MANIFEST DRETS DE L’INFANT 2019
El dia 20 de novembre els infants i joves celebrem els nostres
drets1, ja que, com a ciutadanes i ciutadans que som, tenim drets
i deures. A més a més, aquest any és especial perquè fa 30 anys
que es van reconèixer els nostres drets i deures i malgrat tot, encara no es compleixen.
Els infants i joves de la Federació Catalana de l’Esplai i
Fundesplai sortim als carrers, places, escoles i instituts per
festejar aquest dia i reivindicar el nostre dret al lleure i al joc, amb
igualtat de condicions sigui quina sigui la nostra diversitat. Juntes
volem manifestar:






Que jugar ens ajuda a aprendre, a relacionar-nos, a crear, a
imaginar i a participar.
Que tots els infants hem de poder gaudir del lleure i del joc.
Que volem que nosaltres i els adults ens unim per lluitar
contra els murs que dia a dia van creixent i que ens separen com a humanitat.
Que t'uneixis per la igualtat i per defensar els drets de tots
els nens i nenes del món amb les quals ens sentim units i
unides.

Aquest any els jocs que farem, als carrers i a les escoles, tenen
a veure amb la igualtat, la identitat, la salut i la vida i la protecció
sense distinció d’origen. Perquè jugant podem construir una
societat millor, lliure d’exclusions i de qualsevol forma de
violència.

Per aquest motiu reivindiquem:










Que els partits polítics i els Ajuntaments ens ajudin a
aconseguir que cap infant i jove no es quedi sense activitat
de lleure (menjadors, extraescolars, esplais, caus, casals,
colònies, etc.).
Que es reconegui la importància de les entitats i espais
educatius de lleure i dels seus professionals, les nostres
monitores i monitors.
Que les activitats de lleure siguin de qualitat: educatives,
creatives, divertides, participatives, innovadores, solidàries,
etc.
Que tothom (lleure, escola, ciutat, mitjans...), assumeixi el
compromís d’educar-nos en els valors de l’amistat, la
comprensió, la pau, el respecte, la cura, la igualtat entre sexes... i que puguem escollir amb llibertat el que desitgem
ser per ser persones felices, crítiques i compromeses amb
el món que ens envolta.
Que amb aquests nusos, teixim una xarxa d’ajuda i
transformació entre persones, perquè cap infant i jove del
nostre planeta hagi de combatre mai sola les injustícies i la
pèrdua dels seus drets.

Som infants, som ciutadanes i ciutadans del món compromeses
amb un present i un futur millor! Ajudeu-nos a fer-lo realitat!

