L’ENTREVISTA

SUSANA SANAHUJES I BARS
ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA
I “VACANCES EN PAU”
Què és i com es gesta
el projecte “Vacances
en Pau”?
És un símbol de solidaritat amb els nens i nenes
sahrauís però també vol ser un clam per la pau,
contra la injustícia, i la violació dels drets humans.
Aquest projecte, on famílies catalanes acullen a
nens i nenes saharauís durant els mesos d’estiu, és
una realitat gracies al treball conjunt de les entitats solidàries amb el Poble Saharauí i els més de
150 ajuntaments que aquest 2017 han col.laborat a
trobar famílies acollidores i a finançar el projecte.
Quins beneficis destacaries que aporta aquest
projecte als nens i nenes saharauis?
El projecte de Vacances en Pau pretén oferir als
infants refugiats saharauís la possibilitat de veure i gaudir de moltes coses que allà d’on venen,
només coneixen en els llibres escolars (rius, muntanyes, el mar, ...etc) i la de conviure amb nens i
nenes catalans/nes per arribar a tenir una altra
imatge del món, diferent a la que els hi mostra la
realitat quotidiana dels campaments de refugiats
a Tindouf (Argèlia) on el Poble Sahrauí viu exiliat
des de l’any 1975.

Quina de les moltes aportacions positives que
reben les famílies d’acollida destacaries?
La participació de famílies catalanes en aquest
projecte queda resumida en el lema que utilitzem per definir què representa acollir un infant
sahrauí: Aquest estiu acull un somriure.
El projecte de Vacances en Pau fomenta i impulsa
l’apropament entre el poble sahrauí i el nostre país,
a través de l’apropament entre dues famílies entre
dos mons diferents que s’uneixen i creen un lligam
familiar i cultural que difícilment es podrà trencar.
Un lligam que en molts casos serà indestructible
+info
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la igualtat: Raquel Gracia Peral (Badia)
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EDITORIAL
La Convenció de les Nacions
Unides sobre els drets dels
infants estableix el dret
al lleure i el deure de les
administracions de fer-ho
possible (art. 31). El temps de
lleure té un caràcter formatiu
integral i socialitzador, i està
totalment vinculat a l’educació
en igualtat d’oportunitats.
Com a socialistes, hem de
garantir que tots els infants
poden gaudir d’aquest dret
sense discriminacions de cap
tipus (masclistes, per origen,
disCapacitat, orientació
sexual,...), per això des de
l’àrea d’igualtat reivindiquem
la importància d’implementar
polítiques que assegurin
que el dret a l’educació en el
lleure sigui una realitat per a
tothom sense discriminacions,
i amb continguts basats en
valors d’integració, igualtat
d’oportunitats i respecte a la
diferència.

Defensem el dret al lleure dels infants
En aquests mesos de vacances, es fa encara més patent la
necessitat de garantir el dret al lleure de totes les nenes i nens,
no només com a oferta d’oci, sinó com a eina integradora
i socialitzadora dels infants en un conjunt de valors cívics,
d’igualtat i ecologistes. A més, el lleure és una política
imprescindible per facilitar la conciliació de les famílies.
Des dels Ajuntaments també hem de repensar i incorporar
millores concretes en l’espai públic per fer que els nostres
municipis siguin apropiats per créixer i viure la infància sense
patir cap tipus de discriminació motivada per una discapacitat,
pel gènere, per l’orientació sexual o per l’origen ètnic.
Però especialment, aquesta relació entres les administracions
públiques i els i les menors, ens ha de servir per detectar i
lluitar contra la pobresa infantil i el maltractament.
Perquè els infants són el present i el futur, invertir en el seu
benestar i creixement com a persones i com a ciutadans i
ciutadanes, és invertir a fer una societat més justa i sense
discriminacions!
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QUÈ FEM?
“Exigim major compromís del Govern en el
compliment de les mesures del Ple de Pobresa.
Hi ha retards incomprensibles en qüestions com
les beques menjador, els menjadors escolars,...”

(2 de juny)
El PSC retorna els drets laborals a
les persones amb discapacitat
+info
(10 de juny)
Parlem de la Islamofòbia
+info

(19 de juny)
Xerrada sobre Pensions a la
Federació del Vallès Oest
+info

(19 de juny)
PSC participa activament a les
mobilitzacions del
#19JAlertaFeminista
+info

(20 de juny)
Podem i volem acollir. Manifest dia
internacional del refugiat 2017
+info

(21 de juny)
Dia Mundial de la ELA
+info

(27 de juny)
Hem instat el Govern a
implementar un pla de lluita contra
el proxenetisme i les màfies de la
prostitució
+info

