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POR UNHA PROMOCIÓN DA PROTECCIÓN E O BO TRATO DA INFANCIA EN ESPAÑA
O presente documento é froito da labor das entidades que traballan con nenos,
nenas e adolescentes en risco de exclusión social que conforman o Programa de
Acción Social co respaldo de Educo en España, no ano 2015.

O noso propósito é sumar vontades para que as nosas organizacións sexan
auténticos espazos de Protección e de Bo Trato para a infancia; tanto fronte
ás ameazas que detectamos no entorno da infancia e adolescencia (familia, escola,
espazo público, administración…) como para as que puideran existir dentro das
nosas propias entidades.

Defensa e promoción
dos Dereitos da Infancia

SOMOS
Entidades sen ánimo de lucro, de diferentes lugares e tamaños, e a nosa misión céntrase no traballo con e
para a infancia e adolescencia máis vulnerable.
Estamos vinculadas ó territorio e ás necesidades concretas de cada contexto, cultura e colectivo. Traballamos
dende as propias realidades cotiás dos nenos, nenas e adolescentes.
Como entidades promotoras dos Dereitos Humanos e no marco da Convención dos Dereitos do Neno de
19892, entendemos os Dereitos da Infancia como a expresión non tanto dun horizonte senón dun punto de partida
irrenunciable nunha sociedade que queremos xusta.
A nosa acción diaria céntrase na infancia, con ela e para ela. Fomentamos espazos de participación infantil para que
as nenas, nenos e adolescentes sexan parte do seu propio desenrolo; escoitámolos e tomamos en conta as súas
aportacións, con unha máxima: o interese superior do neno e da nena.
Consideramos que a educación, ademais de ser un dereito en sí mesma, é un medio indispensable para
alcanzar os demais dereitos e liberdades. Por elo, compartimos a convicción de que a educación debe ser
incuestionable3, dispoñible, accesible, aceptable e adaptable. Creemos que solo desta forma a educación é capaz de
cambiar a vida das persoas4 e que a súa vez as prepara para transformar o seu contexto local e global, contribuíndo
así a construír sociedades máis xustas e equitativas.5

1. Somos 33 Asociacións, 18 Fundacións, 1 cooperativa social e 1 entidade relixiosa.
2. https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
3. Baseado no marco proposto por Katarina Tomasevski, ex Relatora Especial das Nacións Unidas sobre o Dereito á Educación.
4. UNESCO (2013). La educación transforma la vida.
5. Do Plan Estratéxico EDUCO 2015-2018.

Cortesía de Asociación Barró

53 entidades de todo o territorio español atopámonos ó longo do curso
2014-2015 co fin de sentar as bases da nosa intervención con e para a infancia
dende unha perspectiva de defensa e promoción dos Dereitos da Infancia.
Somos centos de persoas (profesionais, voluntariado, persoas asociadas e
colaboradoras) comprometidas coa promoción dos dereitos dos nenos, nenas e
adolescentes máis vulnerables1.

Outubro 2015

MANIFESTO

Por unha promoción
da protección e o bo
trato da infancia
en España

CONSTATAMOS
Existen moitas fendas na Protección e o Bo Trato da Infancia en España. Por tanto, como entidades protectoras
comprometémonos en actuar fronte calquera práctica ou estrutura que converta ás nenas, nenos e adolescentes
en vítimas do maltrato.
Para garantir o Bo Trato e a Protección dos Dereitos da Infancia imos de incorporar á nosa práctica diaria ferramentas de prevención, detección, xestión de incidencias, denuncia e autoavaliación, concretas e revisables a partir de
estándares internacionais.

A nosa acción diaria
céntrase na infancia,
con ela e para ela
POR TODO ELO, MANIFESTAMOS A URXENTE NECESIDADE DE:
• Traballar para estender (dende os noso entorno máis cotiá ata o conxunto da sociedade) unha cultura de
defensa dos Dereitos da Infancia como imperativo de xustiza e dignificación que promova a Protección
da Infancia e a creación de espazos de Bo Trato para o su pleno desenvolvemento.
• Comprometérmonos coa promoción da Protección e o Bo Trato da Infancia, o que significa cambios sistémicos
e formación do equipo educativo, así como cambios na cultura organizacional en cada unha das entidades.
• Traballar conxuntamente para compartir aprendizaxes e boas prácticas y fomentar a expansión da Protección
e o Bo Trato da Infancia dentro das nosas entidades e na sociedade en xeral.
• Incorporar prácticas metodolóxicas concretas e contrastables para o Bo Trato e a Protección dos Dereitos
da Infancia. É dicir, definir Políticas de Protección que aseguren que as nosas entidades son espazos realmente
seguros para aqueles nenos, nenas e adolescentes que acoden a nos en busca de apoio e desenvolvemento.
• Deseñar accións preventivas e asegurarnos que as nosas respostas ante situacións de maltrato son proporcionais,
xustas, protectoras e educativas.
• Denunciar tamén os abusos e o maltrato institucional que se xeran no marco lexislativo, nos desenvolvementos
regulamentarios e nos vericuetos administrativos, e que en moitas ocasións impiden ós nenos, nenas e
adolescentes exercer os dereitos ratificados na Convención dos Dereitos do Neno.

Cortesía de Asociación Ayatana

Dende a cidadanía e as institucións son moitas as persoas que aínda entenden a Protección e o Bo Trato cara a
infancia como unha cuestión de “beneficencia” en vez de xustiza universal e Dereitos Humanos.
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Asociación Asecal
Salamanca

Asociación Juvenil ATZ
Madrid

Asociación Auryn
León

Asociación Aventura 2000
Madrid

Asociación Socioeducativa Asociación Barró
Madrid
Ayatana Toledo

Cooperativa para la promoción
humana y el desarrollo comunitario- Bidegintza Bilbao

Cáritas Diocesana
Santiago de Compostela

Asociación Ciudad Joven
Madrid

Asociación Colectivo de Tiempo
Libre y Acción Social - Cotlas
Valencia

Coordinadora de barrios
de Murcia Murcia

Asociación por la dignidad de
Mujeres, Niños y Niñas -Digmun
Ceuta

Asociación Síndrome de
Down-XUNTOS Pontevedra

Asociación El Arca de
Nazaret Valencia

Asociación Entre Amigos
Sevilla

Asociación El Colletero
Nalda (La Rioja)

Fundacion Educación y
Cooperación-Educo Barcelona

Asociación Equus Zebra
A Coruña

Fundación Dasyc
Valencia

Fundación Iniciativa Solidaria
Ángel Tomás
Alcoy (Alicante)

Fundación Canaria Farrah para
la Cooperación y el Desarrollo
Sostenible Gran Canaria

Fundació Casal l’Amic
Tarragona

Fundación Igualdad
Ciudadana Cáceres

Fundación Juan Soñador
Burgos

Asociación La Torre de
Hortaleza Madrid

Fundació Marianao
Fundación Márgenes y
Vínculos Los Barrios (Cádiz) Sant Boi del Lobregat(Barcelona)

Fundación Picarral
Zaragoza

Fundació Salut Alta
Badalona (Barcelona)

Fundació Servei Gironí de
Fundación Sevilla Acoge
Pedagogía Social -Ser.gi Girona Sevilla

Grupo de Educadores de Calle y
Trabajo con Menores - GREC
Palma de Mallorca

Asociación Sociocultural
Grupo Cinco Cuenca

Asociación Hezizerb
Donostia

asociación andaluza de apoyo a
la infancia - aldaima Granada

Amics del Moviment del
Quart Món Barcelona

Associació Iniciatives
Solidàries Valencia

Asociación Lantxotegi
Asociación Malaga Acoge Margotu Elkartea Asociación Fundación por la Acción
Margotu Bilbao
Social - Mar de Niebla Gijón
Elkartea Berriozar (Navarra) Málaga

Centro Desenvolvemento Rural
Portas Abertas Verín (Ourense)

Asociación Cultural Talloc
Madrid

Asociación Centro Juvenil
Trascampus Zamora

Fundació Pare Manel
Barcelona

Fundación Social Universal Fundació Lotus Blau
Montilla (Córdoba)
Mataró (Barcelona)

Associació Educativa Itaca
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Asociación Jaire
Madrid

Asociación Mojo de Caña Associació Esplai Masia
Gran Canaria
Espinós Gavà (Barcelona)

Fundación Valdocco
Huelva

L’Arc-Taller de MúsicaFundació Privada Barcelona

