Pacte Nacional per a la Interculturalitat
Document marc per al procés participatiu

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
Les qüestions lligades al cicle vital ens afecten a totes les persones, amb independència d’altres característiques. Ofereixen, per tant, moltes oportunitats per
a la interacció, el reconeixement de les nostres diversitats i la reflexió sobre les barreres que cal eliminar per fer possible la inclusió. Podem pensar mesures
per implementar des de les entitats, l’educació en el lleure, l’esport, els espais d’oci o d’altres.

Infància,
adolescència i
joventut
(exemples per
debatre)

Igualtat

Diversitat

Què estem
fent?

Què estem fent per la igualtat?

Què estem fent pel coneixement i el
reconeixement de la diversitat?

Què podem
fer?

Com podem col·laborar des del territori en
l’acompanyament del procés d’emancipació de
la infància i l’adolescència tutelada?
Com podem garantir l’accés igualitari a l’educació
en el lleure?
Com podem donar referents positius amb què
es puguin identificar infants, adolescents i
joves de grups minoritaris?
Com podem donar a conèixer el sistema de
protecció de la infància a les persones
immigrades i als col·lectius vulnerables?
Com podem combatre els estereotips que
afecten els i les joves i, especialment, els que
afecten grups minoritaris?
Com podem prevenir la violència masclista
entre joves, tot construint nous models de
relació més igualitaris? Com podem introduir la
reflexió sobre les noves masculinitats entre els
i les joves?
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Com podem facilitar l’aprenentatge
de les llengües maternes dels
infants i joves d’origen familiar
immigrat?
Com podem incorporar la
competència intercultural en els i
les professionals de l’educació en el
lleure?
Com podem donar a conèixer la
diversitat de creences i de
pràctiques religioses entre joves i
fomentar-ne el respecte?
Com podem recollir i valorar les
diferents aportacions i la creativitat
d’adolescents i joves de tots els
orígens?

Interacció positiva
Què estem fent per fomentar la
interacció positiva?
Quines mesures podem prendre en àmbits
com l’esport per afavorir la interacció entre
adolescents i joves de totes les condicions?
Com podem afavorir la participació de tots
els i les joves a tots els espais?
Com podem donar a conèixer la realitat dels
infants i adolescents tutelats al conjunt de
la població i implicar-la en el seu suport?
Com podem crear espais de diàleg entre
joves de diferents orígens més enllà dels
àmbits formals?
Com podem escoltar la veu i donar a
conèixer la vivència dels fills i filles de la
immigració, col·lectiu amb una visió
anticipada del futur d’interculturalitat?
Com fomentar el voluntariat entre els joves
de grups vulnerables?

