PROCÉS PARTICIPATIU VPDCV
Sèrie de grups focals
Drets de la Infància

Dimarts 24 de novembre de 2020
De 16.30 a 18.30 hores

Programa

Construir la cooperació valenciana des d’un enfocament de Drets de
la Infància
Context
La infància és sempre, davant circumstàncies adverses, el grup més vulnerable i que més pateix les desigualtats en qualsevol
situació. A això, a vegades se sumen segons i tercers factors de vulnerabilitat a més de l'edat, com el gènere (ser xiqueta),
l'estatus migratori (refugiats, desplaçats), la discapacitat, etcètera. Els sistemes de Cooperació al Desenvolupament són
conscients que els xiquets i xiquetes precisen d'una especial protecció pel fet de ser xiquets. Així s'ha vingut reflectint en els
successius plans directors de la Cooperació nacional i descentralitzada. Ací a la Comunitat Valenciana, el IV Pla Director de
Cooperació (actualment en vigor) ja recull els drets de la infància com una de les prioritats estratègiques, i durant els últims
4 anys la Cooperació Valenciana ha desenvolupat importants capacitats en aquest sentit, tal com reflecteix el document de
Diagnòstic de la Cooperació Valenciana presentat fa poques setmanes.
Ens trobem iniciant el procés d'elaboració d'un nou pla director i hem de ser conscients que, de la mateixa manera que no
podrem aconseguir un desenvolupament sostenible sense enfocament de gènere, ni sense un enfocament mediambiental,
tampoc podrem avançar cap a aqueix desenvolupament sostenible sense un enfocament de drets de la infància. El
desenvolupament sostenible serà respectant els drets dels xiquets i xiquetes, o no serà. Hui, tots els països del món estem
patint en major o menor mesura la crisi de la COVID-19. Els pròxims mesos i anys ens enfrontarem a profunds canvis que
afectaran el concepte mateix de Cooperació al Desenvolupament. És necessari que en aquest procés avancem amb la
convicció que la infància i el compliment dels seus drets serà una de les nostres prioritats.
L'objectiu d'aquest grup focal és compartir aquests debats necessaris, i recollir propostes que puguen ser incorporades en el
V Pla Director de la Cooperació Valenciana, de manera que aquest siga un instrument fort i eficient per a aconseguir
l'objectiu proposat.

Qüestions Clau


Visió: Com situar a la infància en el centre de la cooperació valenciana durant els pròxims 4 anys?



Importància de l'enfocament de drets de la infància en la consecució dels ODS i en la creació d'un model de
cooperació valenciana. Per què la cooperació valenciana ha de tindre entre les seues prioritats la defensa dels
drets dels xiquets i xiquetes a tot el món?



Impacte de la crisi de la COVID-19 en la vida de xiquets i xiquetes de països en desenvolupament. Situació de
partida, vulnerabilitats i riscos sobrevinguts. El repte d'afrontar la crisi de la COVID-19 sense desatendre la resta
d'àmbits de la cooperació.
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Coordinació
Luis Caplliure, responsable de Programes a UNICEF Comunitat Valenciana, membre de la Ponència Tècnica del Consell
Valencià de Cooperació per a l’elaboració i seguiment del V Pla Director.

Relatoria i moderació de la taula
Jorge Cardona, president d’UNICEF Comunitat Valenciana.

Ponents
Rodrigo Hernández, director territorial de Save the Children a la Comunitat Valenciana.
Santa Mateo, programa Progressant amb Solidaritat (PROSOLI). República Dominicana.
Nava San Miguel, especialista en drets humans i de la infància, gènere i desenvolupament. DGPOLDES/SECI.
Cecilia Villarroel, coordinadora regional Comunitat Valenciana d’Entreculturas.

Dates
El grup focal en línia tindrà lloc el dimarts 24 de novembre, de 16.30 a 18:30 hores (2 hores de durada)

Metodologia
La sessió participativa es realitzarà en modalitat seminari web, a través de la plataforma Zoom amb emissió en
directe en la xarxa youtubelive. Els participants podran realitzar les seues aportacions a través de tres modalitats:
• Abans del seminari: enviant per correu electrònic el qüestionari d’ “aportacions prèvies” que s el’s remetrà
per correu electrònic als participants una vegada sol·licitada la inscripció.
• Durant el grup focal: a través del xat o del panell de convidats.
• Al termini del seminari: es podran fer aportacions en línia al document resum del grup focal elaborat
per la persona relatora.

Inscripció
Cal omplir el en línia disponible en la web de cooperació valenciana. Una vegada admesa la inscripció, es
remetrà a la persona interessada un correu electrònic amb informació d'accés al grup focal en línia.

EN UN CLICK
Convenció dels Drets de l’Infant
Estratègia d’Infància de la Cooperació Espanyola
IV Pla Director de cooperació valenciana 2017-2020
V Pla director de la cooperació espanyola 2018-2021
La cooperació espanyola davant la crisis de la COVID-19. Elements clau per a una resposta amb la infància en el centre
Diagnòstic de capacitats de la cooperació valenciana 2016-2019
Programa i agenda del procés participatiu per a l’elaboració del V Pla Director

