la veu
dels infants; pot recordar en cada moment, en cada decisió, l’interès
superior del nen o de la nena. Té un mandat definit des del començament, que no pot ser canviat perquè parli massa o sigui massa crític o
perquè no sigui gaire còmode per al Govern. Però també perquè és una
institució que pot controlar els avenços o la falta d’avenços en un país,
en una regió o en un poble a diferents nivells.
És molt important perquè aquesta institució pot recomanar al Parlament o
al poder legislatiu un pressupost que pugui donar la prioritat als infants,
que pot supervisar el compliment més gran o més petit de les seves recomanacions. Per funcionar de manera molt efectiva, ha de disposar de
recursos pressupostaris i humans que el puguin ajudar a fer una bona tasca
–com ara tenir grups d’experts que coneguin qüestions de pedagogia, de
psicologia, d’educació, de salut, etc.–, per ajudar a trobar la millor recomanació per a les qüestions generals o individuals dels infants.
En molts països, s’hi ha establert el mecanisme, però els recursos no
hi són, i el poble, la gent, els infants no saben que existeix, de
manera que la seva capacitat d’intervenció és molt limitada. El que
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volem, no cal dir-ho, és que sigui efectiva, que pugui promoure els
drets dels infants.
El segon canvi institucional és la preocupació de tots aquests països per
garantir una coordinació d’activitats en favor dels infants. Des de cada
departament nacional o regional, és fonamental que els ministeris i els
departaments que s’ocupen de diferents qüestions entorn dels infants
puguin treballar conjuntament. Per exemple, al meu país el treball
infantil era un problema sobre el qual es feien intervencions des del
Ministeri d’Ocupació, el Ministeri d’Educació, el Ministeri de Justícia:
totes molt interessants, molt bé; però aquests ministeris mai no parlaven
entre si –i així es duplicaven els recursos, que eren molt limitats– i no
contribuïen a fer que l’esforç anés encaminat a ajudar els infants que
treballaven, i a més no s’hi involucrava ni la societat civil, ni l’escola
–que va ser el tema essencial–, ni l’Església, etc.
La cooperació horitzontal és important. Fins i tot per a països que tenen
una descentralització autonòmica és fonamental una coordinació vertical.
Podem tenir una regió molt rica i una de molt pobra, però l’Estat ha de
mirar on s’ha d’ajudar més o on cal establir vincles de solidaritat. És
important garantir un diàleg des del poblet a l’autoritat central.
Ara, el que mirem és que moltes vegades això és la idea, però en la realitat no funciona així. I moltes vegades les entitats responsables del pressupost, de la part de finances, dels departaments que estan encarregats de
la planificació, tampoc no estan associats a aquestes reflexions. La part
social és aquí, dins la reflexió, però la part que pot fer l’estratègia per al
país o per a la regió moltes vegades no hi és pas. La nostra crida és perquè tothom pugui participar en aquesta reflexió, introduir els ajustos
necessaris i fer-ne el seguiment necessari, i avaluar-los.
I això em porta a la darrera dimensió en la qual treballem, que és el control de progressos. Tots sabem que podem tenir una gran voluntat per fer
el bé, però si no mirem el que aconseguim amb les nostres intervencions
d’una manera crítica, obertament crítica, constructivament crítica, pot
passar que el que he fet sigui bonic però que no hagi canviat res. La inversió en mecanismes i instruments de control i seguiment és una dimensió
molt important en l’aplicació de la Convenció.
Això toca molts temes. I un d’aquests és el de les dades sobre la infància. En molts casos tenim moltes més dades, informació més bona, i en
molts altres no en tenim prou. Pobresa infantil, immigració i tràfic d’infants en són exemples. Si volem saber quants infants combaten actualment en conflictes armats, ningú no pot donar la resposta. Continuem
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dient en cada moment més de tres-cents mil, però poden ser molts
més, i no sabem donar la resposta.
I una altra cosa: fins avui, a la major part dels països, mirem la infància com
un objecte d’observació, i molt poques vegades com una font d’informació. Involucrem ben poques vegades els infants com a font de reflexió sobre
el que passa, participació que podria canviar-ne el resultat. Fins i tot per fer
recerca és molt difícil, demana massa temps i sembla que ho deixem de
banda perquè és molt més complicat; però, quan ho fem, ens dóna una
perspectiva absolutament diferent de la realitat. La percepció dels infants és
fonamental i moltes vegades obre horitzons que mai no havíem concebut.
És important fer una inversió en aquest tema, i segurament aquí es pot
fer això, sobretot associant-ho a l’escola, que és fonamental com a punt
de referència.
En l’àmbit internacional –és la darrera cosa que hi volia afegir–, l’any
vinent es farà la revisió dels progressos en les polítiques per a la infància
a les Nacions Unides. S’elaborarà un informe del secretari general que
recollirà els grans canvis que s’han aconseguit. Serà molt interessant que
també la veu dels infants pugui ser escoltada en aquest tema. I potser aquí,
a Catalunya, es pot fer alguna cosa molt interessant amb enquestes domiciliàries a infants sobre temes que són interessants per a ells.
Arribo ja a la meva conclusió. He il·lustrat moltes coses i en podria
il·lustrar moltes més. S’han aconseguit moltíssimes coses que no podíem
haver previst quinze o disset anys enrere. Potser el més interessant és
que amb el que aprenem i aconseguim tenim la capacitat de fer molt
més i disposar-nos millor per al futur.
A partir d’ara, crec que ens trobarem davant de tres reptes fonamentals.
El primer és la promoció, el reforç de la cultura dels drets dels infants.
Entenem què és, però hem de fer que tots hi participin, perquè no és
possible reprimir el que surt malament: cal ser previsors i fer-ho bé des
del començament. Hem d’ajudar a tothom.
En segon lloc, això significa que és fonamental invertir en la capacitació
de professionals. Cal fer-ho de manera sistemàtica, i no pensar que amb
una sola vegada ja n’hi ha prou. Hem de repetir-ho moltes vegades.
I, com a tercer repte important, hem de controlar l’abast del que anem
fent, avaluar les mesures del Govern, i també les intervencions de la
societat civil, de les associacions professionals, i dur a terme aquesta
avaluació amb la participació dels infants.
I potser, si ho fem així, d’aquí a uns quants anys podrem celebrar més
progressos i enfrontar-nos a menys reptes.
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La infància moderna a Europa.
Reptes i oportunitats
Trond Waage

Actualment ens trobem amb la generació de la negociació. En l’entorn
familiar és obvi: vas al supermercat i tens, evidentment, totes les llaminadures, xocolatines i tots els caramels just davant de la caixa, perquè
els infants els vegin molt clarament al moment de pagar.
I, aleshores, vas a pagar i el nen aixeca el braç i diu: «Mama jo voldria
aquesta xocolatina». I la mama que diu: «No, avui no és dissabte, avui és
dilluns». I el nen: «Sí, però és que aquesta xocolatina a mi m’agrada moltíssim». I, aleshores, doncs es passen uns minuts debatent i negociant
què passa amb la xocolatina, si passa per la caixa o no.
I qui ha ensenyat els nens a negociar? Què us sembla? La mare? El pare?
No ho crec. Potser sí en els pares més joves. Però, el sistema educatiu?
L’escola? Sí? No!! Què en penseu? Qui està educant els nostres fills, realment? McDonald’s, Coca-Cola..., els grans. La publicitat. I no ho estan
pas fent per casualitat. Ho estan fent amb una recerca aprofundida.
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Quan jo feia recerca a Oslo sobre qüestions relacionades amb la infància,
recordo que els fons de què jo disposava per fer recerca eren realment molt
minsos, comparats amb els dels companys que feien recerca per a les grans
multinacionals publicitàries, que estudiaven com arribar al cap del meu fill.
Això, en principi, no és negatiu. De fet ho veig com a molt positiu. Em
sembla que és positiu tenir una jove generació capaç de negociar amb
nosaltres, amb mi. Perquè així jo he de canviar la meva actitud envers el
meu fill. Ja no accepten així, perquè sí, l’autoritat dels pares, sinó que la
qüestionen. I pregunten: «Escolta’m, pare –o mare–, jo vull saber per què
m’estàs dient això». I passa el mateix en aquella situació que comentàvem
abans del supermercat i la xocolatina. Amb una situació com aquesta,
realment has de parlar amb la teva filla, o fill, i has d’explicar-li el perquè
sí o el perquè no.
Ara fa deu anys la gent hauria dit que perdies una mica la teva posició
d’autoritat en posar-te a negociar amb el teu fill, en posar-te a discutir
sobre la xocolatina supermercat. En canvi, ara qui perd el seu posicionament és el pare que es quadra allà davant i diu: «No i punt». I a mi em
sembla que això és positiu.
El repte, quan parlem de negociació, és un repte per a nosaltres, és com
podem aprendre a comunicar-nos, com podem fer servir totes aquestes
competències que ells, els infants, estan assolint tan bé i tan ràpidament,
per desenvolupar, per arribar a tenir un país millor, una Europa millor, un
sistema democràtic millor, un sistema educatiu millor.
I, per tant, per descomptat que el sector de la publicitat ha descobert que
tenim aquí tot un seguit de reptes en aquesta teoria de la negociació.
Tenim, doncs, aquesta generació comercial o publicitària, com li vulguem dir, i és que les empreses saben perfectament com arribar als nostres fills. Fins i tot els estats promouen que les famílies tinguin un sol fill,
perquè saben que aquest fill esdevé la cosa més important del món. I
alguns fins i tot els anomenen terroristes, fent referència a certs comentaris que es feien a Espanya ara fa dos mesos.
Segur que coneixeu la marca Zara. Aquesta marca s’està comentant que,
justament, amb aquesta idea de consum, està connectant amb la nostra
cartera a través dels nostres fills, que sempre busquen les últimes coses
i les últimes novetats. Zara diu dues coses: els productes es fan a
Espanya, i no per casualitat, i no es fan amb mà d’obra infantil i, a més,
canvien el concepte de disseny cada tres setmanes. Per això els nostres
fills rarament es trobaran amb altres nens i nenes vestits amb la mateixa
roba, per bé que portin la mateixa roba de Zara. Tot plegat, en realitat,
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es converteix en una mena de nou uniforme. Abans es parlava de ser o
no ser, era important ser o no ser, pel que fa a la interacció social i la
relació amb els altres. Avui dia ja no és ser o no ser, sinó tenir o no
tenir; si no tens l’últim Nokia fantàstic o l’últim Ericsson increïble, ja
no pots interaccionar amb els teus amics, ni relacionar-te amb els teus
companys de la mateixa manera.
Tal com es presenta la filosofia avui dia, el guanyador és aquell que ha
aconseguit tenir, acumular, més coses abans de morir. Però evidentment
ningú no sabrà mai qui és el guanyador!
En una recerca que es va dur a terme ara fa poc a Suècia, concretament
en 152 llars d’infants o centres de primària, de mitjana es van trobar 534
joguines per cada sala. El 20 % de les quals no estaven ni desembalades. La conclusió de l’estudi és que els infants no juguen gaire amb les
joguines i que les llars d’infants senzillament reflecteixen aquesta societat de consum dels adults en què consumir béns i tenir moltes coses
dóna més valor al centre.
La secció més important de botigues duty-free dels aeroports ja no és,
com abans, la part de licors, tabac, vi, etc., sinó la part de la secció d’infants. Perquè el que portes a casa és, diríem, un objecte per compensar
la teva mala consciència perquè has estat de viatge a fora de casa i, per
tant, portes un obsequi que és l’expressió del teu amor. I, a més a més,
la diferència per gènere a les botigues de regals per a nens segueix sent
tan flagrant com fa una generació. Entres en una botiga i veus ràpidament l’apartat de les joguines per a nenes i l’apartat de joguines per a
nens, tot allò de color rosa, tot això de color blau. I, també, tot un seguit
de regals amb un significant molt clar de què és l’expressió de l’amor.
Segurament sabreu que hi ha un estudi molt important sobre la infància
que s’està duent a terme en el marc de les Nacions Unides i en què una
part analitza els mitjans de comunicació i, en particular, la violència en
els mitjans de comunicació, inclosa també Internet. I ara em centraré en
el que anomenen, en un joc de paraules, TVgers, aquella generació que
ha crescut davant de la pantalla des que era al pit de la mare.
I en aquest sentit hi ha –bé, no sé si vosaltres en coneixeu– un seguit
de cadenes de televisió que estan fetes, editades, per infants, per joves,
que des de ben petits aprenen tot el llenguatge audiovisual i l’aprenen
realment molt bé, i ho puc dir amb coneixement de causa perquè fa
molts anys jo mateix en vaig formar part també, com a productor de
televisió. Aquests nens i nenes han après molt clarament tots els codis
audiovisuals necessaris.
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I el que m’interessa aquí és com codifiquem i descodifiquem una informació. Això és important tant per al sistema educatiu com per als pares.
Hi ha un mètode de presentació, estudiat pels mateixos mitjans de
comunicació. Tenim el que es diu «desencadenant», és a dir, l’element
que t’ataca emocionalment des del primer moment, des del principi i
que fa que ja no tinguis ganes de canviar de canal (com els titulars del
telenotícies). Després s’entra en una presentació més aprofundida i ens
podem relaxar. Després es passa a l’escalada del conflicte. Això ho
podem fer un parell de vegades. Aleshores, en el cas de les pel·lícules si
més no, arribem a la resolució del conflicte i ja ens hem salvat per fi. Al
final de les notícies, tornem a tenir una petita davallada amb la presentació del temps.
I això és tota una línia emocional. I, si estudies l’aplicació d’aquest mateix
sistema a l’escola, caldria preguntar-se quina mena de gràfica hi hauria. I
això és real! És un repte per a nosaltres.
I no ho estic dient per divertir. Realment vaig tenir l’oportunitat d’enregistrar una classe de cinquè, amb càmeres de vídeo durant un mes, i gravàvem una hora cada dia. I teníem cinc estudiants de psicologia analitzant
després aquest enregistrament i concretament el llenguatge no verbal.
Realment va ser molt interessant. Però el més impressionant de tot va ser
que, quan s’obrien les portes i els infants entraven a classe, feien un gest
amb la cara, com una ganyota, com dient: ja ho sé tot!, ho sé tot!, sé tot,
tot el que passarà durant els propers 55 minuts.
No estic dient que nosaltres com a professors els hem de fer d’animadors, però sí que hauríem de replantejar o reflexionar sobre com comunique en l’entorn de l’aula. Perquè això suposa prendre’ns aquests
infants seriosament i entrar en el llenguatge de descodificació que ells
dominen perfectament.
Per tant, aquesta és la generació de la tecnologia, dels nens i nenes amb
telèfons, MP3, Internet... Que tot el que fa és alliberar el potencial i minimitzar el risc. I amb això no estic dient, evidentment, que tota aquesta tecnologia no tingui un potencial molt positiu, fantàstic i enorme.
Tots els infants, absolutament tots, de tretze anys a Noruega, ara per ara,
tots tenen almenys un telèfon mòbil amb càmera integrada. Segurament a
Catalunya deu passar el mateix. I per què fan servir aquestes càmeres? Us
explicaré tot seguit una experiència que vaig tenir jo precisament quan
estava a Noruega. Tenint en compte que després de fer gimnàstica tothom
es dutxa, hi havia un individu, un nen, que feia fotos amb el mòbil als
altres nens i nenes quan es dutxaven. Era un individu que no estava gras,
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però sí que tenia una mica de sobrepès, com jo. I aleshores agafava la
imatge la manipulava a l’ordinador, de manera que la persona que tenia
fotografiada l’anava inflant i la feia més grassa de tot, excepte el seu
sexe, que quedava petit. Sense més transcendència, només per divertirse. I no passava res. Però llavors tot va començar. Van posar la imatge a
la pàgina Internet de l’escola, de manera que tothom de l’escola podia
veure aquesta fotografia. El sector de la pornografia, que està sempre al
cas de totes aquestes coses, va agafar aquesta imatge i ara es pot veure
des de qualsevol pàgina pornogràfica. El nen es va quedar completament col·lapsat i va amenaçar de suïcidar-se. La mare es va posar en contacte amb mi, vam tenir tot un seguit de converses, vam buscar ajut professional. El nen no va tornar mai a aquella escola. Però, després el tema
va sortir en els mitjans de comunicació i a la primera pàgina de la premsa. I van preguntar al director de l’escola què s’havia de fer. El director,
que era una bona persona, va dir: «Cap problema, a partir de demà prohibit tenir mòbil a l’escola». Per tant, 530 infants que deixaran de tenir
mòbil a partir de demà. El responsable del consell escolar, que també
era una bona persona, em va trucar. Era un tipus molt interessant. I em
va dir: «Trond, has de parlar amb el director de l’escola perquè l’opció
de retirar tots els mòbils no té sentit». Vaig parlar amb el director de l’escola i li vaig dir: «Només tens una sortida, has de convocar tot el consell, reunir-los a l’auditori, sense professors, sense ningú, entre ells i
reflexionar sobre què ha passat i per què ha passat». I, després, la reunió
d’unes tres hores en què tots van estar debatent a fons el que havia passat. 530 nens i nenes reunits i discutint què ha passat i quines són les
conseqüències. Després em va trucar el responsable del consell social i
em va dir: «Mira, jo fa nou anys que estic aquí i, per primera vegada, tots
hem reflexionat a fons sobre l’ètica. I estic convençut que després d’aquesta reunió ningú, ningú que hagi estat en aquesta reunió, mai més
farà una cosa així. Tothom ho ha entès, tothom ha analitzat les conseqüències i això no tornarà a passar. Ha estat fantàstic!». I després el director em va trucar i em va donar les gràcies perquè va veure que era el
millor que s’havia pogut fer.
I molts dels nostres fills acaben en aquestes pàgines web de les escoles
que recullen les fotografies d’actes o festes que s’hagin pogut celebrar, i
moltes vegades amb els seus noms. O, per exemple, si un es presenta
per a una feina, per a un càrrec, i presenta el currículum amb totes les
referències, puc comprovar aquelles referències, però en realitat també
té una identitat en la xarxa i el puc buscar a través del Google i el puc
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veure completament begut o mig despullat a Eivissa l’estiu passat o també
el puc veure en una festa de l’escola divertint-se como un boig quan tenia
quinze anys, que algú va agafar amb la seva càmera. La meva maduresa,
per descomptat, m’ha de fer pensar que això són moments de festa i que,
per tant, he de relativitzar allò que posa en el currículum, però en realitat
sí que en té. I, per tant, ¿com ensenyar als vostres fills que tindran realment aquesta identitat en la xarxa, que a més a més no podran controlar
de cap manera?
Després hi ha tot el tema de les webcams, a través de les quals els
amics es poden comunicar. Com la història de la Geni, una història real,
d’una noia de catorze a quinze anys. Jove, bonica, li agradava molt xatejar i va conèixer una altra noia pel xat i es van fer molt amigues. I aquesta li va dir: «Oh! Hauries de ser model». I la Geni va pensar: per què no?
I durant les tres setmanes que va durar el xat s’enviaven fotografies.
L’altra també li va dir un dia: «Tinc un bon amic que fa fotografies de
models». Però aquesta altra persona era un home que tenia quaranta-set
anys i coneixia la seva identitat i li deia que sabia on vivia ella i que
tenia un munt de fotografies seves. Aquest home, doncs, s’hi va apropar, va anar a casa seva, els pares no hi eren, ella tornava de l’escola i
la va violar. I ella no és l’única. N’hi ha milers. Ella va ser prou forta per
anar a la policia i denunciar la seva història i ara aquest individu, mentre nosaltres som aquí parlant, és a la presó.
Parlem, per tant, d’ahir i de demà.
Abans: el menjador de casa es converteix en la sala dels mitjans de
comunicació, on hi ha la televisió. I pel que fa als mitjans, al principi hi
havia una mena de control social, en el sentit que els pares podien
saber, exactament, què veien els fills i amb qui parlaven quan algú trucava a casa.
Avui o demà: qualsevol habitació de la casa és una habitació amb mitjans de comunicació, amb l’ordinador, Internet, el telèfon mòbil...
Sabem, per estudis que s’han fet a Tòquio, que són els més joves justament els que fan servir l’última tecnologia dels mòbils amb el sistema 3G.
Per tant, del control social passem a una individualització i a una privatització d’aquests mitjans.
Si ja no pots controlar els teus fills, aleshores com s’ha de fer front a
aquesta situació?
Tenim el conveni de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant que és un
document únic per planificar, per fer polítiques. És un document únic pel
que fa a la protecció dels infants, en el sentit que parla dels drets dels infants,
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però també parla de la inversió que fem en els infants. I, finalment, podem
dir que realment l’eix d’aquesta convenció és la part més important d’aquest document. Perquè és absolutament essencial creure en aquesta part
del respecte pels infants com a éssers humans i dels infants entre ells.
Perquè, si ens en sortim, aconseguirem realment construir unes veritables
democràcies per a la pau.

Hi ha bàsicament tres blocs que estan en aquest conveni:
• Protecció. Que ens parla dels abusos, de l’explotació, etc.
• Provisió. Relativa a l’educació i la salut.
• Participació. Relativa a la participació de tots els infants.

Tots els països del món, en total 192, han de ratificar aquest conveni.
Espanya l’ha de ratificar l’any 2008.
quan llegim aquests informes que podem veure a Ginebra, Marta
Santos sap molt bé què se’n fa perquè ha estat molt temps treballant amb
nosaltres i coneix bé aquesta filosofia. Veiem que es parla molt de protecció, després es parla a vegades de provisió i potser al final, com a
molt, es parla una mica de participació. El model fa aquesta escalada.
Però el nostre plantejament és que perquè realment es pugui arribar a
una bona protecció cal que hi hagi un model dinàmic en què es parli
també de provisió i de participació.
Amb això descric ara la percepció que tenim, en la nostra cultura, de la
imatge de l’infant. Quan el nen neix és una mena de taula rasa que
comencem a omplir. I el nen o la nena passa de ser un ésser amb necessitats a ser un ens de recerca, a ser un ésser competent.
Gran part de la recerca s’ha fet tenint en compte l’infant com si fos un
ésser passiu, és a dir, s’ha parlat molt de la teoria de Piaget en les diferents etapes i de saber a partir de quin moment el nen està capacitat per
fer cada cosa. Però en realitat les noves recerques neguen Piaget, perquè
d’alguna manera mostren que la comunicació amb l’infant es produeix
des del primer moment, al cap dels tres minuts després de néixer. I que
hi ha una interacció que fa que realment l’infant pugui ser, des del primer moment, objecte d’aquesta recerca que abans consideràvem que
arribava molt més tard.
Si ens quedem en aquest plantejament més passiu, estem abordant la síndrome de culpa del nen. L’infant malaguanyat és el que esdevé una mena
de terrorista i, per tant, només podem rescatar la família si introduïm uns

I
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límits molt clars. El nen obès és un objecte de preocupació, cada vegada
més gran, a Europa. Els infants obesos es converteixen en un objecte de preocupació, en termes de salut, en termes de cost per a la comunitat, i es consideren com una mena de nou dimoni social, una mena de monstre. Cal cridar l’expert, trobar un diagnòstic, el problema està a dins del cap del nen;
per tant, es culpa el nen. Doncs, cal medicar-lo. I si tenim criminals joves,
delinqüents, és perquè hi ha una edat que cada vegada és menor d’aquests
criminals. Culpa de l’infant. És tot culpa seva.
Moltes vegades quan parlem del nen que pateix aquest procés, es diu: «Ja
saps com són els nens, sempre han sigut així». Per tant, culpa del nen.
Fàcil. O, en el cas que tingui problemes a l’escola, si realment el professorat de l’escola té massa problemes amb ell, doncs que cridi l’expert, el
psicòleg que serà part de l’equip de rescat.
Però tenim el cas de l’Stefan de dotze anys que ja ha passat per tots els
equips de rescat possibles. I quan em crida em diu: «Per què he de fer
aquesta taula de dos temps –com s’anomena– quan realment jo no puc
gestionar la meva vida?».
Com el bullying. Imagineu-vos l’assetjament d’un infant a l’escola, no
durant una setmana o un mes, sinó durant anys. I, a més, que aquest nen,
de deu o dotze anys, sap perfectament que el professor està al cas i assabentat de tot el que passa. I aquest bullying el tenim físic, racista o emotiu, sexual, assetjament sobretot de nois a noies, verbal i també per
Internet, suara esmentat.
L’infant estressat està vivint una infància plena d’expectatives, dia a dia:
«Has de tenir èxit a l’escola, has de ser el millor a l’escola, has de ser molt
popular entre els teus companys, has de fomentar la teva imatge amb la
roba adient, has de ser el representant familiar de l’èxit». «Eh, que és bonic
aquest nen! Té sis anys. Ja parla dos idiomes, i a més fa ballet, i a més toca
el piano.» L’èxit de la família. Per tant, has de ser el guanyador i no pas
un perdedor. I has de sobreviure a aquesta infància. I, al final, acaben
dient: la veritat és que tinc ganes que comenci la vida real. I no ser destruït pels pares o pel sistema educatiu.
Després, també, tenim els pares estressats, estan tot el dia amb el rellotge. Un dels nois em va dir: «Sisplau, pots dir als meus pares que deixin
el rellotge a casa?».
A Innocenti, en un estudi d’un expert suec vam veure, amb els resultats, el
que pot passar amb aquests pares estressats: la síndrome de l’infant sacsejat.
El nen crida, només té tres o sis mesos i no et pots comunicar amb ell, estàs
cansat, estressat, i el sacseges. I tenim molts infants així, arreu d’Europa, amb
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discapacitats pel sacsejament a què han estat sotmesos. Això és el que diu
la recerca. I això no té res a veure amb classes socials ni amb racisme, sinó
que és una cosa que senzillament passa. No intencionalment. Es viu amb
normalitat.
També tenim els infants medicats. Els adolescents són els que fan més
visites als metges, en la nostra societat. Per qüestions d’estil de vida i
d’estrès. I la resposta mèdica, massa sovint, és la medicació, no pas la
prevenció ni una alarma respecte a algun possible desenvolupament
negatiu. Per descomptat, les conseqüències a llarg termini són que, si
tens un problema, el soluciones amb pastilles.
Hi ha un estudi a Noruega que ha demostrat que als nens i nenes que
es desperten al matí i diuen: «Tinc mal de cap, no puc anar a escola» els
pares, que ells mateixos ja s’automediquen, els donen directament una
pastilla per al mal de cap. Així podem dir que l’increment de l’addició a
les pastilles dels infants ha augmentat en deu anys.
El plantejament més tradicional de la infància és considerar-la com una
etapa passatgera en què l’infant és vulnerable, és incomplet, se l’ha d’ajudar, i que tota aquesta situació és només temporal.
Però la infància moderna ens parla d’una cosa molt important per a
nosaltres: és el concepte de l’infant competent. Amb necessitat d’emocions, de flexibilitat, de sentir-se realitzat, de ser respectat, de sentir-se
igual i de participar. A més a més, ha de tenir un esperit crític i ha d’estar preparat per a la incertesa.
I els nens i nenes són, de fet, els agents socials de canvi, molt més del
que podem ser-ho nosaltres. Són ells els capaços, en realitat, d’analitzar
i de veure les solucions que poden afectar el seu futur, perquè ells miren
molt més el futur, que no pas les nostres solucions del passat.
I el sistema educatiu dóna així la benvinguda a aquest infant competent? O
deixa de banda aquestes competències? Es bandegen aquestes aptituds potser innates dels nens precisament perquè hi ha un programa determinat? Es
fracassa a l’hora d’esperonar la participació com a oportunitat per a l’aprenentatge? O potser els preocupen més els temes de l’escola, que no pas els
infants de l’escola? A Noruega, per exemple, en els quatre anys de formació de magisteri rarament tens un debat sobre què és realment un nen. Ara
bé, la disciplina acadèmica sí que es debat de manera aprofundida.
I si no donem importància a aquest respecte de l’infant i a les competències
de l’infant, estem en realitat creant una sala d’espera de la societat immensa. És com deixar deu anys un infant en una sala d’espera. I jo m’he passat
mitja hora a cal dentista, a la sala d’espera, i de veritat ja n’he tingut prou.
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I segons diuen els investigadors, els experts, si no som capaços de canviar el sistema educatiu per fer-lo més flexible i capaç d’assumir aquestes
competències dels infants, el que estem fent és una situació de risc molt
relacionada amb els mitjans, segons dèiem al principi.
Segons ens diu també la recerca, si en aquest sistema educatiu el que
fem és crear perdedors que tenen una experiència negativa i una baixa
autoestima, això és realment molt negatiu. A Noruega veiem que el
30% dels nens i nenes que acaben l’escola secundària necessiten
suport psicològic perquè tenen aquesta percepció de perdedors, i això
no hauria d’estar permès. S’hauria de portar als tribunals. El sistema
educatiu no hauria de poder crear perdedors. Tenim l’obligació de
crear guanyadors.
Els pares moderns també suposen un repte per al sistema educatiu. I
si vas a totes aquestes llibreries, si més no als Estats Units, amb grans
sectors de llibres d’autoajuda, sobre com fer l’infant més intel·ligent,
t’expliquen que si mentre estàs embarassada tens uns aparells endollats perquè el teu fill escolti Mozart, tindrà un coeficient d’intel·ligència més alt. I evidentment tothom vol tenir un fill amb un supercoeficient d’intel·ligència. O, si no, el poses a nedar de seguida, per fer
exercicis motors, o ràpidament a cantar, que aprengui ja a interpretar
quan només té dos mesos. Hi ha tot un sector, sobretot als Estats
Units, que està guanyant terreny amb força en aquest camp. Totes
aquestes noves tendències que s’ofereixen als pares i que compren
tots perquè no volen que els seus fills siguin uns perdedors. Omples
al màxim tot el temps del teu fill i no li quedarà mai més temps per
xutar una pilota.
I sembla, doncs, que les tendències ens diuen que els infants han de
seguir aquestes pautes d’estrès. Però aleshores tindrem un nen estressat,
cremat, que perdrà tota empatia, que perdrà la capacitat i l’esperit crític,
i que dependrà de l’agenda del Microsoft Outlook per a tota la seva vida.
I la indústria i el sector publicitari sap com manegar-ho, tot això.
Per tant, es tracta d’implicar els nens i nenes, d’assessorar, tenir-hi relació, però després també hi ha aquesta part que els pares han de ser també
visibles, que no han de claudicar, no es tracta només de ser amics. I, per
tant, per estar preparats per al futur cal conèixer la naturalesa humana i
ser capaços de viure amb les competències i amb les aptituds pròpies,
amb les relacions socials i no amb aquelles taules que mencionàvem
abans. Calen una mena d’instruments de navegació i ser capaços de diferenciar què és qualitat del que és porqueria.
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I, en lloc de tenir els infants controlant-los, excloent-los, amb l’enfocament orientat al sistema, els hauríem de convertir en una inversió, en un
recurs, incloure’ls, mobilitzar-los i tenir un enfocament orientat a ells.
La infància no és una malaltia passatgera, sinó que dura sempre al llarg
de tota la vida i de totes les generacions.
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Jose Fernández Barrera

Quan parlem de participació dels infants podem manifestar un sentiment d’estranyesa per tal com la mateixa noció d’infant és relativament recent. Els esforços esmerçats a pensar i reconèixer la infància
com una etapa específica de la vida que mereix una especial atenció
pels abusos que s’hi viuen –i malauradament encara hi tenen lloc– es
varen decantar cap a la necessitat de protegir els nens i les nenes pel
fet d’estar especialment indefensos. La construcció social de la infància en els nostres temps es va iniciar principalment a partir d’aquest
ànim de protegir-los.
Malgrat que els avenços més importants realitzats per protegir els
infants es poden atribuir al segle XX, ja havien existit institucions molt
antigues que vetllaven per la seva protecció com va ser el Pare d’Orfes,
figura protectora dels infants (antecedent dels defensors dels infants
actual) instituïda a València l’any 1337 per Pere III el Cerimoniós.1
Roca, T. Historia de la obra de los tribunales tutelares de menores en España. Madrid:
Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Protección de Menores, 1968, pàg. 15.

1
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Les característiques de les institucions protectores, tanmateix, han destacat per un elevat proteccionisme, ja que tenien en compte l’infant sempre
com a objecte de protecció enfront dels possibles abusos dels adults, fossin o no els seus pares. L’encara recent legislació dels tribunals tutelars de
menors –derogada en el seu vessant protector l’any 1987 i derogada definitivament l’any 2000– també estava molt imbuïda d’aquest caràcter
paternalista envers els infants en considerar-los una vegada més objecte
de protecció.2
És a partir de la dècada dels vuitanta que es dóna un gir en la consideració dels infants. Sense deixar de banda la seva necessària protecció –ja
que són tot sovint víctimes d’abusos i explotacions–, es comencen a
veure els nens i les nenes com a subjectes de drets i no solament com a
objectes de protecció per aquests drets. La norma marc que afavoreix definitivament que es consideri els infants com a subjectes de drets és la
Convenció Internacional dels Drets dels Infants, aprovada per les Nacions
Unides el 20 de novembre de 1989. La Convenció representa l’inici d’un
canvi d’actitud envers els infants i dóna una nova visió ètica de la infància en què es defineixen els infants com a subjectes de drets inalienables
que tenen el mateix valor que els drets dels adults. La Convenció també
representa un canvi de papers per part de les Nacions Unides i la comunitat internacional: no n’hi ha prou amb protegir, sinó que cal promoure
els drets dels infants.
En aquest canvi de posicionament, en què es comença a veure l’infant
com a subjecte de drets, cal destacar, a més, que se l’ha de contemplar
com a tal i no com a un futur adult. El període de la vida de l’infant és tan
important i tan característic, que ha de ser reconegut en si mateix i no en
un «com si fos».3 A partir d’aquest reconeixement propi, apareixen els primers moviments adreçats a considerar els infants com a ciutadans de ple
dret i es planteja la necessitat de la seva participació. A partir dels articles
12, 13, 14, 15 i 16 de la Convenció, en què es regulen diversos aspectes
que plantegen aquesta necessitat de comptar amb els infants i de cercar
formes de participació, s’inicia un procés important de reconeixement de
No va ser fins que es va aprovar la tardana Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE núm. 11, de 13.1.2000) que va quedar definitivament derogada la Llei reguladora del procediment dels jutjats de menors de
1948 que a la vegada era una refosa de lleis d’inicis del segle XX.
3
Tot sovint els infants són considerats i valorats únicament com a futurs adults i no com
a persones que tenen una vàlua per elles mateixes.
2
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la necessitat i la importància que els infants participin i que les seves opinions siguin tingudes en compte. S’inicia un procés en què els infants
prenen una posició similar a la que en el seu dia varen prendre altres
col·lectius que varen haver de reivindicar el seu lloc en la societat quan
no els era reconegut, com poden ser els treballadors, les dones, les persones de raça negra…, i és aleshores quan els infants poden començar a
ser vistos com un possible grup de pressió amb totes les implicacions
socials que això significa. Es prenen posicions d’autodefensa del col·lectiu hegemònic que en aquest cas és un col·lectiu molt ampli: el món dels
adults en general. Touraine destaca com els infants estan constituint
nous moviments socials i fa esment del moviment dels «liceistes» de
França que, a més de reivindicar canvis en el món de l’ensenyament,
desitgen ser actors socials en l’àmbit de les lleis i de les institucions.4
Aquest reconegut sociòleg francès també opina que un dels moviments
socials del futur serà el que encapçalaran els infants.5
A l’Estat espanyol, que va ratificar la Convenció l’any següent que fos aprovada, i, per tant, està obligat a complir–la, s’ha desenvolupat àmpliament
el seu contingut a partir de lleis, especialment la Llei orgànica 1/1996, de
15 de gener, de protecció jurídica del menor,6 i la Llei 8/1995 del
Parlament de Catalunya, d’atenció i protecció dels infants i adolescents.7
Ambdues lleis regulen àmplies fórmules de participació dels infants i de
regulació de mesures per fer possible l’aplicació de la Convenció.

La protecció i la participació són dues perspectives enfrontades
o complementàries?

Pompeu Fabra defineix la paraula protegir com a «cobrir o defensar (algú
o alguna cosa) contra allò que l’amenaça, contra un perill, un dany». Així
protegir es destaca per un posicionament d’algú més fort enfront d’algú
Touraine, A. ¿Cómo salir del liberalismo? Barcelona: Paidós Ibérica, 1999, pág. 78.
El moviment dels NAT (Niños y Adolescentes Trabajadores) iniciat al Perú fa més de
trenta anys per reivindicar el dret a una feina digna i anar contra la explotació infantil
és un clar exponent d’aquesta capacitat de movilització dels mateixos infants.
6
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica de menors, de modificació
parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17.1.1996).
7
Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents (DOGC
núm. 2083, de 2.8.1995).
4
5
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més dèbil o algú o quelcom en perill de desaparició. De la mateixa manera que ha passat amb altres sectors de la població, podem veure que el fet
de protegir els infants ha comportat un estatus especial que els ha aïllat
socialment i els ha fet més aliens a la vida social i, com a conseqüència,
s’ha dificultat la seva plena participació. Tonucci8 denuncia el fet de considerar l’infant com a menor, sobreprotegit, sobrevalorat però a la vegada
separat del món dels adults en un món a part. Es veu l’infant pel que serà,
pel que esdevindrà, i no pas pel que és: només té dret al futur. És un futur
ciutadà, i no un ciutadà. L’escola prepara per al demà, malgrat les lleis i
malgrat les teories. No prepara per a l’avui, per a la vida, ni valora com cal
el passat. Es pren l’infant com a menor i es considera que com a tal corre
un risc permanent del qual ha de ser protegit i defensat. Aquest temor
excessiu, basat en la probabilitat justifica la por, la vigilància contínua, la
segregació dels fills per part dels pares i fa que es limiti l’autonomia dels
infants i que aquests desenvolupin estratègies d’autodefensa.
Thomas i Hocking9 fan servir el terme colonisation que podríem traduir
probablement per colonització per descriure la supervisió intensiva dels
infants per part dels adults com una forma d’excés de protecció. Citen el
fet que els pares donin mòbils als seus fills per tenir-los controlats quan
també es pot tenir en compte que així se’ls fa susceptibles de ser robats.10
Aquests autors consideren que aquest excés de control afecta la qualitat
de vida dels infants i redueix la seva possibilitat d’organitzar el seu temps,
utilitzar la imaginació i l’exploració.
Van Gils11 compara aquesta protecció dels infants com una espècie d’apartheid dels nens i nenes de la mateixa manera que es justificava a Sudàfrica i a les reserves índies dels Estats Units. Es diu que es feia pel «seu
interès» sense donar-los l’oportunitat de tenir el seu propi lloc en una

Tonucci, F. La ciutat dels infants. Barcelona: Barcanova, 1997.10 Tot sovint els infants són
considerats i valorats únicament com a futurs adults i no com a persones que tenen una
vàlua per elles mateixes.
9
Thomas, G.; Hocking G. Other people’s children. Londres: Demos, 2003. www.demos.co.uk.
10
L’estudi realitzat per Carles Feixa i altres autors sobre «Identitats culturals i estils de vida»
en el marc del I Informe del CIIMU (2002) destacava en un apartat sobre la utilització dels
mòbils com els adults–pares i sobretot les mares utilitzaven molt més els mòbils que els
adults sense descendència, cosa que es pot entendre com la voluntat de fer–los servir per
trucar als seus fills adolescents. Segons el mateix estudi més de 3 de cada 4 adolescents
de 14 a 16 anys tenen mòbil. Vegeu pàgines 404–405 de l’Informe.
11
Van Gils, J. «Playing in the perspective of social participation». Conferència presentada
a la XIII IPA World Conference, Finlàndia, 1996.
8
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societat plural. La comparació de la posició en què s’ha situat els infants
amb la dels negres sud-africans i la de les reserves índies ens pot semblar exagerada, però, si més no, incita a la reflexió sobre quina és la
posició dels infants avui. Van Gils també destaca el fet que al llarg de la
historia la protecció ha implicat un descens en la participació. Semblaria
fins i tot que participació i protecció siguin extrems oposats. Aquest autor
planteja que evidentment cal estimular la participació sense perdre tot
allò a què s’ha arribat en matèria de protecció dels infants. Només cal
que es puguin donar tots dos aspectes simultàniament.
És evident doncs que protecció i participació no tenen per què considerar-se dos paradigmes enfrontats sinó complementaris i en aquest sentit és bo que analitzem què volem dir quan parlem de participació dels
infants. Ferran Casas12 defineix la participació social dels nens com un
procés amb diferents espais i perspectives en què els infants han d’actuar plenament. La sola «presència» dels infants no implica la seva participació com tot sovint passa en espais als quals els infants són incorporats d’una manera un xic artificiosa i on difícilment tenen res a dir o
no saben com dir–ho. Casas destaca quatre nivells importants a l’hora
de considerar la participació dels infants: el nivell familiar, l’escolar, el
de la ciutat o poble i, finalment, la participació en els processos legals i
administratius.
Els mateixos infants de Barcelona, en el document presentat a la II
Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona del dia 19 de juny de
1997 a l’ajuntament de la ciutat sobre el tema «La participació dels
infants en la vida social», definien la participació així: «Participar és un
dret a manifestar-se políticament i socialment sense que el fet de ser
menors d’edat ens condicioni. És una activitat voluntària que prenem
per pròpia iniciativa i amb el desig d’expressar les nostres pròpies idees.
També sabem que implica responsabilitat i compromís. Participar és
compartir, ajudar, ser solidari, comunicar-nos, arribar a acords comuns,
treballar conjuntament amb altres, conèixer nova gent, intercanviar opinions i col·laborar en el teu entorn. Participar és tenir opinions, dir el
que penses i ser escoltat. És també prendre part en la presa de decisions.» Els infants de Barcelona també destacaven que si no participen

Casas, F. «Participació dels infants en la societat», Revista de Treball Social, núm. 134,
juny de 1994, pàg. 112 –114.

12
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més és perquè senten vergonya, timidesa, perquè els sembla que els
adults no els fan cas i no els donen prou espai per fer-ho i perquè també
els falta informació de les coses.
La participació té a veure amb l’exercici de la paraula i la possibilitat dels
infants d’actuar en totes aquelles àrees de la seva vida quotidiana que són
del seu interès. Cal veure, però, què és i què no és d’interès de l’infant…
En relació amb la noció de l’interès de l’infant s’ha desenvolupat tota la
darrera legislació en matèria d’infància a l’hora de prendre decisions que
li interessen. També, com diu Francesco Tonucci, més que saber què interessa a l’infant caldria saber què és allò que pot no interessar-li.

Els infants i la ciutadania
En la plasmació en el dret positiu de les democràcies modernes, la ciutadania fa referència a un conjunt de pràctiques que atorga la qualitat de
components actius als individus d’una comunitat de pertinença. Els seus
beneficiaris són iguals respecte als drets i obligacions que implica.
Marshall (1950) considerava que encara que no existís un principi universal que determinés plenament quins són aquests drets i obligacions, les
societats on la ciutadania és una institució en desenvolupament creen la
imatge d’una ciutadania ideal que serveix per calcular l’èxit i és objecte
de les aspiracions.13 El concepte de ciutadà està lligat a la constitució de
l’estat modern. De la mateixa manera que a l’època antiga, el ciutadà és
el subjecte polític, el que posseeix un estatut que li confereix, a més de
drets civils i socials, els drets de participació política. Des de la perspectiva del benestar, la ciutadania és principalment un estatus conformat per
l’accés als recursos bàsics i per l’exercici dels drets i deures. La no-discriminació en l’accés d’aquests recursos constitueix la condició necessària
per a l’exercici de la ciutadania. La visió de la ciutadania com una figura
cabdal de les societats modernes es completa amb el valor de la pluralitat, que significa respectar la diversitat d’opinió i comportaments, estar a
punt d’assumir responsabilitats tant grupalment com en les estructures
organitzatives i polítiques, i la capacitat de defensar els drets civils si mai
es qüestionessin.
La monografia original del 1950 sobre ciutadania de T. Marshall va ser publicada en
castellà per Alianza Editorial l’any 1998 conjuntament amb un capítol titulat «Ciudadanía
y clase social, cuarenta años después», de Tom Bottomore.

13
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Tanmateix,

el concepte de ciutadania actual s’ha de veure des d’una
perspectiva dinàmica i més enllà de les demarcacions d’un estat. Cal
ampliar el concepte de ciutadania en base a diversos factors: a) per una
banda, cal regular de manera positiva uns veritables drets «universals»;
b) la redefinició «feminista» del concepte de ciutadania, ja que encara
existeixen importants factors de desigualtat jurídica, social, política i cultural entre els gèneres i altres grups socials (en aquesta desigualtat també
hi podem veure situats els infants); c) la necessitat d’expandir la ciutadania en el marc dels estats i les organitzacions supraestatals a aquells
que pel fet de no ser nacionals d’aquell estat no gaudeixen de la plena
ciutadania. Aquí apareix la necessitat de separar el concepte de ciutadania del de nacionalitat i pel que fa als infants també cal separar el concepte de ciutadania del de majoria d’edat.
Hem de contemplar l’infant com un ciutadà precisament lligat a aquest
nou concepte de ciutadania que implica no únicament la pertinença a
una comunitat política i el conjunt de drets i deures que se’n deriven,
sinó també una relació particularment intensa entre individu i comunitat, entesa aquesta des d’una doble perspectiva: la participació plena i
responsable del ciutadà en la vida social exigint els seus drets, però
igualment complint els seus deures. La ciutadania del nen o la nena no
pot reduir-se a l’exercici d’alguns drets polítics, sinó que també suposa
considerar-lo com a titular d’uns drets que han de ser posats en pràctica
i que el fan partícip del desenvolupament col·lectiu.
La consideració dels infants com a ciutadans va ser objecte d’una tesi
doctoral presentada l’any 2005 a la Universitat de Barcelona.14 Aquesta
tesi es plantejava com a objectiu: a) identificar un fet complex com és la
participació dels infants en la vida social; b) analitzar com els infants
poden influir en la generació de noves formes de participació que
puguin influir en nous posicionaments socials, i c) relacionar aquesta
participació dels infants amb la noció de ciutadania. El treball es va realitzar a partir d’una recerca bibliogràfica i l’anàlisi de diverses experiències de participació, observació, participant en espais on els infants
tenien oportunitat de dir la seva (en l’àmbit escolar i en un CRAE) i la
realització d’entrevistes en profunditat a adults experts en infància.

Fernández, J. «Els infants com a ciutadans». Tesi doctoral presentada a la Universitat
de Barcelona el 28 de juny de 2005.

14
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A partir d’aquest treball es varen destacar un seguit de conclusions que
poden servir per reflexionar i analitzar quines són encara les dificultats
que es poden destacar per aconseguir la plena participació dels infants i
quins són els aspectes que es poden considerar més avançats i aconseguits. Entre elles voldria citar-ne algunes:
1. Es pot considerar que la participació dels infants és un procés clarament
encetat des dels diversos àmbits com són la família, l’escola, la ciutat i les
relacions amb l’Administració en general. Existeixen moltes i diverses iniciatives des d’àmbits més locals i des d’altres més amplis i internacionals
per afavorir aquesta participació dels infants en la vida social. També es
pot copsar que els espais organitzats de participació dels infants mostren
encara dificultats en el seu correcte funcionament encara que es pot considerar que la posada en marxa d’espais i la facilitació d’aquests, tot i que
sigui amb reticències i dificultats, van afavorint una major visibilitat de la
infància i permeten que els infants puguin anar assumint un paper més
actiu.
2. Es parteix en excés de metodologies participatives que mimetitzen els
espais formals de participació constituïts en les societats democràtiques
com són els parlaments, les assemblees i els consells. Els infants mostren
un interès per poder cercar formes pròpies de participació, ja que tenen
una forma de comunicar-se i dialogar en certa manera diferent de la que
es produeix habitualment entre la població adulta.
3. El concepte de participació de la infància s’ha relacionat en excés amb
la participació en aquests espais més formals com els consells, parlaments i conferències quan aquesta s’ha de considerar en qualsevol
moment. La participació té relació amb el fet d’escoltar i tenir en compte més els infants, com també amb el fet que aquests també prenguin
consciència segons el seu nivell de maduresa del paper que tenen en la
societat.
4. Si s’afavoreixen veritables espais i moments de relació i diàleg entre
els infants i els adults i entre els mateixos infants de diverses edats,
aquests poden adquirir una major consciència de grup i de cohesió grupal que pugui facilitar les seves aportacions específiques com a ciutadans. El fet de ser escoltats i considerats pot generar, a més d’una major
implicació en general, un comportament més proactiu i un descens de
42
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les actuacions més violentes i a la vegada una menor vulnerabilitat als
missatges de la societat de consum.
5. La minoria d’edat i el que comporta de necessitat que els menors
d’edat estiguin representats pels pares o tutors s’esgrimeix com una de
les dificultats per poder considerar els infants com a ciutadans participants. El fet que els infants comptin amb els seus pares o tutors i extensivament amb altres adults que intervenen en la seva educació i els
acompanyen en el seu creixement, és un element que possibilita la
seva participació amb el seu suport i orientació, però no ha de considerar-se com un argument de rebuig a la participació dels infants. Els
pares o tutors poden i deuen posar límits a algunes de les actuacions
que vulguin realitzar els infants que es consideri que puguin influir-los
negativament. El fet que en moments determinats s’hagin d’imposar
actuacions amb autoritat, si aquestes es realitzen amb un diàleg previ
amb l’infant, no implica que no se l’hagi considerat com a subjecte
actiu. En una societat que tendeix a cercar fórmules lineals, és evident
que determinar quan un infant pot o no decidir i actuar amb plena
autonomia és quelcom molt complex i que requereix un aprenentatge
per part de tots, infants i adults.
6. En la nostra realitat, les dificultats de permetre participar als infants
plenament a causa de la confrontació que implica per als adults, sovint
no es manifesten de manera directa, sinó que es fa de manera velada
en els diversos espais més formals, on s’estableix que els infants poden
opinar, ser escoltats i fer propostes. Hi ha encara una dificultat important a l’hora de perdre aquest rol preponderant de l’adult i s’imposen
decisions que tal vegada podrien establir-se de manera més consensuada entre tots. D’altra banda, també es pot copsar que el fet que
adults i infants participin i dialoguin en un mateix espai va afavorint
una major capacitat de comprensió i d’escolta d’uns i d’altres, encara
que els mateixos infants considerin que es troben en posicions diferents com a grup d’edat. (Vosaltres no sou nens i no ens enteneu…)
7. Els espais observats en l’àmbit educatiu han pogut permetre copsar
com es poden produir formes de relació diferent entre els infants i els
mestres o educadors i com aquests, quan afavoreixen formes diferents
de comunicació entre els infants, els permeten poder anar posant en
pràctica converses i debats entre ells, i experimentar diversos sistemes
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de relació que puguin abocar a una major implicació en la vida social.
Existeixen encara dificultats per aconseguir i afavorir fórmules més reeixides, però es van fent avenços en aquest sentit.
8. Finalment, en tant que la ciutadania constitueix una figura central de
les societats modernes relacionada amb el valor de la pluralitat que significa respectar la diversitat d’opinió i comportament de totes les persones tinguin l’edat que tinguin, i estar a punt d’assumir responsabilitats
que concerneixen l’individu, el grup i les estructures organitzatives i
polítiques i la capacitat de defensar els drets civils, vinculada a la necessària i progressiva participació dels infants en tots els àmbits, la consideració dels infants com a ciutadans de ple dret en la nostra societat del
segle XXI esdevé absolutament inqüestionable.

44

41ª Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació de Mestres Rosa Sensat

TemaGeneralDEF.qxd

14/06/2007

17:48

PÆgina 45

La participació dels infants:

l’experiència del Consell d’Infants de Sant Feliu de Llobregat

Ana Novella

L’experiència que es presenta té com a finalitat impulsar el dret de la
participació dels infants en la seva ciutat. En aquest treball, la participació dels infants en la ciutat l’hem definida com un dret, un contingut formatiu, un valor democràtic i un procediment per aprendre a participar.
En definitiva, la participació infantil és una experiència personal i
col·lectiva que permet implicar-se en projectes socials que, mitjançant
la paraula i l’acció compromesa, pretenen transformar la ciutat a partir
de la veu dels infants. Aquests prenen part en la ciutat opinant i decidint
en relació amb els temes que tenen a veure amb ells com a col·lectiu i
amb aquells altres que tenen a veure amb l’espai de convivència i de
creixement personal.
L’experiència és una iniciativa municipal de caràcter interdepartamental i transversal que es va impulsar des del Programa d’Infància de
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l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.1 Va néixer l’any 1997 com un
procés de transformació de la percepció que es tenia de la infància, i
donava un impuls especial a la participació i a l’exercici de la ciutadania
dels infants.
Entre els deu objectius generals que defineixen el Programa d’Infància
voldríem destacar l’objectiu cinquè, que expressa la voluntat que hi havia
de donar un impuls a la participació dels infants en la ciutat.
Objectiu 5
Informar, formar, escoltar i ser receptius a les opinions i expectatives dels
nens i les nenes de sis a dotze anys sobre la ciutat i al que la ciutat els ofereix, establint els mecanismes participatius necessaris perquè això sigui
possible.

Per desenvolupar aquest objectiu i els altres, el Programa d’Infància va
definir quatre línies de projectes:
– Serveis de petita infància.
– Xarxa de casals d’estiu.
– Xarxa d’atenció a la infància.
– Projecte «La participació dels infants en la ciutat».

Aquesta última línia es concreta en dues actuacions: el projecte de participació i el consell d’infants.
La primera es caracteritza pel fet de ser una intervenció en el marc de l’escola que pretén aproximar els infants als seus drets, en concret al dret a
la participació, i escollir els nens i les nenes que formaran part d’un òrgan
participatiu com és el consell d’infants.
La segona actuació, el consell d’infants, és una intervenció en el marc de
la ciutat, un òrgan de participació infantil on nens i nenes opinen i treballen per la seva ciutat.
Serà en aquest últim espai educatiu on centraré l’exposició.

La ciutat de Sant Feliu de Llobregat està situada a la comarca del Baix Llobregat, al
nord–oest del cinturó metropolità de Barcelona. Té una extensió de 11, 79 km2, que
s’estén des del marge del Llobregat fins a la cadena prelitoral de Collserola. Té una
població que superava els 42.606 habitants a principis de 2005.

1
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Referents conceptuals que orienten aquesta pràctica educativa
Aquesta experiència té com a referent la proposta pedagògica «La ciutat
dels infants», de Francesco Tonucci, que reivindica el protagonisme dels
infants en la ciutat i la transformació d’aquesta des de la seva alçada, la
seva mirada i la seva opinió. Per això, va concebre dos organismes: el
laboratori i el consell d’infants. Tonucci va assessorar en l’inici d’aquesta experiència en vuit ajuntaments que el 1997 van rebre el suport de la
Diputació de Barcelona.
Un altre referent conceptual és la representació de la infància que hi ha
en la Convenció dels Drets dels Infants, on per primera vegada es reconeix la ciutadania de l’infant i on de l’article 12 al 16 inclòs s’expliciten
els seus drets civils. Compartim el concepte de participació protagònica
d’Ilfageme, Cantos i Martínez. I rebutgem aquelles concepcions de l’infant com «el menor», «l’encara no», «el ciutadà del demà» que han estat
presents al llarg de la història, com descriu Euguin Verhellen en la revisió que va fer en 1992.
Aquesta experiència té una clara intencionalitat formativa en valors.
Entre les perspectives teòriques de l’educació en valors vam prendre
com a referència el marc conceptual del Grup de Recerca en Educació
Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona. En concret, les idees desenvolupades per Puig en 1996, que defineix els elements i dinamismes
que intervenen en el procés de construcció de la personalitat moral, que
són: les experiències de problematització moral, els instruments de la
consciència moral autònoma, i les guies de valor. A aquests elements
teòrics vam sumar els principis de la perspectiva sociocultural de la psicologia educativa, que van ser referents teòrics en el marc de la LOGSE
i que estan presents en els processos d’ensenyança i aprenentatge, entre
els quals destaquem les aportacions de Bruner, Vigotski, Cole, Rogoff...
Un altre element conceptual central en aquesta experiència és la noció de
participació ciutadana com a element clau en l’entorn de la ciutat i en l’entorn de l’educació. La ciutat ha de generar una dinàmica educativa que
incorpori els ciutadans mitjançant la participació en el disseny del projecte social que l’orienta i que la defineix. La ciutat ha de facilitar l’exercici
de responsabilitats i compromisos envers el projecte col·lectiu dels seus
ciutadans. Els infants, com a ciutadans, han de poder participar en diferents i variades experiències participatives. Juntament amb Trilla, vam
definir quatre formes de participació dels infants: la participació simple, la
participació consultiva, la participació projectiva i la metaparticipació.
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Totes quatre suposen escenaris de relació on es participa i, a la vegada, s’aprèn a participar participant.
La ciutat com a context de desenvolupament ha de possibilitar la participació dels infants, ja que mitjançant aquesta participació podran vincular-se a
la ciutat, aprendre-la, millorar-la, apropiar-se-la i, sobretot, implicar-se en la
seva transformació. La implicació activa dels infants com a ciutadans fa que
la qualitat de la ciutat sigui més elevada, però sobretot permet que els
infants siguin ciutadans més participatius.
La participació dels infants en la ciutat és una experiència cultural que
afavoreix la construcció de valors democràtics; és com el vehicle mitjançant el qual els infants aprenen el sentit i significat que tenen les
coses en la comunitat i on fan servir el que han après per continuar
aprenent.
El Consell d’Infants de Sant Feliu s’ha fonamentat des del convenciment teòric i pràctic que els infants són ciutadans del present i que tenen dret a participar en la construcció de la seva ciutat. La participació en el marc del
Consell és un mecanisme per a l’exercici de la ciutadania, un dret i un deure
dels infants com a ciutadans, un valor democràtic, un contingut i un procediment d’ensenyança i d’aprenentatge, un espai per a la convivència...

Però, què és el Consell d’Infants?

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana format per nens
i nenes de deu a dotze anys que es reuneixen mensualment per abordar
temes de la ciutat.

El Consell d’Infants es pot definir com a:
– Observatori de la ciutat on, a partir de la mirada i l’alçada dels infants,
es poden detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que
passen desapercebuts per als adults.
– Espai de participació on els nens i les nenes poden exercir els seus drets
civils com a ciutadans en els temes que estan directament relacionats
amb el seu col·lectiu.
–Espai d’exercici i formació de la ciutadania.

Les funcions que defineixen les accions del Consell d’Infants en el marc
de la seva ciutat (Trilla, 1998) són les següents:
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– Conèixer, observar, descobrir, detectar, analitzar...
– Comprendre, valorar, opinar, criticar...
– Denunciar, demandar, reivindicar...
– Proposar, dissenyar, projectar, assessorar...
– Representar...
– Autoorganitzar-se...

Per poder impulsar un consell d’infants i que aquest pugui desenvolupar les seves funcions es requereixen unes condicions mínimes que en
garanteixin l’autenticitat. Aquestes són:
– Constituir un grup d’infants que estiguin disposats i interessats a formar
part d’un equip de treball sobre qüestions de la seva ciutat.
– Tenir el compromís dels polítics perquè el Consell sigui un òrgan de
participació real amb el qual poder fer coses conjuntament per tal de
millorar la ciutat. Els polítics han d’escoltar i tenir en compte les propostes que elabora el Consell.
– «Dotar d’armes» els infants, fent servir l’expressió de Tonucci, perquè
puguin mirar-se la seva ciutat amb ulls crítics.
– Disposar d’un espai per trobar-se i on poder tenir el material necessari per treballar.
– Establir una periodicitat de reunions per tractar els diferents temes.
– Destinar el temps de les reunions a desenvolupar les funcions esmentades anteriorment tenint en compte que els infants són els agents de
canvi en la ciutat. A partir de l’anàlisi i la deliberació dels temes vinculats a la ciutat, el Consell pot fer propostes de millora.

Una vegada s’han definit aquest òrgan de participació i les seves funcions, cal concretar com entren a formar part d’aquest Consell els nens
i les nenes de la ciutat.

La formació del Consell d’Infants: elecció i renovació

És evident que aquest òrgan de participació ciutadana ha d’estar format
per nens i nenes que viuen i conviuen a la mateixa ciutat. Però, evidentment, com qualsevol altre espai de participació, perquè sigui operatiu, no
pot estar constituït per tots els membres del col·lectiu. És per això que cal
prendre algunes decisions en relació amb la seva composició, com ara:
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– L’edat dels infants. Tonucci afirma que l’edat més idònia és entre els
vuit i els dotze anys, ja que considera que els infants mantenen la seva
espontaneïtat i naturalitat, i que encara no estan manipulats pels adults.
A Sant Feliu es va optar perquè el Consell estigués format per nens i
nenes d’entre deu i dotze anys, coincidint amb els dos últims cursos de
la formació primària.
– L’elecció dels components del Consell d’Infants. Hi ha diferents formes
i opcions per elegir els components del Consell. A la ciutat de Sant Feliu
es fa en el marc de les escoles. El Programa d’Infància tenia la voluntat
de treballar dins de les escoles un projecte d’educació en valors i de
foment de la participació a partir del qual es portava a terme l’elecció
del representant al Consell d’Infants mitjançant el procediment de votació. Pel que fa a l’elecció, hi ha tres elements que són essencials:

•Els nens i les nenes han de prendre la decisió de manera lliure,
sense pressions per part dels adults.
•Per prendre la decisió, els infants han d’estar informats sobre què és
el Consell i què suposa formar-ne part.
•Els mateixos infants han d’escollir els membres que formaran part
del Consell i que els representaran.

– El nombre de components del Consell. És difícil determinar quin és
el nombre òptim de participants, ja que hi ha moltes variables que
intervenen en la dinàmica del grup (edat, població, dinàmica, experiència, procedència, espai...). Entre els consells que es van formar a
la província de Barcelona, hi havia grups que estaven formats per
15–30 infants. En els grups més nombrosos, es van establir subgrups
o comissions de treball. El Consell de Sant Feliu de Llobregat estava
format per uns 22 nens i nenes, la meitat de cinquè i l’altra meitat de
sisè.
– El temps de permanència. Els infants formen part del Consell durant dos
anys i la renovació del Consell és anual per garantir-ne el dinamisme.
Així doncs, cada any es renova la meitat del Consell: surten els membres que han acabat sisè i s’incorporen els que han començat cinquè.
D’aquesta manera sempre hi ha continuïtat en el treball, en relació tant
amb els temes tractats com amb la forma d’autoorganitzar-se i, a més,
es potencia que hi participin més nens i nenes.
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Les sessions del Consell d’Infants

Les sessions de treball es caracteritzen per l’ús de la paraula i l’acció
compromesa: els infants han de ser-ne els protagonistes. La seva opinió
és important, però també ho és que prenguin part activa en el plantejament dels temes i en la recerca de solucions. També han de ser actius a
l’hora d’organitzar la seva feina. Per això és important que les sessions
del Consell tinguin una estructura clara i fins i tot ritualitzada, per tal de
facilitar la implicació dels nens i les nenes. A continuació, comentem
alguns dels aspectes que cal tenir en compte en el desenvolupament de
les sessions:
– S’ha de treballar de manera relaxada i amena. A les sessions hi ha d’haver temps per relacionar-se i retrobar-se amb els altres membres del
Consell. Resulta convenient introduir un descans d’uns deu minuts per
afavorir l’esbarjo i per berenar. També s’ha de mirar de combinar
moments per al treball individual, en petit grup i en gran grup.
– La promoció del protagonisme dels infants a les sessions del Consell
passa també per la seva implicació en aquestes. Mitjançant càrrecs els
nens i les nenes s’impliquen en l’organització de les sessions. Els
càrrecs es defineixen cada inici de curs, però alguns dels que són estables són el grup de direcció del Consell i el grup de redacció de l’acta.
En l’exercici dels càrrecs es desenvolupen competències per a la participació, per aprendre a participar organitzant la participació.
– L’estructura de les sessions pot ser la següent:
•Moment per a la preparació del treball, en què cada grup desenvolupa el càrrec que té assignat, prepara alguns dels temes que s’abordaran o entre ells s’intercanvien les propostes de la feina que havien de
portar feta. En aquest moment el grup de direcció del Consell dóna
forma a l’ordre del dia i planifica el plantejament dels temes.
•Moment en què s’inicia la sessió presentant els temes que s’han de
tractar i aprovant l’acta de l’últim dia.
•Moment per informar i per recollir les propostes dels companys de
classe. En cas que alguna comissió o algun representant hagi assistit
a algun acte, cal que informi els companys de com va anar i dels
temes que s’hi van plantejar.
•Moment per atendre petits temes que no requereixen gaire dedicació.
•Moment per descansar, berenar i relacionar-se.
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•Moment per desenvolupar el tema central, aquell que necessita una
major atenció. A vegades aquest tema coincideix amb l’encàrrec polític
i a vegades té a veure amb algun tema nou que ha sorgit, que requereix
que s’analitzi i es facin propostes de transformació.
•Moment per tancar la reunió, en què hi ha una síntesi de les idees més
importants que s’han tractat i es recorda els temes que s’han de treballar per a la propera reunió.
– L’equip dinamitzador ha d’anar introduint reflexions sobre els procediments que afavoreixen la participació, com, per exemple, escoltar-se,
centrar-se en el tema que s’està abordant, expressar-se amb claredat, sintetitzar les idees... A més, ha de felicitar el Consell per la feina feta i destacar aquells aspectes que han afavorit el treball i el resultat assolit. Amb
tot, en les ocasions que sigui necessari, cal que assenyali els errors i les
dificultats com a oportunitat d’aprenentatge.
– La planificació de les accions en el si del Consell ha de suposar l’explicitació del sentit i la finalitat per assolir un compromís i l’exercici de les
responsabilitats.

Temes que ha treballat el Consell d’Infants

El Consell treballa qüestions relacionades amb la ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes. Queden al marge aquells temes que són propis de l’escola, per entendre que tenen altres canals on ser atesos.
Els temes que es treballen en el Consell tenen diferent procedència, entre
els quals destaquem:
– La veu dels infants que participen en el Consell. En cada sessió els integrants del Consell poden aportar temes que han identificat en el dia a dia
i que consideren que s’han de treballar. Per exemple: «l’altre dia a la
plaça X hi havia un grup de joves que havien deixat les seves motos al
mig i no podíem passar», «la font del parc no funciona»... També, a partir dels espais en què participen poden identificar aspectes a millorar. Per
exemple, el Consell participà en la Cavalcada dels Reis, en el següent
Consell els nens i les nenes tenien moltes coses a dir sobre com va transcórrer l’acció («no hi havia prou caramels», «les carrosses eren una mica
soses», «es podria millorar la il·luminació dels carrers, el recorregut no
passa per tots els barris...»). A partir de les seves observacions van
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elaborar una carta al regidor de cultura per fer arribar les seves propostes i posteriorment aquest es va reunir amb el Consell per analitzar conjuntament el tema i buscar possibles solucions.
– La veu d’altres infants. Una de les crítiques que es pot fer al Consell
d’Infants és que promou la participació d’un nombre reduït i determinat
d’infants i, per tant, la seva incidència és mínima. Aquest aspecte preocupava els responsables del Programa d’Infància, els quals van traslladar
el seu neguit als infants i els van fer partícips de com resoldre’l. En diferents moments el Consell ha experimentat diferents opcions per implicar
més nens i nenes de la ciutat. Els nens i nenes creien que una major
implicació es podia aconseguir mitjançant canals per informar dels
temes que treballaven; vies per recollir les seves preocupacions, propostes o crítiques; espais per consultar la seva opinió sobre els temes
tractats; convocatòries a alguna activitat organitzada pel Consell o organitzada pels infants de la ciutat... Així, alguns dels mecanismes que s’han
dissenyat per potenciar la participació d’altres infants en la construcció
d’una ciutat més propera a tota la ciutadania són:
•La bústia del Consell d’Infants present a les aules de 3r, 4t, 5è i 6è
de primària.
•La pàgina web del Consell.
•El butlletí informatiu del Consell.
•La implicació dels companys en els encàrrecs polítics.
•Un programa a la ràdio.
– A proposta dels adults integrants de l’equip de govern. L’equip de
govern es compromet a assumir un encàrrec polític de caràcter anual
que reculli les aportacions dels infants.
– A proposta d’altres adults (associacions, moviments a títol individual).

Conclusions

Aquesta experiència de participació infantil, com suggereix Rebollo
(2002),2 per veure com encaminar-la, no s’ha centrat a mirar els discursos, sinó que més aviat s’ha fonamentat en les pràctiques.
Rebollo, O. (2002). La participación ciudadana no se improvisa: Bases político-metodológicas para la participación. Ponència presentada en les Terceras Jornadas de
Participación Ciutadana. Ciudad de Alicante.

2
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Des de la pràctica i la reflexió d’aquesta podem concloure que:
– la promoció de la participació infantil en la ciutat requereix una redefinició de la figura de l’infant i de la seva participació en la vida quotidiana;
– la formació i l’assistència a un òrgan com el Consell d’Infants no és
garantia de promoció de la participació dels nens i les nenes; el que
garanteix la promoció de la participació és exercir-la, prendre part en
situacions reals on els infants, participant, troben reptes i desafiaments
que els impulsen a anar més enllà de les seves capacitats actuals;
– per promoure la participació dels infants, cal definir pràctiques educatives organitzades i ritualitzades perquè els infants intervinguin com a
protagonistes de processos participatius cada vegada més complexos;
aquestes pràctiques que formen en i des de la participació, i per a ella,
impliquen un combinat d’estratègies socioafectives, de deliberació i
d’actuació.
– l’infant que està immers en pràctiques participatives se sent reconegut
com a ciutadà i des d’aquí construeix el seu paper; hi ha com un sistema de retroalimentació que fa que els infants es reconeguin com a ciutadans amb drets i deures; la construcció del paper de ciutadà, d’acord
amb Cortina (1999), suposa un doble joc per als infants a la ciutat: primer, perquè se sentin ciutadans, la ciutat els ha de fer sentir ciutadans;
i segon, l’infant ha de participar en la ciutat.
– la construcció de la participació com a dret, valor i forma de fer coses
conjuntament i com a principi que orienta la convivència entre els
col·lectius té dues fases: la primera fa referència al procés de socialització en companyia dels altres i la segona té a veure amb el procés
intrapersonal que se segueix per incorporar els elements i les eines que
es van configurant des de l’experiència participativa compartida; aquestes dues fases es donen en plans diferents de l’activitat, però s’articulen
dins del mateix procés.
– la participació infantil pot ser considerada de manera efectiva un tema
central no només en les ciències de l’educació o en el marc de les
orientacions polítiques de la Unió Europea, sinó principalment en les
polítiques municipals.

L’impuls

de la participació dels infants en la ciutat mitjançant el Consell
d’Infants és una experiència educativa que posa en joc sentiments i dinamismes difícils de promoure mitjançant altres tipus d’activitats. La implicació
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personal genera un alt impacte en qui participa i hi provoca sentiments
d’afecte, solidaritat i empatia envers la ciutat i el dret dels infants a participar. Les accions autèntiques conjuntes generen actituds de compromís i responsabilitat que conviden a una participació cada vegada més
competent i autònoma.
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Els drets de la infància des de la perspectiva
dels pares, dels mestres i dels mateixos infants
Ferran Casas, Mònica González, Cristina Figuer,
Carles Alsinet i Angelo Saporiti

Resum
Es presenta una investigació que té com a objectiu explorar les percepcions
que diferents agents socials (els mateixos nens i nenes, els seus pares i els
seus mestres) de dos contextos culturals diferents (Catalunya i Molise, a
Itàlia) tenen dels drets dels infants, i en quina mesura aquests drets són
reconeguts i el seu exercici està potenciat en la vida familiar i a l’escola.
Els resultats mostren que hi ha molts matisos a l’hora de reconèixer i justificar l’existència o no d’un dret individual o col·lectiu, i aquests matisos estan lligats a les situacions concretes de vida quotidiana en què es
troben i que han experimentat al llarg de les seves vides els nens i
nenes. Progenitors i mestres coincideixen que alguns drets no són prou
reconeguts en la pràctica encara que discrepen en el grau.
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A

tall d’exemple, s’aprofundeix en les respostes de la mostra catalana
relatives al dret dels infants a la privacitat. Els resultats són aplicables al
disseny d’accions positives orientades al desenvolupament i promoció
dels drets humans en el context escolar.

Presentació
L’aparició de l’article de Melton l’any 1980 entorn del concepte que
nens i nenes tenen sobre els seus propis drets va marcar un punt
d’inflexió en l’estudi sobre els drets dels infants. A partir d’aquesta
data s’han anat desenvolupant nombrosos estudis que prenen el
punt de vista dels infants com a objecte d’anàlisi, en coherència amb
el dret que l’opinió del nen sigui tinguda en compte, cosa que la
mateixa Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels
Infants (1989) defensa (Casas, 1998; Verhellen, 2002). D’especial
rellevància són les investigacions desenvolupades per Melton
(1983), Melton i Limber (1992), Cherney i Perry (1994), Helwig
(1995) i Ruck et al. (1998), i pel que fa a l’Estat espanyol, Ochaíta et
al. (1994) i Alsinet (1999).
Autors com ara Ruck et al. (1998) van observar en una investigació realitzada amb nens i nenes de 8 a 16 anys que, a pesar que dels deu anys
en endavant la majoria dels nens i nenes consideren els drets com a universals, tots, fins i tot els més grans, percebien els seus drets com a revocables per l’autoritat, especialment davant situacions de conflicte.
Aquests resultats, tot i que sembla que contradiuen els de Melton i
Limber (1992), que consideren l’adquisició del concepte de dret com a
producte del desenvolupament de la capacitat d’abstracció, són atribuïts
per autors com Helwig (1995) a la manera com ha estat formulada la
pregunta.
D’altra banda, encara que les opinions dels adults sobre els drets dels
infants han estat estudiades en moltes ocasions, poques vegades s’han
obtingut dades de progenitors i mestres dels mateixos nens i nenes
enquestats. Encara amb menys freqüència aquestes opinions han estat
comparades en diferents regions. En aquest estudi focalitzarem una part
de la nostra atenció en l’exploració del dret a la protecció de la vida privada, per tal d’obrir un debat sobre el nostre coneixement de la percepció que tenen els diferents agents socials catalans i moliseans (infants, progenitors i mestres).
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Mètode

El

qüestionari per als nens i nenes tenia com a objectiu avaluar la
percepció que tenen dels seus drets a partir de 16 situacions quotidianes que impliquen dilemes de drets en els quals havien de decidir si estaven d’acord amb un suggeriment de solució al dilema (les
opcions de resposta eren dicotòmiques: sí / no). En 8 casos es va
demanar explicació del perquè i es va deixar la resposta oberta. Al
final del qüestionari es van afegir quatre preguntes genèriques: si
saben què és un dret, qui té drets segons la seva opinió, si consideren o no que són subjectes de drets, així com el seu grau de coneixement dels drets de nens i nenes. Aquests qüestionaris es van administrar grupalment en el context de l’aula (5è i 6è d’Educació
Primària i 1r d’ESO). La mostra catalana la componen un total de 645
subjectes (315 nens i 330 nenes), amb edats entre els 10 i els 13
anys, mentre que la mostra moliseana la formen 969 persones (488
nens i 475 nenes).
El qüestionari per als progenitors estava dirigit a explorar el coneixement d’aquests sobre els drets dels nens i nenes, així com en quin grau
aquests drets tenen un reflex real en la vida familiar. A cada infant se li
va donar un qüestionari perquè el lliurés en mà als seus progenitors i el
retornés a l’escola una vegada emplenat. Un total de 401 progenitors a
la mostra catalana i de 813 a la mostra moliseana van respondre el qüestionari.
Finalment, el qüestionari per als mestres tenia com a objectiu estudiar
la seva opinió sobre alguns drets, així com explorar en quina mesura
són tinguts en compte en la seva escola. Ambdós qüestionaris compartien bastants preguntes comunes. La mostra de mestres està configurada per 258 subjectes, 66 dels quals són de Catalunya i 192 de
Molise.
En l’estudi que presentem s’aprofundeix en l’anàlisi del dret a la protecció de la vida privada (article 16 de la Convenció sobre els Drets
dels Infants). Concretament ho farem a partir de les respostes de nens
i nenes al dilema següent: Has rebut una carta d’un amic o una amiga
i els teus pares l’han llegida. T’has enfadat? Per què?, i a partir de les
respostes de progenitors i mestres a les preguntes sobre la freqüència
amb la qual permetrien portar a terme autònomament les activitats
següents: parlar per telèfon en privat i tenir un diari personal que els
adults no puguin llegir (en una escala d’1, mai, a 5, sempre).
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Resultats

A la taula següent, sintetitzem els resultats generals obtinguts dels infants
de les dues mostres estudiades, en cada una de les qüestions i dilemes
plantejats:
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Vegem tot seguit, amb més detall, les respostes al segon dilema plantejat: si s’enfadarien o no en el cas que els seus pares llegissin una carta
d’un amic o amiga dirigida a ells o elles. Les respostes es van distribuir
pràcticament en dues meitats: el 49,4% de la mostra catalana i el 47,3%
de la mostra moliseana van respondre que s’enfadarien. El percentatge
de nenes que s’enfadarien és superior al de nens (52,5% versus 46,3%)
a la mostra catalana, mentre que a la moliseana es dóna la situació contrària, sense assolir significació estadística en cap dels dos casos. El percentatge d’enfadats augmenta de manera clara amb l’edat en ambdues
mostres, i hi ha diferències significatives només en la mostra catalana.
Pel que fa a la mostra catalana, entre els que donen una resposta positiva a aquesta pregunta, és a dir, que sí que s’enfadarien si els seus pares
obrissin una de les seves cartes, destaquen els arguments entorn de la
privacitat del correu (47,7%) (el correu és secret i no pot llegir-lo ningú
–nen d’11 anys–) i la propietat de la carta (21,3%) (la carta és per a mi,
no per a ells –nena de 10 anys–). A vegades també es fa esment del dret
a la prioritat de lectura (7,7%) (m’hauria agradat llegir-la jo primer i després explicar-los el que crec –nena de 13 anys–) i al de reciprocitat (7%)
(jo no llegeixo les seves –nen de 12 anys–) i també a l’absència de dret
per part dels pares (5,7%) (no tenen dret a llegir-la –nen d’11 anys–). La
resta dels percentatges corresponen a respostes múltiples (aquestes respostes engloben bàsicament la suma d’arguments que al·ludeixen a la
privacitat del correu o bé a la propietat de la carta), respostes diferents
de les mencionades abans i respostes incoherents.
Pel que fa a la mostra italiana, predominen els arguments relatius a la privacitat (potser són coses personals –nena d’11 anys–), seguit del grup que
apel·len al principi de reciprocitat (13,1%) (jo no obriria mai una carta
seva, per tant, ells no han de fer-ho –nena de 12 anys–). Un 9,5% fa consideracions relatives al significat de propietat i de les característiques de la
carta (sí, perquè és la meva carta, no la seva –nen de 10 anys–). Un altre
grup (9,3%) dóna respostes que fan referència a l’absència de dret de part
dels pares (la carta era meva i no tenen dret a obrir-la –nena de 12 anys–),
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mentre que el 8,5% dels nens i nenes argumenten en relació amb la propietat de la carta (per mi aquesta carta és una sorpresa, per tant, pot passar
fàcilment que els pares ho expliquin i per mi la sorpresa s’arruïna i em disgustaria molt –nena d’11 anys–). La resta dels percentatges corresponen a
altres tipus de respostes minoritàries.
Entre les respostes negatives a la pregunta, corresponents als que no s’enfadarien, els nens i nenes de la mostra catalana aporten tres tipus d’arguments principals: els pares tenen dret a obrir la correspondència (19,3%)
(tenen dret a saber el que faig –nen de 12 anys–), el tema no revesteix cap
transcendència (14,4%) (no passa res, tot queda dins de casa –nena d’11
anys–), i en el context de la relació pares–fills és natural que els primers
llegeixin el correu dels segons (13,8%) (perquè si ells llegeixen les meves
no passa res perquè tot queda dins de casa –nena de 12 anys–). En un
6,6% dels casos les respostes poden considerar-se com a múltiples i
inclouen sobretot raons que al·ludeixen a la manca d’importància del
contingut i a les relacions entre pares i fills (perquè jo els deixo llegir-la,
a més, les coses que s’expliquen en una carta no són gaire importants
–nena de 12 anys–). Alguns nens i nenes, tot i manifestar que no s’empiparien, matisen que, de tota manera, tot depèn del contingut de la carta
(tenen dret a llegir-la, però si és una carta personal no tenen dret a llegirla –nen d’11 anys–). Un altre tipus d’arguments són els que es refereixen
a la identitat dels pares (12,5%) (perquè com que ells són bons pares no
volen que m’enfadi i perquè a ells també els agrada veure-les –nen de 12
anys–), a les característiques de la carta (10,5%) (perquè no hi ha res a
amagar –nena de 12 anys–) i a l’absència d’experiència (7,9%) (perquè
no m’han llegit cap carta de les que m’envien –nen de 13 anys–). La resta
dels percentatges corresponen a altres tipus de respostes minoritàries.
En relació amb la mostra italiana, el percentatge més elevat de respostes
correspon als nens i nenes que no atribueixen importància al fet i fan referència a la relació de confiança que hi ha entre pares i fills (41%) (serà un
secret, però jo hauria llegit cartes dels meus pares igualment –nen de 10
anys–). El 27,4% considera que els pares tenen dret a obrir la carta, ja que ho
consideren legítim (els pares volen el millor i han de saber tot el que faig
–nena de 9 anys–). Els arguments relatius a l’existència d’un dret dels pares
corresponen a un 8,7% del total de respostes (els meus pares tenen el dret de
saber amb quin tipus de persones em relaciono –nen de 12 anys–), mentre
que els que fan referència a les característiques de la correspondència i a l’absència de conseqüències negatives són un 6,4% (no serà una cosa important,
potser només una salutació o qualsevol altra cosa –nen d’11 anys–) i un 3,3%
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respectivament (no hi ha res de dolent a escriure una carta, encara que sigui
d’un amic –nena de 12 anys–). Un 0,5 dels nens i nenes afirmen no rebre
cap carta (a mi no m’escriuen mai –nen de 10 anys–) o que els pares no han
obert la seva carta (mai ho han fet –nena d’11 anys–). El percentatge de respostes incoherents és igual al 2,4%.

Les respostes de progenitors i mestres les tenim resumides a la taula
següent:

Els progenitors d’ambdues mostres expressen estar més disposats a respectar que el seu fill o filla tingui un diari personal que no que parli per
telèfon en privat. Els progenitors catalans es mostren més permissius que
els italians a l’hora d’admetre que els seus fills i filles realitzin aquestes
dues activitats de manera autònoma. Tant els progenitors catalans com
els italians es mostren més permissius amb les nenes en comparació
amb els nens respecte que tinguin un diari personal íntim, mentre que,
pel que fa a la utilització privada del telèfon, es donaria la situació contrària. Tot i així, les diferències no arriben a la significació estadística en
la mostra catalana, però sí que es donarien pel que fa a tenir un diari
personal íntim a la moliseana. Respecte a l’edat del fill o filla, l’autorització per a ambdós temes augmenta fins a arribar als dotze anys i
decreix a partir d’aquesta edat en ambdues mostres.
Igual que els progenitors, les mestres i els mestres expressen estar més
d’acord amb el fet que nens i nenes tinguin un diari personal que amb
el fet que parlin per telèfon en privat.
La comparació de les respostes de progenitors i mestres a aquestes
dues qüestions mostra que els segons es mostren una mica menys
permissius que els primers en relació amb aquestes dues activitats
amb una excepció a la mostra catalana. Els mestres d’aquesta darrera
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mostra expressen una major conformitat que els progenitors d’ambdues mostres amb el fet que els infants tinguin un diari personal al qual
els adults no puguin accedir.

Discussió

Destaca

que la immensa majoria dels infants enquestats opina que els
nens i nenes tenen drets (94,8% a la mostra catalana i 98,4% a la moliseana). Aquests percentatges contrasten amb uns percentatges lleugerament inferiors dels que diuen saber què és un dret (88,7% i 94,3% respectivament) i amb uns altres encara menys elevats que manifesten saber
quins són en concret els drets de nens i nenes (69% i 89% respectivament). En relació amb aquesta última qüestió, destaca que el dret a la protecció de la vida privada ha estat un dels menys citats per part dels nens
i nenes enquestats d’ambdues mostres.
De les respostes al dilema en el qual es plantejava a nens i nenes quina
seria la seva reacció en el cas que els seus pares els llegissin una carta
enviada per un amic o amiga, es desprèn que un percentatge important
de nens i nenes tenen interioritzat el «superior» dret dels pares sobre els
seus drets individuals. No obstant això, també vam observar que, amb
l’edat, apareix major resistència o rebel·lia a aquesta superioritat, i una
major fermesa en les seves creences sobre els seus propis drets individuals, fins i tot davant dels progenitors. En conclusió, el dret a la protecció de la vida privada no és un dret majoritàriament reconegut pels infants
entre nou i tretze anys de les nostres mostres, sinó que sovint ho perceben com un dret secundari, subsidiari del dret dels pares a supervisar el
que fan.
Els resultats obtinguts estan en la línia dels trobats en altres investigacions
com per exemple la de Ruck et al. (1998) en el sentit que nens i nenes
consideren revocables els seus drets davant certes situacions. Així, fa l’efecte que la pròpia experiència ha estat un factor determinant entre els
nens i nenes enquestats a l’hora de considerar el dret a la protecció de la
vida privada com a propi.
Una altra de les conclusions que es pot extreure dels nostres resultats és
que progenitors i mestres no semblen diferir gaire en les seves respostes,
tant pel que es refereix al respecte per aquest dret en abstracte, com per les
seves implicacions en dues situacions concretes de la vida quotidiana. No
obstant això, els progenitors semblen més disposats a respectar la intimitat
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d’un diari personal que la d’una conversa telefònica privada. Ignorem si
el fet que el telèfon tingui uns costos econòmics o altres raons relatives a
les dinàmiques en la llar poden explicar aquesta diferència.
Els resultats obtinguts confirmen l’interès per seguir realitzant investigacions
en el futur sobre els drets dels nens i nenes que tinguin en compte el punt
de vista d’aquests a partir de situacions pròximes a la seva vida quotidiana.
El coneixement adquirit ha de permetre la proposta de programes adequats
amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i exercici d’aquests drets.
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Els drets del nen i de la nena a l’Amèrica Llatina: Reflexió des
del dret a l’educació. Fracassos i desafiaments pendents
Ofelia Reveco

Em permetré fer una reflexió des de la perspectiva del dret a l’educació
respecte de l’Amèrica Llatina, i no parlaré tan sols del meu país, Xile, si
bé al final alguna cosa en diré. I m’ho permetré encara que jo no crec en
aquesta generalització que suposa parlar de l’Amèrica Llatina o
l’Amèrica del Sud; perquè cada país té característiques que li són pròpies. Culturalment, la veritat és que no s’hauria de parlar amb generalitzacions d’aquesta mena, perquè cadascun dels nostres països és molt
diferent a causa dels diversos grups humans que els van conformar i, per
tant, de les diverses cultures que aquests hi van construir. No obstant
això, m’atreveixo a fer-ho perquè he tingut la sort de fer recerca, els
darrers cinc anys, pràcticament en tots els països del continent, llevat de
dos o tres que no entraven en investigacions avaluatives o en investigació sobre cultures. Per tant, parlaré des del que jo he vist i conec, i no
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pas des d’una perspectiva generalitzadora. No obstant això, per raons de
temps, em limitaré a fer unes quantes reflexions sobre el tema. I el focus
és el dret a l’educació. És tan gran el tema dels drets de la infància, que em
centraré només en un d’aquests: «Fracassos i desafiaments pendents».
Fracassos, perquè crec que també dels fracassos n’aprenem. I crec que el
que ens ha passat a l’Amèrica Llatina, des de la perspectiva de les polítiques que han fracassat i a les quals avui dia se cerquen altres sortides, ens
pot permetre a tothom reflexionar i cercar un altre tipus d’actuacions.
En primer lloc, ¿des d’on observaré? Ja he dit que ho faré des d’aquesta
Amèrica Llatina que és diversa, absolutament diversa. Xile no té res a
veure amb l’Equador; i té una miqueta a veure, però gairebé res, poquet,
o res a veure amb països de l’Amèrica Central, si bé mantenim amb ells
certes característiques comunes.
A més, primerament parlaré des d’una concepció d’educació infantil, entesa com una acció pedagògica integral. Aquest concepte d’integralitat també
ens porta moltes vegades a interpretacions diverses. I quan dic integralitat,
vull dir que hi ha aprenentatge, i hi ha ensenyament per tant, i hi ha condicions per al bon desenvolupament biològic. Per consegüent, hi ha preocupació per la salut, per la nutrició dels nens i nenes, i hi ha atenció.
¿I per què des d’aquest punt de vista? Doncs perquè des del meu país
crec que no hi ha un altre tipus d’educació. Jo diria que per cap infant
petit. Però és que, a més, en el cas de l’ensenyament infantil hem lluitat
perquè es doni aquesta concepció d’integralitat a l’educació i que el mestre o la mestra no solament es preocupi d’ensenyar, sinó també de l’estat
general de l’infant, la qual cosa és molt important.
En segon lloc, des d’una sèrie de recerques –tal com jo assenyalava– en les
quals m’ha tocat participar, i en general cuinar-les, sobre el tema de l’equitat en educació i en els diferents països d’Amèrica. Concepte de qualitat en
el qual és inherent la qüestió de l’equitat. No hi ha qualitat sense equitat.
I en tercer lloc, des d’una visió del nen o nena com a subjecte de dret,
que a més conviu. I aquí vull fer servir una paraula que té molt sentit per
a nosaltres: «Viu amb...» una família i una comunitat. Nens i nenes que
són tots iguals en drets –encara que reconeixem la seva diversitat–, sense
importar la seva classe social, el seu gènere, la seva religió, la seva manera d’aprendre, la seva ètnia, etc.
Des d’una perspectiva pedagògica, la mirada estarà posada a reconèixer
que el que mostra la investigació és que hi ha certs criteris o certs mínims
de qualitat respecte a l’educació. De vegades aquest concepte d’igualtat
o de qualitat, en el món anglosaxó apareix com una cosa que s’ha de
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definir cada vegada més segons la cultura. Jo crec que el concepte de
qualitat no s’ha de deixar tant a l’atzar, perquè això també permet moltes negligències.
Nosaltres creiem, i la nostra recerca ho demostra, que cal garantir uns
determinats mínims per a tots els nens i nenes. I aquests mínims suposen relació amb la cultura, amb personal especialitzat, amb currículum
-entès no pas com a plans i programes, sinó com tot allò que afecta l’aprenentatge: l’espai, els recursos didàctics, la mestra o mestre, etc.
La relació entre adult i infant: No és el mateix treballar amb setanta-cinc
infants. Fa dues setmanes vaig estar a Nicaragua fent una investigació, i
a les classes hi havia una mestra amb setanta-cinc infants. Això, des de
la nostra perspectiva, és impossible. I des de la perspectiva de la investigació, és impossible treballar amb qualitat.
Els tipus d’activitats: Cal desenvolupar activitats en què hi hagi participació, i aquí novament el concepte participació s’interpreta de maneres
diferents. Participació no és pas activisme, participació és poder, participació entesa com que l’infant tingui la possibilitat d’incidir en les decisions respecte del seu propi desenvolupament. Com diria Maria
Montessori, «sentir, pensar i actuar».
El mobiliari: No és bo per a un infant petit treballar en una cadira alta
com aquesta, en la qual li pengen les cames i ha de tenir l’esquena tota
corba perquè no té un mobiliari còmode, ni, com he vist que es fa en
molts països, fer-los treballar en un banc. Ha de ser un mobiliari que
consideri les necessitats i les formes dels nens i nenes.
El material educatiu: Jo sempre dic que no hi ha necessitat que tinguem
molt material comprat, però sí que hi ha uns mínims. Per exemple, llibres. Llibres de contes, llibres d’art, llibres de ciència, etc. Quan un
pensa en nens i nenes les famílies dels quals no tenen recursos per
adquirir llibres, l’escola infantil els n’ha de proporcionar, i això no és
reemplaçable. Jo sempre recordo una educadora xilena que ha tingut
molt impacte en la teoria de com ensenyar a llegir i escriure en general
a l’Amèrica Llatina. Ella sempre deia que en un sector de pobresa no hi
ha revistes ni hi ha diaris i que, per tant, la mestra tampoc no pot crear
els seus propis llibres. Cal adquirir llibres almenys. En altres coses segurament podrem fer servir matèria natural o material reciclat.
I l’últim criteri: Un mínim de qualitat exigeix processos de seguiment i
d’avaluació permanent de caràcter qualitatiu que ens permetin comprendre per poder generar millors formes de fer educació. La mirada la faré des
d’aquí.
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En general, el gran problema que tenim, i ara m’atreviria a dir que no tan
sols a l’Amèrica Llatina, sinó també a Europa, és que la major part de la
investigació està construïda des de la psicologia o des de la sociologia. Hi
ha molt poca investigació construïda des d’una perspectiva pedagògica. I
això és una gran debilitat per poder avançar cap a una més alta qualitat
en l’educació. Necessitem saber-ne més: ¿per què els infants aprenen més
amb certes experiències?, ¿per què certs materials educatius funcionen
millor?, ¿quines són les activitats que permeten més participació de l’infant?... Aquest tipus de recerca és la més feble al món occidental.
Des de l’escassa investigació que es fa en aquest camp, el que podem
assenyalar és que hi ha una sèrie de problemes a l’Amèrica Llatina respecte a l’accés i a les característiques de l’oferta. Pel que fa a les característiques de l’escola, o a les escoles bressol, això depèn del país.
Accés: Qui hi accedeix menys? Els infants amb menys recursos econòmics, els nens indígenes i les nenes, i –això és ben interessant– en els
grups indígenes hi accedeixen menys les nenes, mentre que en els grups
afrodescendents hi accedeixen menys els nens. Hi accedeixen menys els
nens i nenes de fins a tres anys, el grup que tenen menys cobertura, i els
nens i nenes dels sectors rurals.
Oferta: A Amèrica hi ha dos tipus d’oferta: educativa i assistencial.
En els darrers setze anys, a partir de John Pieng, Amèrica es proposa com
a primer objectiu, acordat per tots els presidents dels països de l’Amèrica
Llatina i el Carib, ampliar la cobertura de l’etapa d’ensenyament fins a tres
anys com a primer propòsit, en el primer període 1990-2000.
Respecte a això, primerament cal recordar que l’educació infantil de
l’Amèrica Llatina se sustenta en l’escola denominada escola moderna o activa. Els nostres fonaments pedagògics són Comenius, Tremen, Pestalozzi,
Agazi, etc. De fet, la major part dels nostres països, com és el cas de Xile,
van enviar mestres a estudiar directament amb Paulo Freire o altres pedagogs, perquè elles al seu torn posteriorment formessin les nostres primeres
mestres d’infantil. No obstant això, a partir d’aquest acord dels primers
mandataris el que es fa és que s’avança en l’ampliació de cobertura de l’oferta educativa. No obstant això, cal tenir en compte el que a Amèrica s’ha
denominat modalitats alternatives o no formals, que sorgeixen pels volts de
l’any 1965 al Perú, a partir de l’observació d’una modalitat que hi havia
entre els quítxues, per cuidar els infants, no per educar (encara que entre
ells també hi havia modalitats per educar). Cuidaven infants a través del que
ells anomenaven els uauauasi, o els uauauta a l’Equador, que són en tot l’altiplà. No obstant això, paral·lelament, la mateixa ètnia, el mateix poble,
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tenia una altra modalitat en la qual la dona més sàvia, que alhora era l’autoritat màxima de la medicina, era triada per la comunitat per educar els
infants petits. No obstant això, es pren l’opció de copiar o reinterpretar des
d’una cultura occidental la modalitat uauauasi, que era de cura, i d’incorporar-hi uns quants elements de l’educació d’adults o de l’educació popular, des d’una perspectiva pedagògica, de les idees de Paulo Freire. I se
cerca aquesta modalitat des de la perspectiva de cuidar els infants perquè
la mare treballi amb més tranquil·litat. I alhora, per una altra sèrie de
raons, es podia tenir una població captiva per aplicar-hi altres polítiques
socials, com ara la vacunació o l’alimentació en el cas dels infants amb
algun tipus de desnutrició, etc. S’hi incorporen diversos criteris de qualitat
quan són experiències pilot. Exemple: la ràtio. Recordo una de les primeres experiències, que vaig conèixer personalment i sobre el terreny: la
Unicef va fer algunes de les experiències al Perú; eren no més de dos
infants, d’un o dos anys, etc. No obstant això, posteriorment aquests criteris han desaparegut. Hi ha, doncs, dos tipus de modalitats: les educatives i les assistencials.
Les modalitats educatives tenen propòsits d’aprenentatge que són des
d’aquesta perspectiva que jo assenyalava, d’educació integral, d’escola activa, de l’infant amb poder de decisió. Possibilitats d’aprendre a
través del joc del cant, de la música, etc. Amb personal professional,
especialitzat en infantil. Amb una infraestructura especialment construïda o habilitada per al treball amb nens i nenes petits. Amb un mobiliari, un material didàctic que considera certs estàndards i certs mínims
de qualitat en termes de forma, grandària, color, material, etc. En general, depenen dels ministeris d’Educació i són ubicades especialment en
sectors urbans.
Al seu torn, hi ha les modalitats assistencials, el propòsit de les quals
en general és més aviat de protecció o cura. Amb personal no especialitzat, sovint amb poca escolaritat, fins i tot menor a l’escassa
escolaritat que la mateixa modalitat es proposa. Per regla general, es
proposa a sisè de primària. No obstant això, quan un va al terreny,
hi observa que això val per a tercer, segon i fins i tot per a cursos
anteriors, i amb mínims per a capacitació. Hi ha una infraestructura
comunitària o cases de mares. El mobiliari generalment no compleix
els mínims, si bé en els darrers anys s’ha avançat. No obstant això,
quan es fa una observació o una avaluació des d’una perspectiva de
mínims de qualitat, des d’una perspectiva econòmica, aquests no es
compleixen. Per regla general, depenen dels ministeris de la Dona.
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Com que no són educatives, i Educació no hauria acceptat la inclusió
d’aquest tipus de modalitats als ministeris d’Educació, es van oferir a
través dels ministeris de la Dona, de la Família o de Benestar Social,
o de les primeres dames. Durant els anys de dictadura a Amèrica, les
primeres dames, «les reines», van tenir com a rol la cura o la preocupació pels nens i nenes, com una cosa natural, derivada del rol
matern; i situades centralment en sectors urbans marginals i rurals.
Les poblacions que atenen són diferents: a) sectors urbans, i b) sectors
urbans marginals i rurals.
Amèrica ha avançat des del 1990 fins ara, i jo diria que des d’abans. A
Amèrica, les educadores d’infantil, vam fer un gran esforç durant les dictadures per reunir-nos, per trobar-nos. Vam generar trobades massives, en
les quals ens ajuntàvem gairebé tots els nostres països en algun d’ells. El
primer va ser el Perú; el segon, el Brasil; el tercer, Xile, etc. De tal manera
que les mestres d’infantil van acordar certs mínims i lluitar –i aquesta
paraula està ben dita: lluitar– a l’interior dels nostres països per cercar qualitat per als nostres infants. I això ens ha permès fer avenços importants.
Tenim nous referents curriculars, que no són programes; són amplis, flexibles, perquè creiem que el currículum es construeix en cada escola.
Certs estàndards de mobiliari, de material educatiu, existeixen en tots els
països. No obstant això, no s’apliquen respecte a les modalitats assistencials, perquè no són educació.
Des de la perspectiva del dret a l’educació, en les modalitats educatives es
juga, s’aprèn, els infants se socialitzen, proven, comproven. En les assistencials, el que s’observa és que els infants, en general, passegen avorrits i són,
en general, semicuidats –des de la meva perspectiva l’atenció és bàsica. El
problema és que els més pobres socialment o escolarment són els que accedeixen a modalitats assistencials, és a dir, els que més ho necessiten no van
a les educatives.
Alguns efectes de les modalitats assistencials: per regla general, s’hi fan
moltes avaluacions, tot i que no són públiques. Jo he tingut la sort d’accedir-hi perquè anava a fer-hi avaluació, i llavors me les han mostrades.
Però, què es mostra en el que s’ha avaluat? Menys aprenentatge en les
assistencials i fins i tot involucions. Menys desenvolupament i els infants
s’hi avorreixen, hi estan malament, no hi estan bé. Què passa? Quin efecte té? Es perd la meravella de cada nen i cada nena. Haig de recordar que
la nostra recerca mostra que a l’Amèrica Llatina els infants, fins als divuit
mesos, són iguals que els infants nascuts als països desenvolupats al si de
famílies amb més ingressos econòmics. Igual d’intel·ligents. No obstant
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això, als divuit mesos comença a haver-hi una deterioració cognitiva i
del llenguatge. Per tant, el que podem dir és que el dret a l’educació no
és igual per a tothom. Hi ha infants que sí que hi tenen dret, però d’altres no. La pregunta que se’ns planteja llavors és: ¿quina és la racionalitat d’aquesta decisió de política educativa?
En el cas de Xile, les educadores d’infantil no hem permès –en això crec
que som l’únic país– la modalitat assistencial. Perquè creiem que qualsevol infant té dret a l’educació, i no diré de qualitat, perquè si un pensa
en el concepte de qualitat, s’integra en l’educació dels anys seixanta.
Abans l’educació era o no era. Nosaltres creiem que l’educació o és o
no és. Si no és, no hi ha educació. Tots els infants tenen dret a l’educació, i no a la cura o la diversió solament. L’educació a l’infantil és diversió també. Més encara, creiem que els més pobres, la gent que té menys
ingressos, o que té menys escolaritat però que pot tenir recursos econòmics, són els qui necessiten la millor educació, i és on cal invertir més
en recursos.
En qualsevol país hi ha pocs recursos, «no són suficients», i ho dic entre
cometes perquè he sigut una autoritat del Govern al meu país, d’un tipus
de ministeri d’Educació només infantil, i jo sé que els diners els puc
posar aquí o allà. Els recursos sempre són escassos, però es poden repartir de maneres diferents, com per exemple comprar menys tancs i destinar-los a l’educació infantil. Jo així ho vaig demanar al meu país. O
invertir menys en ascensors, que són molt cars, i construir més escoles
d’infantil. Encara que hi hagi aquests recursos, es poden prioritzar d’una
altra forma. I més encara en el cas de Xile, perquè nosaltres tenim formació reglada d’educadores d’infantil des del 1946, fa més de seixanta
anys, a la universitat especialitzada en infantil i amb grau de llicenciat.
Un país que té professionals de primer nivell. És inacceptable que les
tasques que correspondrien a educadors titulats es confiïn a persones
sense especialització, i no per una qüestió gremial, sinó perquè els
infants tenen dret al millor. Més encara, en el cas del nostre país tenim
un desenvolupament de la normativa, una metodologia que hem anat
construint les mestres amb les mares i amb els infants. Tenim un referent
curricular que es va construir de manera participativa al llarg de tot el
país amb implicació de mares, educadores i infants. Per tant, ens reflecteix, ens representa.
Finalment, abans de res una observació epistemològica: cada època de la
història humana produeix, a través de les seves pràctiques socials quotidianes i el seu llenguatge, una estructura imaginària. La ciència en forma part.
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En aquest cas, creiem que la pedagogia és una ciència, i infantil és part d’aquesta ciència. La ciència forma part d’aquestes pràctiques socials i les idees
científiques sobre la naturalesa constitueixen tot just una dimensió d’aquesta estructura imaginària. Els historiadors, els filòsofs, els pedagogs moderns
han demostrat que la imaginació científica sofreix mutacions radicals d’una
època a una altra; i que la ciència s’assembla més a una epopeia novel·lística que a un progrés lineal. La història humana de la natura és una narració
que mereix ser contada de més d’una manera. Les nenes i nens, creiem,
tenen dret a educar-se. Aquesta és una altra manera de promoure pedagogia
infantil. A través de formes respectuoses del que són i que els ofereixen oportunitats per aprendre jugant, rient i creant. Això ens permet parlar d’una
societat més justa i més humana.
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El que a mi em toca compartir amb vosaltres és un esforç que s’ha fet
des d’organitzacions de la societat civil a Mèxic, a través d’una xarxa,
que és la Xarxa per als Drets de la Infància a Mèxic. Una iniciativa que
sorgeix amb la finalitat de fer valer i fer complir els drets de la infància
al país, i d’investigar sobre la infància des de la perspectiva pròpia d’aquesta etapa de la vida.
Per donar un marc general, la Xarxa per als Drets de la Infància a Mèxic
està conformada per seixanta-dues organitzacions que s’ubiquen en tres
Estats del país (som trenta-dos Estats, i la meitat participem en aquesta
Xarxa). I, com comentava, unim esforços per incidir en política pública i
en matèria d’investigació, per treballar la manera com es tracta i s’educa
la infància i l’adolescència. I perquè aquesta Convenció i aquests drets de
la infància es converteixin en un punt principal per al desenvolupament
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del país, perquè en les polítiques públiques, en les polítiques socials, la
infància estigui representada.
Els objectius d’aquesta Xarxa se centren a promoure un moviment social
i cultural perquè nens, nenes i adolescents coneguin els seus drets i en
gaudeixin.
Els objectius són els següents:
– Ampliar el coneixement sobre la infància des de les organitzacions que
treballen directament amb la infància, que moltes vegades són les que
menys es dediquen a fer recerca.
– Enfortir també les capacitats d’aquestes organitzacions, perquè de
manera conjunta o separada puguin incidir també en el compliment, el
respecte i la protecció d’aquests drets.
– Incidir en qüestions legals, polítiques i administratives nacionals, regionals i estatals per garantir que la Convenció i els drets dels infants es
compleixin.
– I, al seu torn, a través del quefer de cada organització, impulsar que
aquestes organitzacions treballin sobre l’exercici de la ciutadania dels
nens i nenes.
– I, pel que fa a la sensibilització cap enfora, de difusió, crear un corrent
d’opinió que afavoreixi un discurs positiu, present, que no existeix,
sobre els drets de la infància.
Aquests objectius es treballen des de cinc línies estratègiques:
1. Construcció de capacitats.
2. Comunicació social.
3. Protagonisme i participació infantil.
4. La infància compta (que és del que parlaré més endavant: una anàlisi
estadística sobre indicadors de la infància; s’intenta treballar en
una publicació que anualment doni compte de la situació de la
infància al país).
5. Incidència en legislació i polítiques públiques.

La

Xarxa, des que va iniciar aquest treball amb les diferents organitzacions, va néixer per fer valer la Convenció, i com a part del seu treball va
presentar el 2005, per primera vegada, el report La infància compta,
2005, que es basa en indicadors enfocats específicament a la infància.
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La informació estadística que hi ha a Mèxic sobre infància generalment
està molt fragmentada, molt parcialitzada. Es tracta d’informació que
generen les organitzacions socials, d’àmbit estatal, regional o nacional.
Però no hi ha un report, una publicació, alguna cosa que doni compte
d’una imatge integral de la situació de la infància a Mèxic.
En aquest sentit, aquesta publicació, La infància compta, intenta tenir
aquest sentit integral i proporcionar una imatge completa de com està la
infància en el país.
El projecte inicial es va inspirar en un projecte de la Fundació Annie &
Casey que, a més de l’objectiu principal, que és donar seguiment i monitoratge i avaluar l’estat de la infància i el compliment dels drets, també persegueix que les organitzacions socials que treballem amb la infància, les organitzacions educatives i també la societat civil, a través d’aquest document
reflexionin i que adquirim entre tots un compromís real cap a la infància.
Heus aquí els objectius principals:
– A Mèxic és bo verificar la forma com l’Estat respecta, protegeix i compleix els drets en tots els àmbits: en l’àmbit federal, l’estatal (les províncies) i el municipal.
– Vetllar pel compliment dels principis fonamentals dels drets, que té a
veure amb com es distribueixen els recursos i com es treballen les polítiques públiques.
– Vetllar per un accés segur a través d’aquestes institucions que es creen
i perquè les lleis tinguin cabuda per ser formals; perquè a partir de la
signatura de la Convenció dels Drets tots els països han de legislar a
favor dels drets de la infància, però hi ha moltes inconsistències en les
lleis. I també, accedir a aquestes oferint drets; perquè dista molt el que
es diu del que es fa i del que es pot fer.
– També formular millors polítiques per vigilar quins progressos s’han
dut a terme. És per això que hi ha aquesta idea de fer un report anual
per veure com s’han modificat les pràctiques.
– Determinar també els efectes no desitjats d’algunes lleis polítiques i
pràctiques que, paradoxalment, s’elaboren, però que tenen un matís
que no afavoreix el compliment o l’exercici dels drets, ans al contrari.
– I advertir, per endavant, les possibles violacions perquè es puguin
adoptar mesures preventives i també mostrar algunes qüestions que no
es tenen en compte per al desenvolupament de la infància i el compliment dels drets.
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En aquest report, a més del que s’esmenta, es considera també el que
no s’esmenta com a informació. Hi ha diverses fonts d’informació de
qualitat i d’actualització, però aquestes no sempre s’utilitzen amb una
perspectiva de la infància per parlar directament sobre la seva situació, sinó com a índexs demogràfics o geogràfics. Molts estudis no
estan sistematitzats; no hi ha un rigor metodològic. I tampoc no hi ha
una preocupació per desglossar aquesta informació per regions, per
municipis o per localitats; i tampoc per etapes de vida o conceptes,
cosa que dificulta, en el futur, fer accions concretes dirigides a situacions específiques.
En determinats estudis, no es tenen en compte les edats primerenques
com ara la de l’educació infantil, i es parteix de qüestions com ara el dret
a l’educació. Únicament, la informació més gran que hi ha és de l’educació primària en endavant, dels sis als dotze anys, però d’educació infantil hi ha poca cosa.
En estar dispersa i fragmentada, difícilment els qui estan al capdavant de
ministeris d’Educació o d’organitzacions sobre drets humans, sobre drets
de la infància, tenen tota la informació completa de manera integral, i
costa molt treballar accions o destinar recursos que siguin efectius de cara
a la iniciativa.
Com que les dades que més sentim tenen a veure amb una qüestió de
supervivència, també se sol prioritzar la qüestió de si tenen habitatge,
menjar o serveis bàsics, però no pas qüestions com el dret a l’educació o
el dret a la participació. La major part dels drets de la Convenció estan
desatesos; el que sentim són les dades que tenen a veure amb qüestions
com ara quins són els ingressos de la família per alimentar els fills, l’estat
de l’habitatge o l’estructura de la localitat rural on viuen. Llavors no hi ha
manera de tenir un enfocament general sobre la infància.
El report de l’any passat és molt ampli, i no pretenc donar dades específiques. Al final donaré l’adreça electrònica on podeu descarregar tot l’informe. Donaré un cop d’ull als continguts generals, a la manera com està
treballat l’informe.
Els indicadors que es presenten en aquest informe no van ser elaborats
per la Xarxa, sinó que a partir de diverses fonts es van integrar en un document, i les interpretacions sobre els seus indicadors són les que apareixen
a l’informe. Però els indicadors del nivell de salut, educació, habitatge,
etc., tot i que són elaborats per diverses institucions, per organitzacions
educatives i socials, no són indicadors que la mateixa Xarxa hagi elaborat
per mesurar el compliment dels drets de la infància.
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En ser aquest el primer report que s’elabora, hi ha dades de diferents
anys, no solament del 2004, any per any. Suposo que en els anys consecutius ja hi haurà més seguiment de les dades de l’informe previ.
Els indicadors del report es desglossen des de la perspectiva regional
i estatal: els Estats, que en són trenta-un, i la ciutat de Mèxic, el districte federal. Els indicadors estan ordenats de l’1 al 32, on l’1 és la
millor condició quant al compliment dels drets, i el 32, la pitjor. No
obstant això, no necessàriament els que estiguin en primer lloc compleixen amb els drets de la infància. Això significa que tenen el millor
nivell dins del nivell baix, dins del nivell nacional, però no necessàriament l’Estat que estigui en primer lloc és el que més compleix amb
els drets en realitat.
Les dades que es presenten no són totes les dades que existeixen. Va ser
un primer esforç. En alguns capítols, hi ha certs títols –que no estan recollits en aquesta publicació–, que algunes organitzacions socials tenen en
compte, sobre infants vivint al carrer. De la infància treballadora s’hi
inclou un capítol, un petit capítol, però hi ha certs títols que no estan
recollits en aquest informe i que a l’informe següent es treballaran.
L’estructura del report està dividida en sis grans capítols. El primer és
com compten els nens i les nenes a Mèxic. La qual cosa aquí concerneix
a les característiques també generals dels indicadors del report, a com es
van triar els dominis i les característiques també generals de la població
infantil a Mèxic.
El segon capítol és «Recompte d’infàncies mexicanes». Hi ha un acostament, un primer acostament, que directament és una interpretació que
es tradueix en història a partir de les dades dels nens i nenes a Mèxic, i
de les seves problemàtiques. També es tracten les infàncies i els grups
de nens i nenes que no s’han pogut abordat en aquest informe perquè
no hi ha prou informació, o perquè no existeix cap font.
Aquest segon capítol es desglossa en dominis. Primerament es tracta el
demogràfic, que mostra les dades nacionals sobre la població infantil
urbana i rural; i després tracta sobre la infància indígena, la infància amb
discapacitats, i la informació sobre les famílies d’aquests infants.
En el camp de la salut, parlem de la nutrició infantil, de les mares adolescents i de l’oferta dels serveis de salut als quals poden accedir aquests
nens i nenes.
En el camp de l’educació, s’aborda l’educació bàsica, del preescolar a
la secundària, i també la incorporació de les noves tecnologies de la
informació al camp educatiu.
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En el domini econòmic, es treballa la qüestió de la pobresa i de la població infantil treballadora.
En el domini de la seguretat, es tracta sobre la infància en conflicte amb
la llei, i aquí hi ha tots els centres juvenils, on hi ha moltes inconsistències i moltes irregularitats, des del tracte fins als orígens que van motivar
que aquests nois i noies estiguessin en aquestes institucions.
Hi ha també la qüestió de l’hàbitat i la família, que té relació amb qüestions d’habitatge i amb el context familiar en el qual es desenvolupa el
nen o la nena.
Després segueix el domini legislatiu, que té a veure amb les normes i lleis
mexicanes, en com la Convenció està treballada des de les normes nacionals, estatals, i en quina mesura aquestes són aplicables i són exercides
en la realitat.
Es treballen, així mateix, les infàncies que no compten, o el que no es
conta de les infàncies, que és allò de la insuficiència o inexistència d’informació. Quant a això, entre el que no es conta i les infàncies que no
compten, que són les debilitats d’aquest report i de l’estadística actual, hi
ha el consum de drogues, d’alcohol i de tabac –consum del qual no hi ha
informació en menors de dotze anys–, en què no hi ha un seguiment per
a cadascun dels Estats, i si hi ha dades, aquestes es concentren a escala
nacional i per grans zones, com ara àrees rurals i urbanes, però no hi ha
un desglossament per unitats federatives.
El títol següent correspon a la desnutrició, l’anèmia i l’obesitat, que també
és el mateix problema. La informació que hi ha es refereix a tota la nació,
però no hi ha informació sobre cada Estat i només es mesura des de l’àmbit rural, en la mesura que es parteix del fet que la percepció nutricional
només té a veure amb la manca d’aliments, vinculada a una situació de
pobresa, i que la desnutrició es dóna solament en l’àmbit rural i que a les
zones urbanes no existeix, quan sí que existeix.
L’altre títol és el que fa referència a la violència intrafamiliar, un àmbit en
què, generalment, les enquestes sobre nens i nenes no paren atenció. I el
que més hi ha sobre violència intrafamiliar és dels ministeris de la Dona
o organitzacions que treballen en els drets de la dona, però molt poques
vegades es treballa violència intrafamiliar des d’una perspectiva de la
infància.
Tampoc no hi ha informació sobre nens i nenes amb discapacitats, i la
informació que hi ha només es refereix a les discapacitats severes, i aquí
se’ns planteja el repte de combinar les enquestes i els registres administratius de diferents organitzacions que treballen amb la infància discapacitada.
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Com veiem, hi ha un munt d’infàncies que no hi figuren, en aquesta estadística. Tampoc no es va trobar informació sobre qüestions de la vida cívica, que es correspon amb l’exercici de la ciutadania, de la participació
infantil, sobre en quina mesura els nens i les nenes participen activament
en organitzacions, la qual cosa té a veure també amb el títol següent, que
és l’opinió dels infants sobre els temes que els competeixen.
Un exemple és que en tota la nació –on fa poc es van celebrar les eleccions–, prèviament als comicis, es va fer votar els infants sobre la seva escola. Al col·legi s’hi va aplicar un format, un qüestionari amb diverses opcions,
com ara el tracte dels mestres o com volien que es millorés l’escola, etc.,
amb diverses opcions. Els infants marcaven la seva opció i dipositaven la
seva butlleta en una urna, com en unes eleccions. Aquest any només es va
aplicar en algunes escoles de la República. L’any anterior, quan hi va haver
eleccions estatals, en certes entitats federatives es van fer tres enquestes, per
tres grups d’edat: els més petits, en qüestions recreatives; el grup de primària, en qüestions de violència intrafamiliar i de violència a les escoles, i la
tercera, per a adolescents, sobre situacions de discriminació. Però aquests
exercicis formatius són simbòlics, purament decoratius, perquè finalment
aquestes opinions que es recapten de la infància, del que opinen sobre les
seves escoles, són també esbiaixades perquè hi ha tres opcions per contestar, i no n’hi ha més, no es duu a la pràctica, no té cap incidència, no condueix a cap política pública a favor de la infància. Són exercicis merament
decoratius que oficialment es duen a terme des dels Estats.
Un altre títol en què les infàncies no compten és en la falta d’adopcions.
No hi ha un seguiment sobre el temps del transcurs en el procés d’adopció; ni tampoc sobre quants nens i nenes són adoptats, ni sobre la població de nens i nenes orfes. En aquest sentit, evidentment, podem pensar
que l’atenció a aquest tipus de població és de molt baixa qualitat.
No hi ha, tampoc, informació sobre l’explotació sexual comercial de la infància; ni sobre les situacions de migració, amb infants més petits de dotze anys,
els quals estan compresos en el gran flux migratori que hi ha, com sabeu, de
Mèxic als Estats Units. Molts nens i nenes creuen la frontera per reunir-se amb
les seves famílies allà, un cop els pares estan més establerts. Aquestes són les
debilitats d’aquest report: que no es va trobar informació suficient.
L’últim té a veure amb les activitats culturals, que és un indicador sobre
les instal·lacions per a activitats culturals en què les nenes i els nens
poden participar, com ara biblioteques, teatres i museus. Aquí es parla
únicament dels espais i no de les activitats en si, ni de quin és el sentit
de les activitats.
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El tercer capítol es diu «La clau del conte». Aquí, en aquest capítol, es va
presentar un escenari nacional sobre el comportament dels drets de la
infància en cada Estat. A la cambra es presenten els perfils nacionals, i al
cinquè, els perfils estatals per a cada títol a escala nacional i estatal.
I, finalment, hi ha el capítol «Conta’m», que ja té la descripció detallada
dels indicadors, que són les fonts, els anys i la seva periodicitat.
El report complet està disponible als webs que s’esmenten a continuació.
La primera és la pàgina de la Xarxa per als Drets de la Infància a Mèxic:
http://www.derechosinfancia.org/mx.
La segona permet descarregar directament aquest informe:
http://www.infanciacuenta.org.
I, a més d’aquest informe, també es va elaborar l’informe alternatiu al que
va presentar el Govern mexicà a l’ONU. La resposta del Govern mexicà
a l’informe que l’ONU ens va fer arribar va ser una mica vergonyosa.
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Els drets humans al Brasil

Maria Carmen Silveira Barcosa

Aquí es parlarà en un sentit ampli dels drets humans al Brasil, i concretament es tractarà del paper dels drets dels nens i les nenes en la societat brasilera actual, en el discurs educatiu i en la praxi docent.
Nosaltres vam tenir des dels anys trenta –per ser més exactes, des del
1927– un codi de menors que parlava solament dels infants pobres, els
infants amb problemes. No era un codi per a tots els infants. Es considerava que tan sols aquests infants necessitaven algun tipus de protecció
legal, la qual va estar en vigor fins als anys vuitanta. Al final dels anys
setanta, com que vivíem l’acabament de la dictadura, la qüestió dels
drets humans al Brasil va fer molt d’impacte, i amb ella es va estendre
àmpliament tot el que denominem el moviment del «mai més» contra la
repressió i la tortura. En aquesta discussió, la qüestió dels drets dels
infants i dels joves quedava subsumida en una discussió més àmplia.
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Aleshores, amb l’amnistia del final dels setanta, i amb la democratització
dels vuitanta, va aparèixer una nova assemblea, l’Assemblea Nacional
Constituent, que va canviar totes les propostes sobre l’Estat i les seves funcions i moltes coses importants. Finalment, el 1988 l’Assemblea va aprovar la Constitució, que denominem «Constitució ciutadana». És la primera constitució del Brasil que parla de la ciutadania d’una forma diferent.
En aquells moments, els moviments socials, les organitzacions no governamentals, etc., havien arrelat molt al Brasil, així com les discussions
entorn dels drets humans, els drets d’infants i joves. El 1989, es va promulgar una llei que derivava de la Constitució, una llei coneguda com
l’Estatut dels drets dels infants i dels joves, un text legislatiu molt bo i molt
important que va comportar diverses modificacions en la concepció d’infants i joves.
La primera va ser que la protecció dels infants i els joves ja no només
tenia en compte els infants pobres i els infants amb conflictes amb la llei;
era una llei per a tots els infants. Tots els infants tenen drets. Tots els
infants són subjectes de drets. Una altra qüestió que passava a tenir-se en
compte va ser la discussió entorn de la pàtria potestat, una qüestió important per als homes, les dones i els infants. Una altra novetat la va constituir el dret a defensa que els infants tenen: els infants poden tenir representació; ara, quan una parella es desfà, els infants són escoltats. No eren
escoltats fins llavors. I, no cal dir-ho, la qüestió de la presó per als infants
més grans de catorze anys, que fins a l’any 1989 quedaven empresonats
si tenien conflictes amb la llei, i ara no poden romandre a la presó gaire
temps. En segon lloc, es van crear les mesures socioeducatives. Ara, els
infants que presenten conflictes amb la llei tenen la possibilitat de recuperar-se per a la societat. A la nostra universitat, hi tenim programes en
els quals aquests infants es queden amb nosaltres treballant, fent coses,
complint penes en la societat.
I una cosa molt important és que ara cada ciutat té un consell de drets
d’infància –i això no ho teníem– amb representació de la societat civil. I
en cada ciutat, d’acord amb la seva grandària.
Porto Alegre té un milió i mig d’habitants, i a la Universitat hi tenim vuit
consells tutelars, que són associacions que l’Estat finança però sobre les
quals no té competència directa. Les persones són escollides per la societat i van a treballar en aquests consells tutelars.
Una de les obligacions de l’Estatut, una obligació especial de l’Estatut
per als mestres, preveu que, si es té un infant a classe i es veu que
aquest infant no està bé, que té marques corporals, etc., el mestre té
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l’obligació d’avisar el consell tutelar perquè el consell faci les perquisicions necessàries. Si un passa pel carrer i veu un infant dormint
al carrer, pot cridar el consell tutelar perquè vingui i vegi què passa
amb l’infant. Així doncs, el treball social que duen a terme és molt
intens.
En els anys noranta, van tenir un paper molt important en l’ampliació de
les places a les escoles. Perquè, si tenien un infant petit per al qual no
hi havia plaça a l’escola, el consell tutelar agafava l’infant i anava fins a
l’escola, on plantejava exigències. I l’infant tenia dret a una plaça perquè
hi estava inscrit. I s’hi obria una plaça més, la qual cosa no satisfeia precisament els mestres. Va sorgir una discussió, un conflicte positiu entre
els legisladors, els membres del consell tutelar i els mestres.
Aquest document va ser, per tant, molt important. També a ell li correspon el mèrit en la divulgació del coneixement dels drets infantils.
Aquesta tasca de divulgació, duta a terme pels consells tutelars i els consells municipals de drets, prossegueix encara, perquè encara avui hi ha
persones que no coneixen els drets.
Però ara tenim també alguns problemes vinculats a la concepció de les
coses i al modus operandi.
El primer problema gira entorn de la mateixa interpretació dels drets dels
infants i del concepte de protecció, perquè hi ha molta confusió: si un diu
que els infants són competents, moltes vegades les persones pensen que
es pot deixar que ho facin tot sols. La protecció i la qüestió de ser un subjecte de dret és una cosa que no està gaire clara en la societat: què és una
cosa, què és una altra i quin és el punt de trobada?
Una altra deficiència que es planteja és l’absència de finançament.
Tenim les lleis, tenim les propostes, però no tenim sous per fer-ho funcionar tot.
Sorgeix així mateix la crisi de gestió, perquè també aquesta comporta
problemes. Quan hi ha diners i quan hi ha pressupost, moltes vegades
apareix la corrupció. A Rio de Janeiro, per exemple, hi ha consellers
tutelars vinculats al narcotràfic.
Les esglésies també troben en els consells tutelars un espai per catequitzar, la qual cosa interfereix negativament en les funcions pròpies
dels consellers i, per tant, en el modus operandi i en la gestió.
Una altra qüestió són les polítiques no integrades. I els drets estan molt
presents en la ment dels legisladors i en la pràctica de les assistents
socials, però no pas en el món de l’educació, on som lluny d’aquests
drets. D’això en parlaré a continuació.
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Aleshores, en els anys vuitanta i al començament dels noranta es discutia molt sobre els drets dels infants, i això ha tingut un paper molt important en les discussions del Ministeri d’Educació i Cultura del Brasil.
El 1995, es va generar entre nosaltres una gran discussió sobre els drets
dels infants a l’escola infantil. I vam establir deu punts, que mostrarem a
continuació, sobre el que ens semblava important. Vam traslladar els
drets dels infants a la pràctica pedagògica i vam intentar establir un pont
entre els dos àmbits de discurs. I eren coses molt senzilles. Tots els infants
tenen dret:
– a jugar;
– a l’atenció individual;
– a un ambient acollidor, segur i estimulant;
– al contacte amb la natura, a la higiene, a la salut i a l’alimentació;
– a desenvolupar la seva imaginació, la seva curiositat i la seva capacitat
d’expressió;
– a moure’s en espais amplis;
– a la protecció, a l’afecte i a l’amistat;
– a expressar els seus sentiments;
– a una atenció especial en el seu període d’inserció a l’escola;
– a desenvolupar la seva identitat cultural, racial, ètnica, religiosa o de
gènere.

Això és curt, però es correspon amb el desig d’establir un pont entre els
drets dels infants i els currículums escolars.
En aquells moments, l’any 1995, nosaltres considerem que vam tenir la
segona colonització dels europeus. Perquè, quan intentàvem construir una
proposta curricular per a les escoles, ens va arribar la reforma espanyola,
amb la traducció al portuguès per al Brasil i per a gran part de l’Amèrica
Llatina. Va haver-hi llavors una influència molt important en la llei, i els
paràmetres curriculars europeus van influir enormement al Brasil.
I aleshores tota aquesta discussió va quedar aturada i van començar les
discussions sobre l’aplicació d’una funció molt escolar i molt de continguts conceptuals a l’educació infantil, que no era nostra tradició. I
des dels anys noranta fins ara, això és el que té una presència més gran
en el discurs oficial sobre l’educació infantil. En la pràctica, els mestres
i les persones del món de la docència això no ho compleixen gaire, no
ho comprenen gaire bé, però aquest és el repte a aconseguir en el discurs oficial.
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Crec que necessitem tornar a aquest discurs i perfeccionar-lo més, perquè, per a mi, la Declaració dels Drets dels Infants compleix dues funcions educatives. D’una banda, en la formació dels mestres hi té un
paper important la construcció de l’ètica de l’educador, perquè afirma
quins són els drets dels infants, i tenim una formació en què l’ètica de la
relació amb els infants no és l’ètica dels drets humans; l’ètica actual dels
mestres està en un discurs molt més vell. És el de l’autoritat, el de la
jerarquia, etcètera. Crec, llavors, que és necessari que els mestres coneguin, discuteixin què poden incorporar, que interioritzin aquest discurs.
Conèixer i incorporar per poder pensar en una altra manera de fer en
l’ensenyament, i no pas l’ensenyament que hem impartit fins ara. I que
els resultats no són bons, perquè el Brasil sempre està molt avall en els
índexs educatius. I una altra cosa és la formació de mestres i la dimensió ètica, i la discussió de la relació entre les persones adultes i els
infants; i una altra els drets humans dels infants i dels joves, i el discurs
que comporta per pensar quins són els continguts de l’educació infantil.
Els continguts de l’educació infantil és això de ser humà, de reconèixerse com a una persona, de poder aprendre, d’estar amb els altres, de treballar la diversitat. Està tot relacionat. Portar això com a contingut per a
l’educació infantil. El contingut no és tan sols aprendre que, per exemple, la capital d’Espanya és Madrid. És poder aprendre que hi ha moltes
coses al món, que hi ha molts països, etc. Però no és això de traslladar
la concepció de la primària i la secundària a l’educació infantil.
I crec que la Declaració és una forma de resistir-se a aquests continguts
tan centrats en una escola de l’inici de la modernitat, i no una escola per
al segle en què vivim.
Un autor va escriure en algun lloc, no recordo on, que avui a les escoles hi tenim tres segles junts: el segle XIX, en la concepció de l’escola;
el segle XX, en la concepció dels mestres; i el segle XXI, en la concepció dels infants. Tenim tres segles en un únic espai, en un únic temps.
El 1996, vam promulgar la Llei d’educació al Brasil. I aquesta Llei al seu
article 1 ja parla dels drets dels infants. A més, està tot pensat per a l’escola, la utilització de l’escola, etc., sense tenir relació amb la Declaració
dels Drets Humans.
Per acabar, cal afegir que la cohesió és molt important perquè moltes
vegades, amb el discurs de la diversitat implementem una qüestió de
desigualtat a l’Amèrica Llatina. En la meva vida, als quaranta anys i
escaig que tinc, he vist cada vegada més ampliar-se la distància entre
classes. Cada vegada els pobres es tornen més pobres, i els rics, més rics.
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Estem gairebé com a l’Índia, com classificant-nos en castes. Si no fem res
aviat, això es perpetuarà. Perquè l’educació per a tothom està cada vegada pitjor, i no pas millor. I tenim la tecnologia, les persones i la formació
oficial per anar a millor.
Acabaré la meva presentació amb una frase d’Hannah Arendt, una filòsofa que és molt important per a nosaltres, que vivim en aquests temps,
per pensar sobre el nostre rol com a educadors, en el nostre paper com a
persones que tenen un poder i que necessiten organitzar-se per tal d’enfortir aquest poder: «L’educació és [...] on decidim si estimem prou els
nostres infants per no expulsar-los del nostre món, ni abandonar-los als
seus propis recursos.» Perquè ben bé fem això amb els infants pobres, a
l’Amèrica Llatina: els abandonem als seus propis recursos, i els seus propis recursos estan molt saquejats. I Arendt hi afegeix: si estimem prou els
nostres infants per «no arrencar de les seves mans la possibilitat d’emprendre alguna cosa nova que nosaltres no havíem previst, sinó prepararlos per endavant per a la tasca de renovar un món comú». Perquè amb
cada infant que neix tenim una nova possibilitat per construir el món. La
nostra generació ha de prendre posició: què oferirem als nostres joves?,
¿quin món els oferim?, què esperarem d’ells?, ¿i quin espai els donarem
perquè ens portin també coses noves que no hem pensat fins ara?
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1. Una infància en transformació

Els drets dels infants «estan entre els rars capítols lluminosos del nostre
segle» escriu el reconegut crític literari George Steiner referint-se al segle
XX. Però les ombres que envolten la llum dels drets són també formidables. L’últim informe anual sobre l’estat mundial de la infància parla de
milions de d’infants invisibles, una cruel paradoxa del món espectacular,
de la societat de l’exhibició. Més de la meitat dels nens nascuts en països en desenvolupament no són registrats en néixer, motiu pel qual queden exclosos de drets bàsics com l’educació i la sanitat. Un dels drets
bàsics, el tercer principi de la Declaració dels Drets dels Infants, el dret
a tenir un nom, no està a l’abast de molts infants. I al costat d’aquests,
altres nens i nenes del Primer Món que tenen de tot, menys biografia.
Tema General: Drets i responsabilitats d’infants i joves
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O per no dir-ho tan radicalment, els és difícil de reconèixer-se com a subjectes malgrat estar envoltats de tots els objectes desitjables. Les contradiccions, doncs, envolten la condició de la infància en el món d’avui.
Estudis recents ens parlen que 1,2 milions de nens espanyols viuen en
situació de pobresa. A Dinamarca i Finlàndia el percentatge d’infants en
situació de pobresa no passa del 3%. A la primera potència mundial, Estats
Units, el país amb un nombre més elevat de persones riques, el percentatge s’enfila fins al 21%.
El segle XX, el segle dels infants, ha estat el temps en què les nacions han
legislat a favor dels infants, però també el temps en què en molts països
s’ha continuat utilitzant i agredint de manera organitzada els infants. El
fosc assalt terrorista a una escola de Beslan, a Ossètia, el primer de setembre de 2004, amb la mort de desenes d’escolars al costat de les seves mestres, inaugurava el curs escolar a tot el món. I moltes altres paradoxes i
contrastos: al costat de l’explotació laboral de nens i nenes, dels nens soldats o nens del carrer, també trobem els abusos i excessos de determinats
concursos musicals o de bellesa infantil. Una infància protegida com mai
en la història, però que s’ha de protegir encara més davant els nous perills
de la societat del risc; nens que viuen en un activisme permanent, com a
children non stop, però que s’avorreixen; on la sobreabundància ha portat a la pèrdua d’interès; nens i nenes amb bones condicions per créixer
saludablement, però que tenen estrès. Nens i nenes que llegeixen poc,
pel que sembla, però que esperen impacients els gruixuts volums on es
narren les peripècies d’un nen bruixot. Infants enrolats en una educació
obligatòria cada vegada més estesa en la qual, al mateix temps, es generen moltes fugues.
Un repàs de la presència de la infància en els mitjans de comunicació en
els últims mesos ens dibuixa la mundialització i els canvis en la condició
infantil i en la vida familiar. Les adopcions en són un exemple. A Espanya,
el creixement d’aquests processos és molt significatiu, amb un creixement
del 35% de les adopcions en el 2004 en relació amb l’any anterior, amb la
Xina i Rússia com a llocs d’origen dels nens adoptats a Espanya. Seguits de
països com Etiòpia, Ucraïna, el Nepal i Colòmbia. També apareixen notícies
sobre adopcions irregulars. I sobre els problemes sanitaris consegüents atès
que en el 70% dels casos d’adopció no hi ha informació prèvia sobre la
salut de les persones adoptades; es plantegen interrogants sobre els tràmits
que les administracions públiques exigeixen a les famílies que volen adoptar; el debat està servit entre la necessitat de control i l’excés de burocràcia.
En els últims temps, l’adopció d’infants per part de parelles homosexuals,
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gais i lesbianes s’ha convertit en un punt i a part de l’agenda mediàtica,
social i política, bàsicament per la promulgació a Espanya de la llei que
permet el matrimoni d’aquestes parelles. Es revisa el concepte de la pàtria
potestat o de qui són els nens. El cas és que les nostres societats compten
amb un nombrós grup de nens i nenes en trànsit, en processos migratoris,
etc. I també nens que esperen ser acollits que transiten entre centres assistencials, famílies preadoptives i pares biològics. O també fills de progenitors que se separen i que obren, en molts casos, processos llargs i durs per
decidir la custòdia del menor o dels menors. Aquesta situació transitòria
per a molts nens i nenes s’allarga més del compte i la premsa recull, el
2005, les reclamacions de sectors judicials per tal de promoure canvis que
permetin evitar que s’eternitzin els litigis sobre infants.
Una altra temàtica relacionada amb la infància i amb un fort ressò mediàtic, a l’inici del curs escolar 2005-2006, és la bufetada per part dels pares.
La recomanació del Consell d’Europa que insta Espanya a prohibir el càstig físic a casa es converteix en un tema de debat. Suècia va ser el primer
país a censurar legalment qualsevol càstig físic, però hi ha molts països en
què, com a Espanya, no es prohibeix específicament. Deu països han prohibit ja l’ús de la violència en tots els àmbits de la vida infantil. En qualsevol cas, els responsables d’organismes de protecció a la infància insisteixen en la necessitat d’eliminar qualsevol tipus de càstig físic per lleu que
sigui, però no sembla que la majoria de la població hi estigui d’acord;
segons dades recollides per El Mundo (14/09/05), gairebé el 60% dels
espanyols creu necessari pegar als fills. I la qüestió de la violència infantil,
que també incideix en les aules escolars, té cada vegada més presència en
els mitjans de comunicació com a mirall del que succeeix en la societat.
Es debat públicament sobre la fallida del sistema educatiu en determinades àrees suburbials de les ciutats europees que s’expressa en la violència
de determinats grups de joves en l’adolescència. I es discuteix sobre l’enduriment de les lleis i sobre a quina edat es pot començar a perseguir judicialment la responsabilitat en un delicte o crim comès per menors. I, finalment, els casos de maltractaments i altres formes d’abús de la infància se
succeeixen amb una assiduïtat preocupant, com els de pedofília, perpetrats a voltes per persones relacionades amb l’atenció a la infància. «El maltractament als nens, tan febles que han de sotmetre’s al dolor, és el mirall
de l’exercici més vil del poder i està tan estès com aquest. El maltractament no és un problema d’ignorància, pobresa o atavisme: avui és un problema de la corrupció moral consentida pel cos social que es mira en el
mirall del poder», escriu José M. Guelbenzu a El País.
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Així doncs, l’endoculturació de la infància presenta nombrosos interrogants, especialment en un món contemporani en el qual es ven la privacitat en format televisiu, en què queden pocs espais lliures més enllà del
màrqueting i en què sembla que s’eclipsi l’espai públic. Potser és la condició de consumidor la que millor defineix els perfils de la infància que
habita en «el paradís de plàstic», en paraules de Margarita Rivière: «El centre comercial bull el dissabte al matí: infants indòmits i cridaners, pares
atabalats, guàrdies de seguretat frenètics, dependents desbordats amb un
ull en el client i l’altre en la seguretat del que venen. És com per sortir
corrent, però aquest és avui el ritual setmanal de les classes mitjanes.» Els
ritmes en el món dels adults i també dels nens es congestionen cada vegada més. Hi ha més entorns i oportunitats culturals i educatives, sens
dubte, però els adults dediquen menys temps a educar els nens a casa,
encara que un reportatge de La Vanguardia assenyala que els nens i nenes
voldrien passar temps de vida familiar amb els pares. El creixement vertiginós de l’oci infantil i d’una àmplia i complexa xarxa d’activitats complementàries i extraescolars és evident, però també ho és el grau d’estrès
de molts nens i nenes. La Societat Espanyola de Psiquiatria creu que al
voltant del 40% dels nens estan estressats. La recomanació que no cal cremar etapes i que cal respectar una cadència del temps que és diferent en
el món infantil no sembla que sigui escoltada. I cal entretenir com sigui.
Així, la compra de consoles i videojocs a final de curs s’equipara o supera fins i tot la quantitat d’adquisicions que es realitzen en les dates nadalenques. «La fi de curs provoca que s’esgotin les consoles en totes les botigues. Molts pares regalen als seus fills aquest tipus de jocs en finalitzar les
classes com a premi o simple recurs d’entreteniment», segons un reportatge de La Vanguardia. (De totes maneres, l’afició als videojocs no és
estrictament infantil. Quasi la meitat de les persones afeccionades a
Espanya té entre divuit i trenta-quatre anys.) A això cal afegir-hi els continguts violents, sexistes i racistes de molts dels jocs, una qüestió prou
coneguda sobre la qual no ens estendrem.
Els escenaris socials que defineixen la infància, doncs, es modifiquen.
L’escola ja no defineix l’infant; potser no l’ha definit mai del tot, però els
nens i nenes que apareixen en els mitjans de comunicació, per exemple,
estan envoltats d’objectes i viuen en contextos que els defineixen d’una
manera més coral: la infància consumidora, la infància que viu en noves
estructures familiars, la infància que explora inèdits territoris de l’oci. En
aquest context, la qüestió de qui educa apareix amb força i ens preguntem
quins són els mecanismes d’alfabetització en una habitació amb consoles i
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videojocs o en una sala d’estar amb nens mirant la TV on proliferen concursos i actuacions amb shows de nens i nenes que canten, ballen i acudeixen a festivals d’Eurovisió per a menors. Aquesta fusió de les edats en
la societat espectacular suposa la creació de nous entorns on els nens i
nenes viuen processos de selecció molt diferents dels que es podrien suposar per a unes persones en edat escolar. En definitiva, la condició infantil
es desplega en un escenari real i virtual amb grans possibilitats i també
amb enormes riscos. Entre el consum i la formació, entre l’abús i la prevenció. De vegades es demana socors a l’Estat perquè actuï com a cibermainadera i en altres es recorre a tot tipus d’especialistes de caràcter privat simbolitzats en la Supernanny, personatge professional especialitzat a
acabar el caos existent en famílies incapaces de conviure i que ho resolen
davant l’audiència. És evident que els espais de creixement personal i
social de la infància canvien i anirem veient en el futur com s’articulen
velles i noves institucions, noves i velles formes de cuidar i educar els
menors de la nostra societat.

2. El respecte als infants

Aquest panorama ens ofereix prou elements si volguéssim fer una llista
de llums i ombres en la condició de la infància dels nostres dies. Però,
de fet, l’encàrrec que se’m va fer en el marc del Tema General de
l’Escola d’Estiu 2006 i que ara llegiu en la seva forma escrita, anava més
en la direcció de la problemàtica dels drets i dels deures, en la dificultat
que sembla que existeix avui a l’hora de parlar de les responsabilitats,
dels deures dels infants i no només dels drets (en realitat, dos elements
indissociables), en allò que Meirieu ha explicat de manera breu, però
suggeridora com sempre, a El pedagog i els drets de l’infant: Història
d’un malentès.
Han passat molts anys des que Eglantyne Jebb fundà Save the Children
Fund; la mateixa època en què Janusz Korczak, un altre precursor dels
drets dels infants, va escriure alguns dels llibres més importants dedicats
a l’estimació i el respecte envers els infants. No era una època fàcil. El
pacifista Korczak escriu la seva llista de drets dels infants enmig de quatre
guerres. I Eglantyne Jebb escriu la Declaració de Ginebra després de veure
els desastres de la Gran Guerra. També és la mateixa època en què es
publica el manifest dels trenta punts de l’Escola Nova. És prou coneguda
l’efervescència pedagògica que hi ha a tota Europa en la mateixa època:
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una dura contradicció aquesta d’un món en el qual els seus millors homes
i dones malden per obrir nous horitzons per a l’educació i el benestar dels
infants justament en un temps anomenat d’«entreguerres». Avui tenim
alguns problemes semblants i guerres en moltes parts del món, però també
tenim alguns problemes nous en relació amb la condició de la infància. I
podríem parafrasejar Korczak i preguntar-nos: «Quina és la nostra actitud,
avui dia, envers l’infant? Responc –assenyalava aquest gran educador polonès– amb el dret de l’infant al respecte.» I ací ens trobem amb dubtes i amb
el malentès de què parla Meirieu. En els últims temps, el respecte a l’infant,
un tret central de tots els grans reformadors de l’educació del segle XX,
esdevé un concepte sospitós. Com si respectar, escoltar, entendre, comprendre els nois i noies sigui sinònim de deixar-los fer el que vulguin. El
reconeixement dels drets que cada infant incorpora és sovint interpretat
com una mena de deixatament educatiu en què no hi ha límits a l’actuació
de l’infant. Avui es parla de filiarcat en lloc de matriarcat o patriarcat. Als
pares els costa cada vegada més dir que no i es tendeix a identificar el
correcte compliment de la seva funció amb la capacitat per satisfer les
«necessitats» de consum dels fills. Alguns adjudiquen a les pedagogies contemporànies, a les anomenades pedagogies progressistes (el concepte
pedagogies progressistes s’ha convertit en allò que alguns anomenen
humpty dumpty word –extreta d’un episodi d’Alícia en terra de meravelles–, és a dir, una paraula que significa allò que l’usuari vol que signifiqui),
la responsabilitat d’haver difós l’infantilisme, el sobreproteccionisme i la
pseudotolerància.
Però qui planteja una impossible educació sense responsabilitats és
fonamentalment el mercat i no el camp pedagògic. Els exemples són
nombrosíssims. El fet de divertir-se aprenent, en un sentit superficial,
pragmàtic i interessat, és patrimoni de la indústria contemporània de
l’entertainment i és una coartada per al consum compulsiu.
Contràriament, l’activitat del nen i la nena que aprenen, com a tradició
central de la pedagogia contemporània, passa per la reflexió i la formalització, el dubte... Significa també aprendre compartint, la qual cosa
implica posar a prova els drets i els deures. L’activitat infantil no significa compulsivitat i superficialitat. Val la pena tornar a recordar que
Lombardo Radice, a principis de segle, quan va impulsar l’escola nova
italiana a semblança de les escoles suïsses i franceses, va posar-li el nom
d’«Escola Serena». Potser així podem entendre millor allò que necessitem a l’hora d’educar els infants. La pedagogia ha parlat sempre d’equilibri; el mateix Korczak escrivia per allà els anys vint: «Llavors, hem de
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permetre a l’infant fer tot el que vol? Mai de la vida: correríem el perill
de transformar un esclau que s’avorria en un tirà que s’avorreix.
Prohibint-li certes coses permetem a la seva voluntat d’exercitar-se, ni
que sigui tan sols en el sentit de l’autodisciplina, de la renúncia;
reduint-li el camp d’acció, li encoratgem l’esperit d’invenció, li desvetllem l’esperit crític, la facultat d’escapar a un control abusiu. Això
també val en tant que preparació per a la vida. Mentre que una tolerància excessiva on "tot és permès", on el menor desig és satisfet, corre
el perill, al contrari, d’ofegar el voler. Si, en el primer cas, l’afeblim,
aquí, l’intoxiquem». O, si voleu, aquesta altra expressió de Claparède,
un dels representants de l’Escola Nova, també la mateixa època: «La
vida no demana pas tant que els infants facin el que vulguin (el que,
per altra banda, i en un moment donat, pot fer-se sense cap inconvenient si el que volen és bo i favorable al seu desenvolupament) com
que, sobretot, vulguin tot el que fan, que siguin ells el subjecte de l’acció, i no pas l’objecte.» I, per si fa falta, una darrera expressió que sempre m’ha agradat i que repeteixo, d’una pedagoga de casa nostra, M.
Teresa Codina, quan assenyala que els nois i noies necessiten «tanta
exigència com comprensió».
Avui, la publicitat apunta a un infant que no necessita ser obedient, ni
dependent d’un altre, ni heterònom. S’accentua la seva autonomia per
reivindicar el seu dret a consumir. S’abandona la concepció d’un nen
innocent, subordinat a l’adult, i l’espai públic deixa part del seu lloc a
les grans empreses i les corporacions de mitjans que passen a ocupar un
espai central en les relacions que es donen entre els subjectes, sovint
sense la responsabilitat ètica que això suposa.
«Hem de dir amb tota senzillesa que no en sabem, d’escoltar els
infants. Aquesta és una mancança molt gran que ajudaria molt a satisfer tots els drets generals de l’infant, tant els de tipus cultural o espiritual com els mateixos materials», ha comentat en nombroses ocasions
Jordi Cots. I també hi insistia anys més tard, Jaume Funes quan sintetitzava en una conferència que educar és dir a l’infant que importa a
algú, i que el fet d’escoltar l’infant vol dir reconèixer que té un punt de
vista i potser una opinió diferent. Deu ser simptomàtic que els nostres
dos ombudsman per a la infància hagin insistit en el fet que no els
escoltem prou quan per a molta gent sembla que els infants estiguin
més ben atesos que mai, quan més d’un professor considera que se’ls
sobreprotegeix... Però les aparences enganyen. El que és visible avui
és el mercat per a la infància, però, paradoxalment, els processos de
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socialització de la infància es tornen menys evidents. I hi ha més soledat de la que sembla. El joc en solitari és una característica de la contemporaneïtat i la tecnologia ajuda a crear la il·lusió de la companyia.
L’individualisme ha guanyat posicions. I massa sovint és l’adult el que
regala un joc tot esperant que l’infant li ofereixi a canvi la seva capacitat per jugar sol, la seva solitud. El dret a ser infant, el dret a l’error, el
dret a la tristesa, el dret a ser pres seriosament, alguns d’aquells drets
que Korczak va escriure fa vuitanta anys tenen poc a veure amb aquesta fal·lera de l’entertainment pel triomf vistós, per l’esbojarrament, l’ostentació, per l’ocultació d’allò que no acaba d’anar bé, per la por de
perdre.
Al llarg de la història s’ha concebut l’infant com a simple reproductor de
coneixement, identitat i cultura; més endavant, com a un innocent en l’edat d’or de la vida. També hem percebut l’infant petit com a natura, o
l’hem vist com l’infant científic d’estadis biològics. I també s’ha vist la
infància com a simple factor de proveïment del mercat de treball. Avui
voldríem entendre’l no com a reproductor sinó com a coconstructor de
coneixement, identitat i cultura (Dahlberg, Moss, Pence, 1999), però
aquesta concepció tan positiva i pedagògica de la infància contemporània
té un adversari temible en la concepció mercantilista de l’infant com a
client fonamental del consum sense fi, com a segment de mercat, com a
oportunitat de negoci.
Des d’aquesta perspectiva val la pena insistir, seguint Hargreaves, en el
paper del professorat, que esdevé per als nois i noies catalitzador de la
societat del coneixement i de totes les oportunitats i la prosperitat que
promet portar, però també com a contrapunt a les amenaces que aquesta
mateixa societat genera. Dur a terme aquests dos papers (catalitzador i
contrapunt) implica tensions i sovint converteix el professorat en víctima
d’aquestes dificultats. Cal formar i instruir amb tant de zel com de continuïtat, escrivia Erasme de Rotterdam fa cinc-cents anys. Dues característiques que no són precisament definitòries del temps actual que es mou
sota el lema de «res a llarg termini», magnificant el present i eludint compromisos i lleialtats, tal com ens han explicat Zygmunt Bauman i Richard
Sennett, entre altres. I és clar que sense un horitzó temporal de tradició i
projecció al futur la construcció de la identitat esdevé problemàtica. La
defensa dels drets dels infants en les circumstàncies actuals no és un afegit a la tasca d’ensenyar, sinó que esdevé un punt neuràlgic i li dóna sentit. Finalment, hauríem de tenir sempre present un dels considerants que
apareixen en la Declaració dels Drets dels Infants: «Considerant que la
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humanitat ha d’atorgar a l’infant el millor d’ella mateixa...». Fóra bo que
quan ens interroguem sobre les característiques dels nens i nenes que
tenim al nostre càrrec, sobre com es comporten, sobre com actuen,
sobre com són, també ens hauríem de preguntar si els hem ofert el millor
de la nostra societat adulta. Quan ens preguntem per les responsabilitats
dels nois i noies, potser ens hem de preguntar si nosaltres hem complert
amb els nostres deures com a educadors... perquè educar els infants
demana dels adults una exemplaritat que no sempre podem o sabem
oferir.
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L’educació és un dret de l’infant. L’infant té dret que se li doni suport,
que se l’acompanyi per poder desenvolupar-se lliurement i autònomament, per poder esdevenir una persona en el marc d’una societat de ciutadans i ciutadanes.
L’educació ha de facilitar, en general, el desenvolupament dels coneixements, de les habilitats, de les emocions, de les capacitats d’actuació
i de relació amb els altres, per contribuir a la satisfacció personal i al
progrés de la col·lectivitat humana.
L’educació dels infants a l’escola bressol 0-3 anys ha de contribuir a la
progressiva adquisició d’hàbits bàsics de menjar, de dormir, d’anar net;
a la descoberta de l’entorn més pròxim i a relacionar-se amb els altres.
L’escola bressol ha d’oferir a l’infant un marc adequat per aprendre a
satisfer les seves necessitats, per desenvolupar harmoniosament les
seves capacitats motrius i cognitives.
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L’escola bressol ha de contribuir al desenvolupament de les seves capacitats o habilitats personals, a conèixer, descobrir, experimentar, comunicar... Ha de contribuir a desenvolupar la seva capacitat emocional, a sentir-se bé, a sentir-se segur i equilibrat, satisfet i progressivament autònom.
L’escola ha de facilitar el desenvolupament de la seva capacitat de conviure, d’escoltar, de comprendre, d’interactuar, de compartir, de cooperar... amb altres adults i els seus companys.
El repte de l’escola és contribuir perquè els infants esdevinguin capaços,
curiosos i autònoms, per arribar a ser persones felices i solidàries.
Els deures de l’escola, i els drets dels infants, són, doncs, prou clars.
Tenen dret a ser educats des que neixen, i a ser educats bé.
Parlem ara de responsabilitats dels infants. Pot semblar una mica exagerat, efectivament, parlar de responsabilitats en aquesta etapa. Però, per
respectar l’enfocament del tema general, n’hem de parlar: podríem dir
que l’infant, a l’escola bressol, hauria de:
– aprendre a fer, és a dir, a adquirir progressivament els hàbits bàsics;
– aprendre a conèixer, a desenvolupar les seves capacitats o habilitats;
– aprendre a ser, a desenvolupar la seva capacitat emocional;
– aprendre a conviure, a desenvolupar capacitats d’interrelació positiva
amb els altres...

En aquest període de 0 a 3, som nosaltres, els educadors, els qui hem
d’assumir probablement aquesta responsabilitat, és a dir que nosaltres,
educadores/educadors, tenim l’obligació, el deure de garantir-li els seus
drets (a ser educat) i, d’alguna manera, la missió de fer-lo responsable,
d’ajudar-lo a esdevenir progressivament responsable de fer, de conèixer,
de ser i de conviure.
Per fer-ho, per respectar els drets dels infants i per facilitar que esdevinguin responsables, hem de basar el nostre treball en uns principis pedagògics adequats. Principis que es deriven de considerar que aquesta progressiva responsabilització exigeix considerar-los, efectivament, com a
persones amb qui els adults ens interrelacionem, no com a petits éssers
que cal netejar i alimentar...
Aquesta consideració com a persona en progrés, en procés exigeix, actituds de respecte, de comprensió, de vetlla, d’escolta..., exigeix que l’educador es relacioni amb els infants tenint molta cura de com els mira,
de com els parla, de com els escolta, de com els toca, de comprendre i
considerar els seus temps i els seus ritmes, i de respectar i sostenir els
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processos del seu desenvolupament. En definitiva, l’infant ha de ser
considerat veritablement com a una persona amb capacitats, com a un
ésser humà amb qui establir relacions des dels primers moments de la
seva vida.
L’educador, l’adult que acompanyarà l’infant en la seva estada a l’escola bressol hauria de:
– mirar-lo positivament, reconèixer-lo i procurar-li seguretat per continuar, donar-li confiança mentre juga;
– parlar-li verbalitzant les accions que farem i que fem, anomenar-lo pel
nom, demanar-li les coses, tenint cura de no fer-li retrets ni jutjar-lo;
– escoltar i donar respostes empàtiques, valorar-lo, deixar-lo influir en el
seu entorn i gaudir de la seva intimitat;
– agafar-lo amb gestos tendres i mesurats, tenint-lo en compte com a persona;
– donar-li temps per fer les seves adquisicions al seu propi ritme, respectar-li l’elecció dels objectes que vol manipular, deixar-lo jugar com
ell vol, no com nosaltres hem imaginat...;
– establir relacions de reciprocitat que afavoreixin la confiança i l’autoestima, el respecte envers un mateix i l’altre.

En definitiva, l’infant té el dret de ser respectat com a persona des que neix.
Per il·lustrar més concretament això que acabo de dir dono tot seguit
alguns exemples de tracte respectuós a l’escola bressol.
Són pràctiques que a poc a poc anem integrant, primer individualment
i després tot l’equip, mitjançant un treball de reflexió i posada en comú.

En els àpats

Respectar que no tots els infants tenen la mateixa gana. Quan un ens fa
senyals que ja no vol menjar més, cal procurar no insistir amb la famosa frase: «Va, dues cullerades més i prou!».
Respectar que no tots tenen els mateixos gustos, els mateixos ritmes
(rapidesa o lentitud)...
Respectar el ritme de participació en el menjar, les ganes d’agafar la
cullera i la seva maduració..., quan ja pot agafar-la i posar-se-la a la boca.
Vetllar perquè el mobiliari i la vaixella siguin apropiats per a la seva
autonomia.
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Dret que sigui un moment tranquil, planificat per l’educadora, agrupant
els infants en grups petits i seient al seu costat.
Respectar el dret a beure aigua quan té set.
Dret a respectar que l’infant pugui anticipar l’acció, que després ens ocuparem d’ell, que no el deixarem desatès i que complirem el que li hem dit.
Dret a gestos suaus quan l’eixuguem i a no omplir gaire la cullera perquè
no li caigui menjar pels costats.

En el canvi de bolquers
Respectar el cos de l’infant amb molta atenció a no forçar cap posició que
l’infant no desitgi, vetllant que els gestos no siguin bruscos i que no hi
hagi estirades...
Respectar, donar temps, un temps per al tracte individual amb l’infant.
El dret a preparar-se per a una acció, preparant-lo, anticipant-li verbalment el que li farem: «Ara et posaré pomada, em deixes?»
El dret a la llibertat de moviments i a la participació. En el grup d’infants
més grans i que encara porten bolquers proposar el canvi de bolquers
drets en un espai delimitat.
Dret a ser tractat com a una persona i no com un objecte manipulat sense cura.

Paraules respectuoses

Dret a sentir-se acollit quan plora. Quan un infant plora li diem: «Pots plorar, t’has fet mal...» en comptes de dir: «No passa res, ja està.» Reconeixem
el sentiment de l’infant quan plora per qualsevol situació.
Dret a reconèixer-se en l’acció que fa. Fer servir el «molt bé» o el «malament» no dóna informació de l’acció que ha fet l’infant. En comptes de
dir: «Molt bé, has baixat del tobogan», cal dir amb un somriure: «He vist
que has baixat del tobogan tot sol (tota sola)».
Dret a decidir donant més d’una opció. Si s’ha de prendre un medicament li podem preguntar: «Ho vols amb cullera o amb el got?». Si veiem
que necessita el xumet, no l’hi posem a la boca, l’hi donem amb la mà
oberta i ell, si vol, el pot agafar.
Respectem el to de veu emprat, que sigui suau, no parlant per a tot el
grup, individualitzant quan volem fer passar algun missatge per a tots:
«M’ajudes a ordenar, començarem a recollir per anar al pati.»
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Dret a ser escoltat i rebre respostes empàtiques: «Em fa mal la panxa.»
Li diem: «Et fa mal la panxa. T’agradaria que estigués al teu costat? Potser
trucarem a la mare, vols que et faci un massatge...?». No li neguem el
mal.
Dret a poder anticipar una acció que l’adult farà amb el seu cos: «Vine,
si et plau, em deixes que et renti la cara, que et netegi el nas?»

Llibertat de moviments

Respectem la llibertat de moviments de cada infant. Per aquest motiu
procurem no fer servir objectes intermediaris que coartin la seva llibertat. Per exemple: les cadiretes baby relax o les trones, així com no posarlo en una posició que per si sol no pugui adquirir. Li reconeixem el dret
a utilitzar la posició que li és més confortable per al seu cos.
Dret a adoptar les posicions que decideixi segons el seu ritme d’evolució
motriu, però també respectant la seguretat dels altres infants que conviuen
amb ell.
Dret a fer servir estructures, objectes, joguines o materials adaptats a la
seva evolució i que no el col·loquin en una situació de fracàs.
Dret a jugar com ell vulgui i no com volem nosaltres.

L’infant respectat és un ésser viu que acompanyem i sostenim perquè
esdevingui humà, persona, ciutadà.
...Un infant educat amb respecte serà un infant que viurà respectant i
tenint en compte l’altre.
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Bon dia. Parlarem dels drets i la vida dels infants. Parlarem de la quotidianitat, del valor de la quotidianitat i de com podem aprofitar aquest valor.

Respecte dels drets dels infants

El primer que se m’acut quan parlem de drets és la necessària interdependència. Moltes vegades, en parlar de drets se’ns acuden diferents paradoxes. D’una banda, pensem que hi ha uns drets dels infants
que són inherents a la seva pròpia naturalesa, però en canvi són drets
indirectes i condicionals, perquè una gran part del seu compliment
depèn del fet que uns adults ho facin possible. I d’altra banda, cal que
esbrinem les necessitats dels infants si volem identificar els seus drets.
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L’infant té dret a ser educat: és el seu primer dret. I necessita un adult, que
alhora també ha d’estar educat per poder-lo fer avançar. El reconeixem
com a un ésser humà de ple dret, però en canvi encara és petit, encara és
poc autònom. Sentim la necessitat de protegir-lo, i en canvi el reconeixem
també capaç de pensar, de tenir criteri, de tenir sentiments. En certa
manera, sempre ens movem amb aquestes paradoxes. D’altra banda,
veiem la necessitat de fer-li complir la voluntat de l’adult, i en canvi
creiem que hem de reconèixer-li la seva llibertat. És a dir, que sempre ens
movem amb aquests equilibris i amb aquesta interdependència.
Penso que en certa manera podríem dir que hi ha una responsabilitat i un
compromís dels adults perquè cada infant pugui viure de manera feliç
amb els altres, de manera feliç i solidària; o sigui, que pugui viure la seva
vida, però conjuntament amb els altres.
Respecte de la vida dels infants
La vida de les criatures, tant dins de l’escola com fora, és molt rica perquè tot això pugui ser aprofitat per treballar el tema que ens ocupa. Per
això penso que no cal inventar-se ambients artificials ni coses estranyíssimes, sinó que podem analitzar el que passa cada dia, i tot això aprofitarho per a aquest tema.
L’infant té dret a viure en un ambient càlid, en un ambient significatiu i
segur. És allò que ens diu Medier quan diu que l’infant ha de viure en un
clima lliure d’amenaça. Ell ens explica que és molt complicat, per a un
infant, créixer, viure i aprendre, i que els adults li hem de facilitar un
clima càlid i segur.
L’infant té dret a tenir un mestre o una mestra que suposi una mà que l’ajuda a avançar i a créixer; això és molt important; sense oblidar també
aquest paper d’autoritat amb el qual li posem límits, i també moltes vegades exigències.
Té dret a un ambient ric d’ocasions i d’estímuls, i de recursos per créixer
i per desenvolupar-se.
Té dret a ser reconegut com a persona competent, a prendre la paraula,
a ser protagonista d’allò que fa, a expressar els seus propis sentiments, i
també a viure en el present.
Respecte d’aquest dret a prendre la paraula, us explicaré una experiència que va ocórrer aquest any en l’àmbit de la classe: havíem estat parlant de la violència que suposa un insult emès contra una altra persona.
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Havia passat que un nen –es tractava d’infants cinc anys– havia insultat una altra criatura. Vam fer el recorregut que normalment es fa. En
primer lloc, acollir l’infant trist que estava preocupat, tranquil·litzar-lo
i veure què havia passat, etc. Vam intentar acollir-lo. Després, vam
parlar amb l’infant que havia insultat aquest company, a veure què
havia passat, i vam intentar que entengués què sentia el company a qui
ell havia dit aquell insult, etc. Vam parlar amb tot el grup.
Aleshores a mi se’m va acudir fer-los veure que quan diem un insult, és
com si canviéssim el nom de la persona i en lloc de dir-li Josep, Maria o
Joan, li diguéssim ximple, burro o el que sigui, i que era com canviar el
nom, però amb una connotació pejorativa. I els vaig fer aquesta reflexió:
«Vosaltres heu de pensar que els pares se’ls pensen molt, els noms dels
seus fills, en fan llistes, etc.». I ells moltes coses ja les sabien. Aleshores
vaig preguntar: «Vosaltres sabeu per què us dieu el nom que us dieu?». Hi
havia nens que ho sabien, i d’altres que no. I els vaig proposar que cadascú escrivís el seu nom i que preguntés a casa seva per què es deia el nom
que es deia, i hi van sortir coses molt interessants i molt diverses:
– Jo em dic Oriol perquè el meu pare se’n diu i el meu avi, també.
– Jo em dic Arturo perquè és el nom d’una estrella.
– Jo em dic Mar perquè els meus pares ho van decidir un dia que estaven passejant a la vora del mar.
– Jo em dic Estel perquè la meva germana ho va triar, perquè era un nom
que li agradava molt.
– Jo em dic Irina perquè era el nom d’una protagonista molt maca d’una
pel·lícula i als meus pares els va agradar molt.
– Jo em dic Pau perquè la pau es una cosa molt bona.
– Jo em dic Ona perquè hi ha un trosset del meu pare i un trosset de la
meva mare: el meu pare es diu «O»riol i la meva mare es diu Du«na».

Així va ser com aquell esdeveniment, que a la primeria va ser molt desagradable –els insults sempre són desagradables–, va portar a un debat
esplèndid d’intercanvi, no únicament dels nens amb les seves famílies,
sinó també dels nens entre ells i de les famílies entre elles. Perquè, com
que tenim el costum que quan fem un treball col·lectiu el pengem a la
porta de la classe, o al passadís, tots els pares van poder descobrir per
què es deien com es deien tots els nens i nenes de la classe. Moltes vegades la quotidianitat, malgrat que a la primeria hi poden haver aspectes
conflictius, la podem generar cap a aspectes positius.
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Dret a viure el present i a expressar els propis sentiments.
Ja per acabar, el dret a viure en el present i el dret a expressar els propis
sentiments. I sobre això us passarem algunes transparències que anirem
explicant:
Aquí veureu un seguit de fotografies de com els infants en el mateix
moment poden fer coses diverses.
Aquest nen pinta el seu camp, i els altres parlen de les seves coses.
Aquesta nena remena uns fitxers, i segurament ho fa perquè vol escriurehi. Aquesta nena feia invents amb uns calidoscopis que havien anat fent
amb una col·lecció de cilindres, i al darrere es veu una col·lecció de
números: cadascú havia dibuixat el seu número preferit.
Aquí hi ha una foto que és molt antiga en la qual es veu la situació de
conversa: una criatura que explica una cosa i tots els altres l’escolten, i
discuteixen, i fins i tot corporalment hi ha nens que estan avançats i escolten amb molt d’interès.
Un nen ens havia explicat: «Avui no estic de bon humor». I després jo li
ho vaig escriure, i ell va fer un dibuix. És la coherència entre els llenguatges: el llenguatge oral, el llenguatge escrit i el llenguatge plàstic.
Això és un present una mica llunyà. Havien tornat de vacances i un nen
va començar a fer aquest dibuix i, jo vaig preguntar: «Què és això,
Guillem? I ell em va mirar volent dir: «Com és que no ho saps?». Fixeu-vos
que visualment ho havia incorporat molt bé (i això que era un nen de cinc
anys), perquè les imatges havien estat emeses per televisió moltes vegades.
I fixeu-vos en les explicacions que ell en va voler donar. Les criatures busquen explicacions en els moments presents que viuen: ells a la seva manera ho intenten explicar: «Són les torres bessones, un avió portava una
bomba i va xocar contra les torres bessones; i hi havia molt, però molt de
fum. Em sembla que va ser un accident, perquè un parlava per telèfon i
l’altre parlava per l’ordinador.» Visualment tenia molt clar el que havia passat, i en canvi a l’hora de l’explicació ho va expressar a la seva manera.
–El dret a expressar els propis sentiments: «Sóc feliç perquè vénen els
cucs de seda; sóc feliç perquè vénen les papallones.» «Jo sé què passa
quan ets feliç: s’està be, els músculs es relaxen, els ulls comencen a brillar i el cor es posa a riure.» «El meu pare és un estel que sempre viu al
cel i la seva llum il·lumina el meu cor.» Aquesta nena no va conèixer el
seu pare i la seva mare li parlava sempre d’un estel on era el seu pare.
–Coses que a vegades no ens agraden: «A mi no m’agrada gaire que l’Ivan
em pegui.» L’Ivan era un nen més gran amb el qual es trobaven al pati
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– ja que els petits compartien pati amb nens més grans–, i no és que li
pegués, però li feia impressió, ja que era un nen més gran, potent. La
possibilitat de poder-ho explicar, de poder-ho dibuixar, tot això és
important que sigui acollit. O aquesta altra: «Jo estava trista perquè la
mare em renyava». És una nena que sap dibuixar molt bé, i en canvi va
fer la mare com una mena de cuc amb un dit llarg terrible. O aquest
retrat que fa la Sandra de la Laia. Diu: «Laia, ets molt maca, i sobretot
que no em descuidi de dir-te que ets molt maca». No descriu sols la persona, sinó que descriu el que sent. Una declaració de sentiments molt
bonica.
I, per acabar, jo diria que hem de reflexionar sobre si realment respectem, no ja els drets de l’infant, de la Convenció, etc., sinó els drets que
tota persona necessita exercir per viure: el dret a ser reconegut, a ser
estimat, el dret a descansar, el dret a poder treballar, a poder ser acompanyat, els drets més bàsics que moltes vegades, potser, a l’escola, si ho
analitzéssim, potser ens en descuidem algun.
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Una experiència de participació i compromís.
«Si rebutges la violència arribaràs a la pau»
(CEIP La Pau)
M. Jesús Sosa, Dulce Zafra i Dolors Bosch

L’escola està situada al barri de la Verneda (Grup La Pau), format per
habitatges de protecció oficial on viuen principalment població jubilada i immigrant.
L’escola, d’una línia, reconeguda com a CAEP, atén una població molt
diversa:
– una minoria autòctona,
– alumnes d’ètnia gitana,
– nouvinguts: sud-americans, àrabs i xinesos principalment.

Tots

pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics i socialment
desestructurades.
El claustre, format per setze mestres, ens organitzem la feina tot treballant en comissions.
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Un dels pilars que considerem fonamental en l’estructura del centre és la
participació, tant de mestres, de pares i mares com d’alumnes, i per això,
entre altres coses, des del curs 2001-2002 vàrem començar l’experiència
de les assemblees a l’escola.
A les assemblees, que fem tota l’escola junts dues vegades per trimestre,
els nens i nenes de cada classe porten el seu treball d’assemblea.
L’estructura, però, havia quedat excessivament rutinària i calia carregarla de nova energia, de nou contingut.
Per això, implicats en el Projecte de Ciutadania del Departament
d’Educació, després de treballar tot el curs des de la comissió i el claustre, creiem que hem donat un tomb a les nostres assemblees.
La comissió per a la participació està formada aquest curs per la cap d’estudis, mestra d’educació infantil, la mestra especialista d’anglès i la de
religió, les tutores de P5 i 1r i la formadora.
La comissió proposa treballar la violència a l’assemblea del maig. No cal
que diguem les raons per a això, que tots sabem. I així sota el títol «Si
rebutges la violència arribaràs a la pau» comencem a treballar.
Ens plantegem uns objectius:
• Potenciar la reflexió, la crítica i l’autocrítica sobre un tema determinat
d’interès general per a tots (alumnes de l’escola, pares i mares i professors/res). En aquest cas, la violència.
• Dinamitzar l’estructura de les assemblees, implicant també els pares i
mares i els alumnes d’educació infantil.

Per

començar a treballar, les mestres de la comissió fan una recerca de
quins tipus de violència podem treballar, quins materials hem trobat i quins
podem obtenir, a quin grup li convé més un aspecte o un altre, i finalment
quina pauta de treball proposarem als tutors per tal d’anar tots a una.
Cada nivell s’ha especialitzat en un tipus de violència:
Violència
Violència
Violència
Violència
Violència
Violència
Violència
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domèstica (psicològica).
domèstica (física).
cap a les coses: incivisme.
cap a les persones: racisme i xenofòbia.
present a l’esport.
escolar.
present als videojocs.
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La proposta de treball que es presenta als tutors és la següent:

1a sessió
Activitat de presentació del tema i coneixements previs
– Motivació
– Què sabem?
– Què volem saber?
– Què vol dir violència?
2a sessió
Activitat de descripció del material
Presentació del material:
– Què veiem?
– Què passa?
– Com és que passa?
– Com es desenvolupa la situació?
– A qui li passa?
– On passa?
– Quantes persones són?
– Qui intervé?
3a sessió
Activitat de reflexió
– Què pensem d’aquesta situació?
– Coneixem casos semblants?
– T’ha passat alguna vegada a tu?
– Representació gràfica en murals.
4a sessió
Activitat de justificació

Contrastem tot el que hem après a les sessions anteriors amb els documents Drets dels infants i Drets humans.
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5a sessió
Activitat d’argumentació
– I jo què penso?
– Les meves raons per pensar això són…
– Davant d’aquesta realitat, les alternatives que proposem són…

Després del treball a les aules, carregat de sentiments, emocions i fins i
tot contradiccions, cada grup prepara la seva intervenció i tria el seu
representant (els més petits tenen els de sisè per portar les seves conclusions a l’assemblea). Per facilitar-ho els proposem un model:
Model per a la intervenció a l’assemblea:
Nosaltres, alumnes de la classe

, hem treballat la violència

La nostra recerca ha consistit en:

El que portem avui a l’assemblea és el resultat d’un treball de classe basat
en

Durant aquest temps hem après que

Per això, davant d’aquesta realitat i per millorar nosaltres, alumnes de la
classe de
del CEIP La Pau, proposem

A mesura que va avançant el treball a les assemblees de classe, veiem la
necessitat d’implicar també els pares. Aprofitant l’estructura del centre de
fer d’«escola de pares i mares» es demana a les infermeres del CAP La Pau
(les dues Isabels) que preparin una sessió per treballar també la violència.
El dia de la sessió l’escola presenta l’activitat dins el marc del projecte i
114
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anima els pares i mares a participar-hi tot mostrant les conclusions del
seu treball als seus fills el dia de l’assemblea.
El dia 17 de maig de 2006 ja està tot a punt, la sala d’actes plena de murals
que mostren tot allò que han treballat, tot el que volen presentar a la resta
de l’escola i als pares, tot allò que volen dir i tenen por que quedi en el tinter. Entren ordenats a la sala, a les primeres files els més petits, a les del fons
els pares, davant i mirant a la sala els representants dels alumnes de cada
classe, els representants dels mestres i la representant dels pares i mares.
Comencen les intervencions, tots hi estem atents, escoltem satisfets l’opinió d’aquests nens i nenes que tenen ocasió de dir el que pensen en
veu alta. Ens emocionem, l’ordre se segueix amb expectació, ho volem
sentir tot i ho sentim, acaba l’última intervenció i la sala arrenca a aplaudir, aplaudiments que mostren la satisfacció per la feina feta, els nervis,
el sentiment de grup i sobretot l’emoció. Estem emocionats i es nota a
l’ambient. I comença el torn de paraules, s’aixequen mans petites i mans
grans i diuen el que pensen i els escoltem i hi aprenem!
Finalment en fem la valoració, es passa una enquesta als alumnes, es
porta al claustre i es pregunta als pares i mares, tots n’estem molt satisfets, tots hem après i els alumnes ho manifesten així:
VIOLÈNCIA ÉS... Entre tots diuen: barallar-se, fer-se mal, fer plorar els nens,
trencar coses, posar-se nerviós, esgarrapar, donar puntades de peu, estirar
els cabells, dir mentides, tirar papers, guixar i embrutar les parets, insultar,
racisme, no estimar, discriminar, amenaçar, fer mal a algú, guerra, dir
paraulotes, agressivitat, maltractament, violar, matar, escopir, veure sang
(agressivitat amb sang), no respectar-se, tractar malament les persones,
violar els drets humans.
QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT QUE HAS APRÈS? Entre tots diuen: ser feliç, tenir
molts amics, que les coses s’han de cuidar per poder-ne gaudir, que no
hem de diferenciar les persones pel seu color de pell, el racisme i la xenofòbia no s’han de fer, que hi ha documents escrits, ser amics dels altres,
fer fora la violència, amb la violència no guanyem perquè és dolenta, que
no s’ha de fer mal a ningú, el que fa violència sempre perd, no fer el que
diuen alguns videojocs, que si juguem a alguns videojocs ens podem tornar iguals que els seus personatges, no marginar les dones perquè tots
som iguals, respectar els homes i les dones, no jugar als jocs violents.
Aquesta experiència ha anat més enllà. Aprofitant la revista del barri
hem publicat un petit article on expliquem l’assemblea i les seves conclusions. També i, per altra banda, els metges de l’ambulatori ens demanen una reunió i així comencem un projecte conjunt.
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Infants d’avui, drets d’avui
Jaume Funes

Parlar dels drets dels infants, fer que es respectin i, especialment, que
ells i elles puguin exercir-los resulta sovint una tasca que topa amb tres
grans dificultats. La primera, les preocupacions col·lectives per la infància, que solen ser més formals que reals i tenen darrere discursos estètics poc efectius. La segona té a veure amb una concepció de la defensa en clau proteccionista, que imagina que el que cal fer és evitar als
infants i adolescents perills i contaminacions, crear per a ells i elles
entorns asèpticament passius. Finalment, l’obstacle més fort acaba sent
que el concepte d’infància esdevé ambigu i, amb facilitat, prescindible.
Hi ha una certa teatralitat benèfica que poques vegades considera l’infant subjecte actiu de drets i també una gran dificultat per assumir
col·lectivament el tracte diferenciat que els nois i noies han de tenir
durant un determinat període de la seva vida.
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Aquest article té tres parts diferenciades. La primera i la segona les
dedico a recordar conceptes, a fer notar que treballem amb paraules
fràgils (infància, dret) que denoten realitats igualment fràgils. La part
final situa alguns drets en la realitat actual i fa un exercici creatiu per
recordar aquells que tenen a veure amb la quotidianitat infantil.
1. Infància: un concepte sota sospita

Abans de parlar d’alguns aspectes dels drets m’agradaria que tornéssim a
deixar clar i compartir què entenem per infància. En les nostres disciplines professionals, relacionades fonamentalment amb l’educació, però
també amb la salut o el treball social, predominen –raonablement–
visions evolutives, ontogenètiques, associades a les capacitats, els aprenentatges i les vivències de cada història personal. Però no recorreré ara
als manuals de psicologia o pedagogia que tots tenim més o menys presents. Per reclamar la defensa i l’exercici dels seus drets, necessitem recórrer a dues visions o conceptes operatius d’infància diferents.
El primer d’ells és el purament jurídic. Es considera que està en la infància tota persona que no ha complert els divuit anys. Així ho defineix la
Convenció i ho han acceptat els Estats (tots menys els EUA). Convé recordar-ho perquè això significa el compromís de prestar atencions i respostes diferenciades de les dels adults, en les quals sempre estigui en primer
lloc l’interès del menor. Aquesta precisió és important perquè, en el nostre propi país, quan es tracta d’atendre adolescents, especialment aquells
carregats d’intenses experiències vitals, es discuteix que estiguin dins la
categoria d’infància. Així està passant, per exemple, amb els adolescents
que emigren sols, que estan aquí sense referents adults i als quals es regateja l’aplicació de les normes protectores.1
La segona conceptualització a rescatar té a veure amb la infància definida com un acord social, com un conjunt d’etapes de la vida en les
quals, donat el seu valor humanitzador, estem disposats a posar al servei d’aquests ciutadans i ciutadanes unes atencions, uns estímuls específics, i a reivindicar el seu dret a tenir-los. Així, considerem el nen o
nena com una «persona que va construint-se progressivament, a partir
1
Fins fa poc va estar vigent una circular del Fiscal General de l’Estat (la Instrucció 3/2003)
que considerava emancipats els estrangers sols majors de setze anys. Recordant aquesta
condició, el Síndic de Greuges de Catalunya va elaborar l’informe La situació dels menors
immigrats sols per al Parlament (consultable a www.sindic.org).
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d’un encadenament d’experiències vitals»,2 és a dir, que està en una
dinàmica de construcció (segueix diversos processos de desenvolupament possibles: maduratius, evolutius, adaptatius), però que aquesta
dinàmica està associada a la plurimorfologia de les experiències que
van produint-se en la seva vida. Va fent-se d’acord amb les seves
potencialitats i el desenvolupament previst, però mogut o frenat pel
que succeeix en la seva vida d’una manera encadenada, en la qual una
baula viscuda predetermina l’altra. Són subjectes d’una edat (un temps
de vida i maduració) que estan en una etapa evolutiva (part del que fan
o tenen interès per fer s’explica per la lògica interna del cicle que
viuen), que acumulen estímuls i dèficits en la seva maduració global,
que atresoren satisfaccions, felicitats i frustracions, així com les adaptacions corresponents, que presenten graus diversos de sintonia o asintonia amb el que les persones adultes els proposem cada dia.
Tan sols podem parlar de protecció de drets si els garantim un temps per
ser infants i si reconeixem que són en gran mesura producte nostre. La
infància és el resultat de les oportunitats, els estímuls i les experiències
que construeixen les persones adultes que els envolten.

2. Drets en tres dimensions

Aplicat

a la infància, el concepte dret també necessita revisió i acord.
Especialment perquè sovint es tendeix a contraposar-lo al de deure. És com
si els adults tinguessin por que els infants es prenguessin massa seriosament
els drets i els poguessin reclamar sense límits, sense que els adults tinguin
finalment la paella pel mànec. També cal consensuar-lo perquè l’individualisme adult dominant fa individualistes fins i tot els drets dels infants.
PRESENT
Dret a tenir
infància

DRETS
DELS
INFANTS

FUTUR
Dret a tenir
oportunitats

IGUALTAT
Dret que tothom tingui
el que jo tinc

2
Funes, J. «¿A quién habrá que seguir educando en el futuro?» A: Cabrera, D.; Funes, J.;
Brullet, C. Alumnat, famílies i sistema educatiu. Barcelona: Octaedro, 2005.

Tema General: Drets i responsabilitats d’infants i joves

119

TemaGeneralDEF.qxd

14/06/2007

17:48

PÆgina 120

Jaume Funes

Quan

es defineix el contingut dels drets de la infància (especialment
quan es deixa que siguin ells i elles qui facin les definicions), podem descobrir tres grups de continguts, tres eixos que afecten tots els drets.

2.1. Drets responsables

Els drets en clau de present representen tot allò que els nois i noies consideren que és bàsic per a la seva vida actual. Allò que ells i elles, en funció de la seva edat i dels seus entorns vivencials dominants, consideren
que han de tenir, han de poder practicar. No són una llista de privilegis,
un conjunt de «butlles» per anar gastant mentre encara no s’arriba a la
majoria d’edat. Malgrat les lectures adultes interessades (que quan reclamen els seus drets sí que tendeixen amb facilitat a fer reclamacions absolutes per a petits drets de la quotidianitat), no s’afirmen com a casta d’intocables, sinó com a subjectes que han de poder fer allò que evolutivament i socialment correspon a la seva edat. Sempre que he treballat els
drets amb infants, tant en les primeres etapes com arribada la maduresa
infantil, he trobat que reclamaven com a dret, per exemple, respectar les
persones adultes o obeir els seus pares.
Quan es tracta d’adolescents, les seves reivindicacions de drets estan,
òbviament, plenes d’afirmació de la diferència envers els seus adults, però
no de reclamacions del més absolut «fer la seva». Reclamen el dret a prendre decisions, a descobrir i experimentar, a equivocar-se... Però no reclamen la soledat per fer-ho. Reclamen el dret a comptar amb els adults adequats i amb les seguretats necessàries.
Un preciós exemple de definició dels drets podria ser la següent llista de
l’escola El Martinet de Ripollet, feta per nois i noies de cinc i sis anys.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret

a
a
a
a
a
a

tenir amics.
tenir una casa.
jugar.
enfadar-se.
anar a l’escola.
descansar.

Suggereixo llegir sencer el document «Els drets dels nens i nenes», ja que és un bon
exemple de com treballar els drets amb infants petits.
3
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dret a menjar.
Dret a estar content.
Dret a cantar.
Dret a plorar.
Dret a tenir xicot i xicota.
Dret a decidir.
Dret a tenir una família.
Dret a fer petons.
Dret a créixer.
Dret a ser diferents.
Dret a ser respectat.
Dret a equivocar-se.
Dret a la llibertat.

El mateix podríem fer en clau adolescent i tindríem una altra llista de
continguts de present. En una conferència recent sobre drets sexuals i
reproductius vaig defensar el dret dels adolescents a «decidir, protegir-se
i estimar-se». Reivindicava el seu dret a actuar amb proteccions, a poder
accedir a tot allò que permet reduir els danys associats a una conducta
de risc. Però també el dret a construir la responsabilitat a partir de la progressiva presa de decisions. Igualment, reivindicant el seu dret a l’amor,
volia destacar el seu dret a la humanització de les seves conductes. No
el simple dret a actuar, sinó el dret a fer-ho amb sentiments, relacions,
experiència humana.
Ha de quedar clar que es tracta de drets que tenen a veure amb la possibilitat de ser allò que afecta íntimament el seu cicle vital. Allò que
sembla bàsic i universal, allò que socialment anem definint com a propi
d’una etapa, d’un cicle evolutiu.
2.2. Un futur similar

La dimensió de futur no requereix grans explicacions. Es tracta de recordar que mentre són infants i adolescents tinguin tot allò que necessiten
per al seu futur. Que no hagin d’experimentar tot allò que pot condicionar negativament el seu futur. Són definicions que tenen a veure amb les
oportunitats imprescindibles i amb les experiències evitables. Quan es
fan declaracions (normalment irritants per als infants) dient que la infància d’avui és el futur de demà, el que cal destacar és que nosaltres avui
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construïm o destruïm el seu futur. No són el futur, tenen un futur condicionat pel present que nosaltres posem al seu abast. Normalment, aquesta és una dimensió en la qual han de pensar els adults i no els infants, en
la qual cal fer pensar els adults. D’una banda, perquè ells no poden pensar en clau de futur; de l’altra, perquè cal obligar els adults a descobrir el
dany que generen als infants.
He volgut destacar la dimensió de la igualtat perquè pràcticament sempre que es treballen els drets amb els infants i adolescents sempre surt la
referència a allò que nosaltres tenim però que no té tothom. O, si més no,
la referència a realitats vitals, recursos i possibilitats que no estan distribuïdes de manera uniforme, especialment entre els infants. Si alguna activitat condueix quasi de manera inevitable a la solidaritat, aquesta és el treball sobre els drets dels infants.
Inicialment, quan reclamen per a ells mateixos ho fan en tant que col·lectiu, en tant que membres d’una «tribu» en la qual tothom ha de tenir el
mateix tracte. No s’arriba mai, per exemple, al racisme a partir de la discussió sobre els drets. En tot cas, pot aparèixer si prèviament han incorporat en el seu discurs social idees que tenen a veure amb la diferent condició humana de les persones que els envolten. Però, discutint sobre els
seus drets com a infants, apareix la justícia entre iguals, la convivència en
diversitat.
Cal posar-nos d’acord que, des de la perspectiva dels infants i adolescents, els seus drets tenen components i prioritats que no sempre són les
adultes, que no tendeixen a la reclamació d’inviolabilitats absolutes, sinó
a l’exercici de responsabilitats diferenciades; no apareixen, d’entrada,
com a reclamacions individualistes, sinó com a condicions que afecten
tots aquells que formen part –aquí i en altres latituds– de la infància.

3. Del dret a existir al dret a ser estimat
3.1. Pobres i aliens?

Voldria,

finalment, referir-me a alguns drets concrets i recordar les
noves variables que condicionen la seva interpretació, la seva aplicació.
És obvi que no té sentit plantejar altres drets sense garantir els drets de
subsistència i de rellevància (que podran viure i que ho faran en les
condicions adequades, que seran una preocupació social prioritària). En
termes de globalització no podem oblidar que els nens i nenes que
moren de fam o viuen en condicions de vida infrahumanes encara són
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en el nostre món bastants milions. Sense ocultar que entre nosaltres la
pobresa i les condicions de vida inadequades afecten de manera especial la infància.4
Segons els investigadors, l’11% de la infància de Catalunya (105.000
menors de setze anys) viu en condicions de pobresa. No es tracta dels
milions d’infants d’arreu del món que no tenen possibilitats ni de tenir
infància i que haurien d’inquietar la nostra consciència. No. Estan aquí
i estem vulnerant el seu dret a unes condicions de vida digna, a un futur
personal i col·lectiu sense dèficits i dificultats. Podem seguir dient que
reconeixem el seu dret a ser infants mentre els condemnem a ser pobres?
Una part molt significativa dels nostres nois i noies ha vingut d’altres
indrets. En alguns barris, en algunes escoles, fins i tot poden formar la
majoria diversa més representativa. ¿Pot significar això que acabem considerant la infància com una qüestió «estrangera» parcialment aliena a les
nostres preocupacions centrals?

3.2. El dret a ser educats

Garantida la vida en condicions, apareix com a enormement rellevant
la necessitat de garantir els drets educatius, el dret de tot nen o nena a
ser educat. El dret a rebre les diverses i necessàries estimulacions que
faran possible el desenvolupament, la maduració, els aprenentatges.
Generem una situació de desprotecció quan neguem un context estimulador com a element clau per esdevenir persones. Els nens i nenes
–torno a repetir– són el que fem possible que siguin, començant per allò
que els deixem ser. Fins i tot en termes de salut mental: la malaltia sorgeix quan no es disposa dels mecanismes per gestionar la crisi, quan no
s’han adquirit els bagatges que permeten entendre i reconduir el desconcert, el patiment. Amb freqüència emmalalteixen perquè no se’ls va
educar, no se’ls va ajudar a adquirir tot allò que necessitaven per reconduir el caos que s’acumula en les seves vides.
Una part d’aquests drets la podríem resumir dient que la infància té dret
a tenir adults que s’ocupin d’ella. Delimitant un poc més, recordaré el dret
de tot infant a importar-li a algú, a saber que compta amb persones adultes que s’ocupen d’ell, que no està sol, que podrà recórrer a algú si res

Per exemple, l’últim informe del Consorci Infància i Món Urbà indica que un 11% dels
nens i nenes de Catalunya són pobres (el treball es pot consultar a www.ciimu.org).
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va malament. En les societats desenvolupades urbanes s’estén fàcilment la
idea (derivada dels nostres estils de vida complexos i a vegades egoistes)
que evolucionen i maduren sols, i així es justifica el que no és cap altra
cosa que abandonament habitual.
S’ha incrementat força el nombre de nois i noies que experimenten la
ruptura del grup familiar en el qual han passat un temps significatiu de la
seva vida. Molts viuran una bona part de la seva infantesa a cavall de dos
nuclis afectius de referència. Malauradament, bastants hauran de suportar
tensions i confrontacions destructores entre les persones adultes que els
envolten. Si un dels principals drets dels infants és disposar d’adults a qui
importar, persones adultes que es preocupin d’ells, que pensin a educarlos, caldrà trobar un sentit adequat a aquest dret i fer-lo acomplir. Potser
el primer serà construir una cultura positiva al voltant de la separació. Un
conjunt de valors i argumentacions destinats a preservar els fills de l’embogiment dels pares. Cada vegada serà més necessari construir una cultura de l’educació compartida, recordant als pares que van accedir a tenir
fills i filles que s’ocupin d’ells, que destinin esforços per ajudar-los a
madurar i ser persones. Cada vegada esdevé més clau recordar que és
obligat escoltar-los, saber què senten i pensen, com veuen i imaginen la
seva vida, més enllà dels nostres embolics.
En els trastorns mentals adults apareixerà l’absència de sentit de la vida,
de la pròpia vida. En la infància nia l’absència de sentit referent, la comprovació que poc o res passaria si desapareguéssim. Aquest és, a més, un
dels drets més vulnerats avui. Si alguna desprotecció abunda és la de l’abandonament vital més o menys intens i persistent. No es dissenyen les
vides adultes pensant en els nens i nenes dels quals som responsables.
Si algun àmbit infantil s’ha transformat especialment, és el que té a veure
amb l’educació no familiar i amb l’escola. De tots els canvis coneguts en
comentaré dos: les noves composicions de les aules i l’educació en contextos múltiples que comporta la societat digital. A la vista de com es concentren en determinades escoles els nois i noies d’entorns desfavorits i
tots aquells que tenen especials necessitats educatives, hem de recordar
el dret de tots i totes a ser escolaritzats en entorns diversos i normalitzadors. Un dret que passa per poder conviure amb coetanis diferents, per
no estar en aules empobrides en estímuls, en diversitat cultural i en possibilitats de futur.
La infància de la generació @ corre el risc de ser protegida per persones
adultes desconcertades o moralitzadores que encara no han assumit que
fa temps que s’educa en un context digital, en un món global i en xarxa.
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Aquest nou entorn està ple d’estímuls i ple de desigualtats i, per això,
garantir els drets de la infància és, en primer lloc, educar per pensar, per
decidir, per integrar i valorar informacions múltiples. Després, intentar
evitar que les desigualtats educatives s’engrandeixin per la desigualtat
d’accés o per l’absència d’adults que acompanyin en l’aldea de l’aprenentatge globalitzat.

3.3. Els drets afectius

També és un dret infantil l’amor. Després de les condicions de vida adequades, al costat del dret als estímuls educatius i a les vivències de pertinença, hem de situar el dret a les experiències afectives positives. Més
enllà de les diverses teories sobre els desequilibris emocionals adults,
podríem estar d’acord que per saber després estimar cal haver sentit,
experimentat l’afecte. Encara que el dret a l’experiència de l’afecte positiu es justifica en si mateix, en el dret a una experiència vital de la qual
ningú ha de ser privat, també se sustenta en la incapacitat futura que la
seva absència genera. Podem no voler un nen, però estem obligats que
d’alguna manera, en relació amb algunes persones, experimenti amb
prou estabilitat i intensitat l’afecte.
No podem garantir als nostres nens i nenes que les persones adultes
amb les quals conviuen conservin sempre prou equilibri emocional, personal, social. Diria que, desgraciadament, les persones adultes tenim
dret a embogir (entre altres motius, perquè a vegades la bogeria apareix
com a única sortida a una realitat destructora), però cal pactar mecanismes per no arrossegar la infància amb nosaltres. Tenen els nens i nenes
dret a seguir vivint de manera equilibrada encara que els seus adults es
desequilibrin.
En la meva feina em trobo, amb excessiva freqüència, amb tensions i conflictes del grup familiar en els quals els fills han de suportar sofriments
intensos que són el producte d’actuacions «boges» dels seus pares, que
ignoren i menyspreen la seva existència. En la jerarquia de drets tots haurien de respectar –i les autoritats administratives o judicials poder-ho aplicar– que primer són aquells que garanteixen a un infant un entorn prou
equilibrat. Després està l’exercici de les nostres llibertats adultes.
L’allargament de l’esperança de vida i els canvis en les necessitats productives estan creant una societat gerontocràtica ubicada en el mite de
l’eterna joventut. De rebot, en lloc de definir clarament (les finalitats, les
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formes de vida adequades, les expectatives socials, etc.) cadascun dels
nous cicles vitals que apareixen, tendim a considerar-los tots, menys el
nostre d’adults amb poder, com a provisionals i propedèutics per a un de
posterior. Acceptar la infància suposa definir-la, atorgar-li tasques i objectius propis, considerar-la una etapa (millor, diversa) de la vida amb sentit
en si mateixa. Els nens i nenes, els adolescents no són subjectes en fase
de preparació per al futur, sinó personatges competents que han de poder
dedicar-se activament a construir-se com a tals i a construir activament la
seva relació amb el món.
Acabaré recordant que la infància sempre serà evolució i canvi en societats en canvi. Defensar els seus drets sempre comportarà altes dosis d’utopia però també de creativitat.
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Per què el dret?

Els infants ignoren el dret, però tenen un gran sentit de la justícia. Per això,
i perquè no hi ha al llarg de l’escolaritat obligatòria cap matèria que enllaci amb els estudis de dret, no hauríem de permetre que deixessin l’escola
sense que els n’haguéssim parlat. I dic parlar de dret, més que ensenyar.
No han de saber lleis –en tot cas, què és una llei–, sinó adquirir un sentit,
una intuïció del dret, un instint. El dret potser podria semblar, en la terminologia del senyor Galí, un dels que ell anomenava «ensenyaments discontinus», és a dir, un dels destinats a proveir de coneixements o d’informació, enfront d’aquells que tenen per objecte crear o desenvolupar en
els infants una actitud o una activitat pràctica. Jo m’inclinaria a pensar que
el dret seria un «ensenyament continu», una facultat que es desplega i es
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precisa al llarg del temps, que afavoreix progressivament la comprensió de
la realitat, que ajuda a posar noms a les coses i a les situacions. El dret no
és simplement instructiu; fa créixer. ¿Què hi ha darrere d’expressions tan
sovintejades a l’escola com «Això és una injustícia!» o «No hi ha dret!», aplicades a circumstàncies distintes, tant si són en relació amb els mestres com
respecte als iguals? Quan sentim que diuen això, els podem demanar:
«Però, digues, què és un dret?». Ho saben. Ho poden saber.
El dret no és el civisme. A l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat de 1968, Enric
Lluch donà una conferència que es féu famosa, en què demanava la introducció de les ciències socials a l’escola i les diferenciava clarament del
civisme. Entenia per ciències socials la sociologia, l’economia, la demografia i la ciència política. I recalcava que hi havia una confusió entre la
introducció d’unes noves ciències socials i el civisme com a formació de
ciutadans. En aquella època moltes escoles havien adaptat el programa de
civisme del senyor Martorell, senzill i intel·ligent, que no induïa a cap
equívoc. Dins de la ciència política Lluch hi incloïa les doctrines i els sistemes polítics. Però el dret no és això, no és tan sols una contribució a
l’organització de la societat.
El dret el portem a dintre d’alguna manera. Som nosaltres mateixos que
l’hem de descobrir, que hem de pressentir quan una necessitat real –que
no hem de confondre amb un desig o amb una convicció potser massa
personal– ja deu estar recollida en una llei o es troba en un estadi d’aspiració. Ho deia un gran jurista nostre: «El dret no es crea, es troba», i comparava el món jurídic amb el món de la física. Aquesta és la gran història
dels drets humans. I és un senyal el fet que les declaracions no diuen que
«atorguen» drets, sinó que els «proclamen» o els «reconeixen», perquè
existien des de sempre. Ara, amb la Convenció, ho podem fer veure als
infants, i serà un factor de creixement que la pedagogia ha de tenir en
compte. I servirà, a més, per a tothom.

Els drets i les necessitats dels infants

Per trobar els drets hem de trobar les necessitats. Aquest ha estat el camí
de la conceptualització dels drets de l’infant al llarg de tot el segle XX.

Hi ha una definició de dret que, ho he comprovat, entenen molt bé els nois
i noies. És d’un altre gran jurista (com més savis més senzills): «Un dret és
una necessitat protegida per la llei.» N’he parlat en una escola i en un grup
de catequesi. Tenien sempre pels volts dels tretze anys. I cada vegada era
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una experiència quasi colpidora. Els explicava que l’ONU havia fet una
llei per als infants, per a tots els infants, que aquesta llei recollia les seves
necessitats i els proposava aquella definició de dret. Els deia que era difícil fer lleis, ja que primer s’havien d’establir les necessitats i perquè no
totes les necessitats, algunes ben legítimes, es podien protegir. Aleshores
els demanava que imaginessin quines creien que eren les seves necessitats i que en fessin una llista. No els havia comentat prèviament el contingut de la Convenció. Doncs bé, la relació que en van fer s’acostava a
la meitat dels drets recollits a la Convenció. Hi havia pràcticament tots els
drets civils, almenys el més essencial. Un noi va anotar «el dret a la innocència», i confesso que una mica em va il·lusionar. De fet, volia referir-se
al dret a la presumpció d’innocència. Els grans hem d’estar alerta a no
avançar-nos massa amb les nostres idealitzacions.
La nostra Associació de Mestres va publicar fa temps un petit opuscle de
Liliane Lurçat amb el títol Les necessitats i drets dels infants. És una glossa esplèndida de les necessitats que poden i deuen convertir-se en drets.
«És prioritària –deia– qualsevol necessitat correlativa a la satisfacció dels
drets comuns per a tothom.» Parlar de drets, per a ella, ja significava sortir del vocabulari de la beneficència, de l’assistència. I entre els drets que
cal respectar a tots els infants hi posava el dret a la infància; el dret a la
salut; el dret a ser un mateix, és a dir, al reconeixement de la identitat
cultural i psicològica; el dret a l’anonimat, i amb això volia dir la defensa de la llibertat i la dignitat de l’infant; el dret a l’espai dels llocs de vida
col·lectiva, tant de llocs previstos per als infants com d’indrets urbans on
pugui produir-se amb naturalitat la trobada amb altres generacions. I parlava de necessitats materials i afectives, de necessitats intel·lectuals, de
la necessitat de comprendre, de necessitats morals i espirituals. Al
començament d’aquest llibret Liliane Lurçat cita Janusz Korczac, i no és
estrany. Korczac ens va deixar una declaració de drets de l’infant que
tots els mestres haurien de fer seva.
De vegades les necessitats dels infants són injustícies, són els clams
davant del seu sofriment, com la crueltat de les condicions de treball
dels nostres infants durant la Revolució Industrial, i encara avui a tants
països, o la dramàtica incomprensió entre infant i adult que Dickens
denunciava a Oliver Twist. Aleshores, les primeres lleis d’infància s’adoptaven només per evitar els abusos més flagrants, no tenien, encara,
una visió general de la infància.
Aquesta visió general de la infància, la idea que els infants tenen drets
que els són deguts arribarà amb la Declaració de Ginebra.
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Dues declaracions i una convenció

La primera vegada que en un document es va tenir consciència de demanar drets per als infants fou la Declaració de Ginebra. És obra de l’anglesa Eglantyne Jebb. Aquesta dona sabia quines eren les necessitats de la
infantesa. Ho havia experimentat en una de les moltes guerres dels
Balcans, el 1913, i després en la guerra de 1914-1918. Tota la seva formació i trajectòria vital l’havia portat a ocupar-se de la infantesa. El 1919
va fundar Save the Children Fund, Fundació Salveu els Infants, una organització no governamental que s’ocupava no sols dels infants anglesos,
sinó que pensava en tots els infants del món. Com a base del seu moviment, redactà una crida en forma de declaració de cinc punts que va qualificar de «drets» per significar que la protecció de la infància ja no havia
de tenir un caràcter assistencial. Deia: «Crec que hem de reivindicar determinats drets per als infants i esforçar-nos perquè aquests siguin reconeguts
universalment». És un text senzill, de llenguatge directe i entenedor.
Darrere de cadascun d’aquests cinc punts hi ha una experiència viscuda,
una inquietud, una idea o alguna de les seves realitzacions. Això només
ha passat, en tot cas, amb el text de Janusz Korczac. La Declaració de
Ginebra afirma que l’infant ha de poder desenrotllar-se d’una manera normal, materialment i espiritualment; que ha de ser atès en totes les situacions de dificultat, i assenyala l’infant malalt, l’afamat, el retardat, el desviat i l’orfe i l’abandonat; que ha de ser el primer a rebre auxili en
moments de desastre; que ha d’aprendre a guanyar-se la vida i a ser educat en un sentiment de solidaritat. Són, tornem-ho a dir, necessitats convertides en drets. Es va aprovar el 1923 i l’any següent la Societat de
Nacions, l’ONU d’aquells temps, la va adoptar com a seva sense variarne ni una coma.
Un dels mèrits de la Declaració de Ginebra és que no té cap precedent i
que és totalment original; vull dir que no recolza en cap altre text anterior
de drets humans. No ho necessitava. En poques paraules ho resumeix tot.
És cert que encara no conté drets civils, perquè no havia arribat el
moment. Però no es limita a una acció protectora: parla de desenrotllament material i espiritual i que «l’infant ha de ser educat en el sentiment
que haurà de posar les seves millors qualitats al servei dels seus germans».
Amb la seva altesa de mires, va més enllà de la pura supervivència.
Altrament, és tot just una declaració. Però sempre es comença per aquí.
Una declaració és un text programàtic, enuncia principis generals que
només tenen una força moral; conté drets fonamentals no incorporats al
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dret positiu; és un estadi, un primer nivell; és el moment dels drets fonamentals com a valors, paradigmes d’un dret futur, i sol ser l’etapa prèvia
d’una Convenció. Una declaració porta en si el germen d’una
Convenció, encara que tardi a aparèixer.
La Declaració Universal dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, de
1959, té un origen diferent. Les necessitats que recull ja no provenen del
coneixement directe i personal dels infants. És més institucional, és un
treball col·lectiu, realitzat per delegats governamentals, que no sempre
tenien la preparació adequada. Això no vol dir que les seves aportacions
no fossin d’interès ni que no hi hagués debats vius. Per primer cop es va
discutir la naturalesa dels drets de l’infant i es va voler justificar l’existència d’un text pensat exclusivament per als infants. Però ja no és fruit
d’una sola mà, com ho fou la de 1923; ha perdut la frescor i l’espontaneïtat inicials.
Amb les ferides encara obertes de la II Guerra Mundial, i en un any clau,
el 1946, per a la restauració dels drets humans, les Nacions Unides
creen la UNICEF, la UNESCO i l’OMS, i es comencen a redactar, simultàniament, la Declaració Universal dels Drets Humans i la que havia de
ser la Declaració Universal dels Drets de l’Infant. La dels drets humans
s’enllestí en un parell d’anys; la dels infants en tardà tretze. Va recollir
totes les necessitats provinents de la Declaració de Ginebra i incorporà
les conquestes que en el camp social s’havien anat produint. Així, es
reforçà el principi de la no-discriminació, i s’hi van incloure els principis de l’interès superior de l’infant, el dret a la seguretat social, a créixer
en família, a l’educació obligatòria, el dret a un nom i a una nacionalitat. Eren principis en el sentit enunciat abans, però es parlava de drets
per donar-hi més èmfasi. De totes maneres, cap al final de la seva elaboració, molts ja reclamaven un text jurídicament obligatori. Aquesta
Declaració s’aprovà per unanimitat el 20 de novembre de 1959, i ara es
podia parlar de l’infant com a subjecte de drets, però no es tenia clar si
era un subjecte de dret normal, es considerava que no posseïa la capacitat física, mental o jurídica per exercir els seus drets. I cal dir que, en
un determinat moment, es va haver d’argumentar com es va poder que
els infants necessitaven una declaració de drets humans distinta; n’hi
havia que creien que amb la Declaració Universal de Drets Humans ja
n’hi havia prou.
Tampoc no hi havia aquí drets civils. Però la visió de la infància evolucionava a poc a poc; i s’anava acceptant que els infants tinguessin competències, és a dir que, en fer-se grans, ja eren capaços de comprendre
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una situació, com també d’expressar-se correctament i de prendre decisions. La celebració de l’Any Internacional de l’Infant (1979) afavorí
aquest procés. La idea de protecció, base dels drets socials, no era suficient. Els drets socials són passius, són els drets de supervivència. Els drets
civils són els que fan créixer com a persona, són actius, són els drets de
participació.
La Convenció va començar a redactar-se la mateixa vigília de l’Any
Internacional de l’Infant, per bé que al principi no es veia gens clar que
els infants poguessin ser titulars de drets civils. L’elaboració de la
Convenció va durar deu anys, i el reconeixement dels drets civils va arribar d’una manera molt parsimoniosa i no sense reticències. Però van arribar, i van constituir l’aportació més significativa. Una altra de les novetats
consistí en la regulació de la justícia juvenil.
El contingut de la Convenció el podem resumir en els següents apartats:
a) definició d’infant (es conserva, per una tradició cultural, la paraula
infant, però, de fet, la persona objecte de la Convenció és l’infant, l’adolescent i el jove menor d’edat); b) destaca quatre drets principals, que
informen tots els altres, que són la no-discriminació, l’interès superior de
l’infant, el dret a la vida i supervivència, i el respecte a l’opinió de l’infant; c) els drets i llibertats civils, és a dir, els drets de participació; d) l’entorn familiar, i mesures alternatives si la família falla; e) salut i benestar; f)
educació i esbarjo; i g) mesures especials de protecció, entre les quals
assenyalaríem tot tipus d’explotació i la regulació de la justícia juvenil.
La Convenció és un text senzill i molt complet. Es va aprovar el 20 de
novembre de 1989, trenta anys més tard, dia per dia, que s’aprovés la
Declaració Universal dels Drets de l’Infant. Conté, en el seu article 42,
l’obligació de fer conèixer els drets que hi figuren, tant als infants com als
adults. Quan es va aprovar la Declaració de 1959, una resolució específica de l’Assemblea General de les Nacions Unides recomanava que es
divulgués; però ara ja es tracta d’un imperatiu.

Després de l’aprovació de la Convenció

Aquest precepte de l’article 42 és fonamental. Fou una de les aportacions
de les organitzacions no governamentals que participaren en la redacció de
la Convenció. Era la primera vegada que la comunitat internacional considerava que els infants havien de rebre informació dels seus drets. És el que
justifica, per exemple, que tot un Tema General de la nostra Escola d’Estiu
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es dediqui a parlar dels drets de l’infant. Perquè, tot i que la Convenció és
el tractat internacional més ratificat del món, hi ha un dèficit massa important en el seu coneixement, tant per part dels infants com dels adults.
Un cop ratificada la Convenció (l’Estat espanyol ho va fer el 21 de
desembre de 1990) es converteix en dret propi del país que s’hi ha
adherit i influeix en la legislació d’infància. A més, en l’últim terç del
segle passat la legislació civil ha anat canviant en una direcció que
beneficia l’infant. El dret de família s’ha democratitzat, es prioritzen
els aspectes personals per sobre dels patrimonials.
La Convenció contribuirà a crear una consciència jurídica perquè respon als interessos de l’infant. Els mestres hi tenim un paper primordial;
es pot dir que som uns defensors dels drets de l’infant. Liliane Lurçat
deia: «Parlar dels drets i de les necessitats dels infants és una tasca perillosa: és necessari posar-se al costat dels infants i de vegades enfront dels
adults». I afegia: «Això és el que ha expressat Janusz Korczac en el seu
llibre El dret de l’infant al respecte». Philippe Meirieu, un altre vell conegut de Rosa Sensat, i que també cita Korczak, explica que de vegades
dubta de fer servir la paraula respecte, perquè alguns l’han fet sinònim
d’una admiració beata i sense exigència (un jutge de menors italià,
Alfredo Carlo Moro, denunciava un sentimentalisme difús davant del
món de la infància). Però els infants tenen responsabilitats. Més encara,
tenen dret a tenir responsabilitats. I això no és fàcil. Recentment, algunes tesis doctorals han estudiat el fenomen de la participació dels infants
i n’han destacat les possibilitats i les dificultats.
Són els drets civils els que generen les responsabilitats. Són els que interessen de debò a l’infant i els que més l’obliguen. La prova la podem fer
amb els articles 12 al 17 de la Convenció. El dret a ser escoltat comporta saber escoltar; la llibertat d’expressió, l’esforç de preparar-se, de pensar; la llibertat de pensament, consciència i religió demana fer-se preguntes inútils; el dret d’associació, el desig d’un entrenament democràtic; la protecció de la vida privada; suposa haver-se fet una vida pròpia,
treballada; l’accés a una informació adequada, un interès real. Els drets
socials comporten un esperit de col·laboració.
L’escola, que ja sabrà triar el moment, es perfila com un dels llocs més
idonis per fer conèixer i promoure els drets de l’infant. És una acció que
no s’ha de fer tan sols prop dels infants, aïlladament, sinó d’una manera
simultània prop dels pares.
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Conclusions del Tema General
Escola d’Estiu 2006

El Tema General de la 41a Escola d’Estiu tenia el propòsit d’aprofundir
el coneixement de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
de l’Infant a fi que els seus principis i contingut passin a formar part de
l’acció educativa.
Catorze especialistes s’han encarregat de presentar aspectes essencials
d’aquest text bàsic de la infància i d’exposar experiències vàlides que
evidenciïn la necessitat d’utilitzar-lo en la vida quotidiana de l’escola.
Per completar aquest enfocament, l’Associació de Mestres Rosa Sensat ha
publicat un número extraordinari de la revista Perspectiva Escolar dedicat
als drets dels infants, ha fet una nova i acurada edició del text de la
Convenció i ha realitzat dues bibliografies sobre els drets dels infants.
D’aquest curs se’n deriven reflexions i missatges fonamentals i unes
conclusions que ens obliguen a tots.
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La Convenció, el procés de canvi social i futures perspectives

És important crear una cultura sobre els drets humans de la infància i avaluar les polítiques d’infància, tot recordant que la principal mancança quant
als drets dels infants en els països desenvolupats i democràtics és que la
infància encara no forma part de l’estructura democràtica de la comunitat.
Tot i que són els poders públics els responsables de l’aplicació de la
Convenció, ells tots sols no poden fer-la realitat; necessiten una escola i una
família democràtiques que afavoreixin la participació dels infants.
Per això demanem:
• Una legislació que contempli globalment la infància i que abordi els
temes que actualment l’afecten (com la violència, l’ús d’Internet, etc.).
• Una sensibilització social sobre el coneixement i l’aplicació dels drets
dels infants.
• Consolidar els organismes institucionals que s’han creat per treballar en
la defensa dels drets de l’infant, en particular la figura de l’ombudsman
per als infants.
• La coordinació, vertical i horitzontal, entre els diferents departaments
de l’Administració per desenvolupar accions efectives de progrés per als
infants.
• La realització d’informes periòdics sobre la situació de la infància.
• La capacitació dels professionals de la infància.

La infància moderna a Europa. Reptes i oportunitats

Avui dia són molts els pares que se senten desconcertats davant la realitat que
envolta els seus fills. Estem en un moment de transició, els temps i les famílies han canviat. Hem passat de l’autoritat familiar a la negociació familiar. Per
tant, els infants esperen un tracte igualitari i participatiu, i qüestionen l’autoritat. Els adults no hem de veure aquesta «generació de la negociació», amb la
seva manera de pensar i sentir diferent, com una amenaça sinó com un repte.
Aprofundint una mica més en la infància moderna, trobem diferents trets
generacionals que la caracteritzen: la generació dels mass media, de la
comunicació i les tecnologies, la generació bombardejada pels sectors
comercials, la generació individualitzada, la de les activitats institucionalitzades, la generació dels drets dels infants.
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Pensant en el futur, els adults han de creure que l’infant és un ésser competent, amb necessitat d’afecte, de participació, que és un agent real de
canvi preparat per a la incertesa. D’aquí es desprèn que:
• Hem d’arribar a un sistema educatiu que sàpiga donar suport a
l’alumne a fi d’evitar que generi exclosos o perdedors.
• Els canvis que hàgim d’introduir en els sistemes educatius han de tenir
en compte, abans de tot, el mateix infant com a factor essencial de
canvi, més enllà de tecnologies i polítiques generals.
• Calen inversions en la família, la qual cosa comporta polítiques atrevides i intel·ligents.
• S’han de revisar les bases de la formació d’educadors, partint sempre
del coneixement real de l’infant com a centre de tot.
• En l’aplicació de la Convenció s’ha de potenciar la participació dels
infants, a més de la protecció i la provisió de serveis.

La participació dels infants

L’experiència ens demostra que la participació és necessària i possible,
que cal crear una cultura de la participació i que no hi ha edat per
començar a participar.

Per tant, cal:
• Redefinir i interioritzar el concepte d’infant com a ciutadà, cosa que
suposa un canvi en la percepció de la infància.
• Crear els espais per fer possible la participació a la família, a l’escola,
a la ciutat i en les relacions amb l’Administració.
• Els adults han de perdre la por de la participació dels infants: hi ha d’haver un compromís per part dels adults perquè hi hagi una participació real.
• La infància necessita una participació real i quotidiana en la nostra
societat, no en moments excepcionals i de manera simbòlica.
• S’ha de concedir a les institucions educatives el temps i l’espai necessaris a fi que es produeixi la participació. L’Administració educativa ha
d’afavorir-ho.
• Ja fa molt anys que hi ha moviments pedagògics que propicien la participació dels infants; de vegades només cal recuperar-los. En aquest sentit, és de justícia evocar l’escola que sempre ha promogut Marta Mata.
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• Les bones pràctiques de participació dels infants que ja es duen a terme
s’han de difondre i generalitzar a tots els àmbits educatius.
• Cal que tot educador conegui i utilitzi la Convenció.

Els drets dels infants des de la seva perspectiva i des de la dels adults

No tenim encara un imaginari de la infància com a col·lectiu. La infància
segueix pertanyent a la vida privada, a l’entorn familiar; no es contempla
com a col·lectiu públic i, per tant, els seus problemes socials no apel·len
a la responsabilitat col·lectiva.
Els infants no saben prou què és un dret, si són o no subjectes de dret i
quins són els seus drets.

Es pot concloure, doncs, que:
• És necessari crear espais de diàleg a l’escola entre mestres i infants per
tal de poder resoldre, sense envair la intimitat dels menors, problemes
de relacions, agressions entre companys, etc.
• Tant els mestres com l’Administració educativa han de tenir un coneixement aprofundit de la Convenció.
• S’ha de difondre el contingut de la Convenció entre els infants i alhora
entre els pares i els educadors, com a prevenció que els drets que recull
no seran vulnerats i com a garantia que esdevindran reals.

Els drets dels infants a Amèrica Llatina

En els darrers setze anys l’atenció de la infància a Amèrica Llatina està
seguint més un model assistencial que pròpiament educatiu.
Hi ha un seguit d’experiències educatives entorn de la participació dels
infants en diferents països de Llatinoamèrica que en molts casos poden
qüestionar els nostres plantejaments i que parteixen de dues idees bàsiques:
• La participació no és només activisme, és poder.
• No hi ha qualitat sense equitat.

Per

garantir la satisfacció dels drets dels infants, calen observatoris
independents. En aquesta línia es desenvolupa el treball de l’ONG
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«La infancia cuenta» a Mèxic, que reuneix seixanta-dues organitzacions de la societat civil i que elabora un informe anual sobre la
situació de la infància mexicana per presentar-lo al Comitè dels
Drets dels Infants de Ginebra. Per tant:
• Hem de disposar, en la nostra realitat, d’una llei integral d’infància que
contempli la infància com un tot.
• Calen investigacions des d’una perspectiva pedagògica, a més de les
que es realitzen des d’un punt de vista psicològic o sociològic.
• Cal tenir en compte que en organitzar l’atenció de la petita infància no
s’hi infiltrin elements assistencials que desvirtuïn els aspectes educatius.
• S’ha de fomentar una ètica de la relació entre els adults i els infants que
tingui en compte els drets humans dels infants.

Els drets dels infants avui: llums i ombres

Els infants necessiten respecte i comprensió, entenent que no és possible
la comprensió sense l’exigència, que respectar l’infant no vol dir deixar-li
fer el que vulgui perquè això és deixar-lo a la seva sort, abandonar-lo.
El fet d’educar és inseparable dels drets i dels valors. I el dret a l’error té una
gran importància educativa. La nostra tradició pedagògica, representada per
Alexandre Galí i Artur Martorell, entre altres, es troba en aquesta línia, que
és la dels grans pedagogs universals, com Janusz Korczak. I, per tant:
• Ens cal una reflexió i una anàlisi sobre el respecte als infants en l’escola democràtica, amb totes les seves implicacions.
• Cal prendre consciència de la visió que, des de fora, es té de la institució escolar, en general massa banalitzada.
• S’ha de retornar l’infant al centre de l’acció pedagògica, perquè aquesta
és la base de la nostra tradició pedagògica.
• En la societat del coneixement hem de recuperar la idea del mestre
com a acompanyant.

Experiències educatives en les diferents etapes. De la teoria a la pràctica

Les

diverses experiències educatives presentades en el Tema General
constaten que la participació dels infants és possible en totes les edats.
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Respectar l’infant comporta, en primer lloc, tenir-lo en consideració com
a persona amb capacitats. I implica investir de qualitat la nostra relació
amb ell, reforçant la seva seguretat i autoestima.
La defensa responsable dels nostres drets comporta, alhora, la defensa
dels drets dels altres. L’exercici dels drets a l’escola suposa gestionar la
convivència.
Respectar els drets dels infants és observar el seu món, escoltar el que
diuen, tenir en compte els seus arguments.
Per això demanem:
• L’escola ha de facilitar el desenvolupament de la capacitat de l’infant
per conviure, escoltar, comprendre, interactuar, compartir, cooperar...
amb altres adults i amb els seus companys.
• El repte de l’escola és contribuir perquè els infants esdevinguin competents, curiosos i autònoms per arribar a ser persones felices i solidàries.
• L’escola ha de potenciar la participació activa de tota la comunitat educativa, ha de ser una participació capaç de transformar la vida de l’escola.
• Els drets dels infants han de formar part de la quotidianitat de l’escola,
han d’estar presents de manera habitual en el currículum i en l’activitat
educativa. Cal practicar els drets i això requereix que l’escola sigui un
espai que els infants considerin seu.
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Vistes totes aquestes constatacions, i les necessitats que se’n deriven,
considerant els infants com a persones subjectes de drets que poden ser
vulnerats pels adults, reconeixent-los com a agent de canvi per a un món
diferent del nostre i que ja estan construint, i des de la nostra responsabilitat com a adults de garantir les oportunitats necessàries perquè
puguin tenir un futur saludable, des d’aquesta 41a Escola d’Estiu Rosa
Sensat els mestres i les mestres declarem que:
• Els infants i joves de 0 a 18 anys són persones subjectes als drets civils
recollits en la Convenció dels Drets dels Infants de l’ONU (1989),
entre ells el de participació, respecte i acompanyament.
• La infància és una etapa diferent de l’edat adulta; cal conèixer i respectar els seus trets característics i afavorir-ne el desenvolupament, pensant
en l’interès superior de l’infant i no en la comoditat o interès dels adults.
• Tenir en compte els drets dels infants requereix conèixer les seves necessitats i, per això, és imprescindible escoltar-los i potenciar i afavorir la
seva participació, una participació real, amb potencialitat decisòria.
• Drets i responsabilitats són conceptes interdependents. Dotar de drets
els infants és educar-los en la responsabilitat.
• La difusió dels drets que contempla la Convenció entre els pares, mestres i infants, de manera simultània, és imprescindible per prevenir que
siguin vulnerats i per garantir que esdevinguin reals. En aquest sentit,
la formació i la dotació de recursos als educadors (pares i mestres), així
com el suport de les Administracions, són fonamentals.
• Respectar l’infant és tenir-lo en consideració com a persona i establir
amb ell una relació de qualitat que, des del respecte, tingui en compte les seves necessitats.
• Els drets dels infants han de formar part de la vida familiar i de la vida
escolar. I per això és imprescindible una família i una escola democràtiques, que atenguin les necessitats de cada infant, sense exclusions
i en la diversitat.
• Els drets dels infants han de formar part de la quotidianitat de l’escola,
han d’estar presents de manera habitual en el currículum i en l’activitat educativa. Perquè els drets dels infants estiguin presents a l’escola
cal que els infants es facin seu l’espai escolar, cal que els mestres no
estiguin enfrontats als infants; ens cal el mestre que acompanya, el
mestre que construeix amb l’infant.
Barcelona, 14 de juliol de 2006
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