7,8 i 9 de novembre de 2014
	
   nens i nenes i adolescents reunits en la Tercera Trobada Estatal de Participació
Els
Infantil i Adolescent realitzada durant els dies 7, 8 i 9 novembre 2014 a Guadalajara, en
representació dels Òrgans de Participació Infantil i Adolescent d’ Espanya, i en el marc
del 25 aniversari de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, redactem el següent
manifest que recull les nostres conclusions entorn als següents temes que ens afecten i
sobre els que hem estat reflexionant:

DISCAPACITAT
El problema no és la discapacitat, són els obstacles.
Veiem que hi ha falta de mitjans i recursos destinats a les persones amb
discapacitat.
Nosaltres ens comprometem a ajudar sempre que puguem, a no mirar cap a un
costat i a ensenyar a les persones a acceptar a la gent amb discapacitat.
Demanem als adults i als diferents governs que no els aïllin i que els hi facilitin tota
les ajudes que necessiten, com millorar els entorns urbans i oferir-los feina,
recursos escolars i contractar professors especialitzats.

SISTEMA EDUCATIU
Tot amb motivació, canvia molt
A classe ens sentim “agobiats” perquè les aules són massa petites, ens avorrim i
ens agradaria que ens ajudessin a entendre les assignatures amb jocs.
Pensem que per a millorar-ho podríem tractar millor als professors i buscar
motivacions, tan per ells com per nosaltres. A més, podríem cuidar més el material
i les instal·lacions al col·legi, i fer propostes a la direcció del centre.
Demanem als adults i autoritats que tots els col·legis siguin iguals, més mitjans a tots
els centres educatius, i que es tingui en compte la nostra opinió, interessos i
motivacions.
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CRISIS I FAMILIA
Els infants són els més vulnerables
Nosaltres vivim la crisi de forma particular, ja que els nostres pares i mares
treballen més i estan estressats. No totes les famílies poden pagar els llibres de text
i falten beques de menjador. Hi ha moltes persones a l’atur i la gent emigra perquè
no hi ha feina.
També ens preocupa que no tots els infants tenen les coses que necessiten com
alimentació, sanitat. ...La crisi ens pot arribar a afectar psicològicament amb
ansietat, vergonya i altres traumes.
Els nens i nenes podríem ajudar més a les nostres famílies, estalviant energia i no
demanat capricis. A més, ens comprometem a col·laborar amb associacions que
ajudin als altres, a participar d’actes solidaris i a contribuir amb els bancs
d’aliments.
Demanem als adults que siguin més solidaris, que els que tenen molt comparteixin
amb els que tenen menys. A les administracions i governs demanem que no es
quedin amb els diners dels impostos i que posin els impostos en funció del què
tinguin les famílies.
També ens agradaria que els nostres pares i mares no treballin tan per què estiguin
més amb nosaltres, i en general, més ajudes a les famílies, cases per a la gent
desnonaran i més places en albergs per les persones sense llar.

ABUS A INTERNET O CIBERBULLYNG
Ets tu la part del problema, o la solució?
Els infants i adolescents veiem la necessitat d’educar en la prevenció del
ciberbullyng a través de les “netiquetes”, que són normes de bon comportament i
respecte a internet.
Nosaltres ens comprometem a difondre aquestes normes, a posar-nos al lloc dels
altres i a ensenyar a demanar ajuda quan sigui necessari.
Proposem que els adults i les Administracions ens ajudin, posant al nostre abast els
mitjans necessaris per tal que entre tots puguem fer-les respectar.
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PARTICIPACIÓ INFANTIL
Encara que siguem infants, podeu confiar amb nosaltres
Ens costa que ens escolteu i quan ho feu sembla que les nostres propostes no són
tingudes en compte.
Nosaltres ens comprometem a seguir pensant, participant i promovent idees pel
benestar de la infància i millorar així la societat en la que vivim.
Demanem als adults i als governs que ens escolteu, perquè tenim dret a expressar
la nostra opinió i que aquesta sigui tinguda en compte. Heu d’ajudar-nos a difondre
les nostres iniciatives i propostes, perquè cada vegada més persones no només
escoltin la nostra veu, sinó que ens tinguin en compte com a vot, i altres infants i
adolescents s’animin a participar.

I perquè tota la societat conegui les nostres propostes, es
comparteixin entre els pobles i ciutats i es tinguin en compte
per institucions públiques que ens representen i es puguin
portar a terme en la mesura del possible, els Consells de
Participació Infantil i Adolescents presents a Guadalajara, i
altres òrgans de participació infantil que també han ratificat
aquest manifest, el firmem a disset de novembre de 2014.
Els nens i nenes i adolescents en representació de Alcalá de Henares, Alcobendas,
Alcázar de San Juan, Alovera, Avilés, Belmonte de Miranda, Candamo, Castrillón,
Carbajosa de la Sagrada, Cártama, Cuenca, Defensor de Menor de Andalucía,
Formentera, Guadalajara, Humanes de Madrid, Laviana, Leganés, Lleida, Logroño,
Madrid, Málaga, Meco, Mollerusa, Parrés, Puerto Real, Quart de Poblet, Rivas
Vaciamadrid, San Cristóbal de Segovia, San Fernando de Henares, Santa Coloma
de Gramenet, Santa Eularia des Riu, Segovia, Siero, Sigüenza, Tarragona, Tineo,
Torrejón del Rey, Vícar, Villanueva de la Serena y Villanueva de la Torre.
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