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Segregació escolar, disfuncions en el sistema de protecció i
mancances a l’hora d’escoltar els menors, dèficits de l’aplicació
a Catalunya de la Convenció sobre els drets dels infants de les
Nacions Unides
La institució del Síndic de Greuges ha fet balanç de l’aplicació de la Convenció
sobre els drets dels infants de les Nacions Unides (norma internacional que
recull els drets dels infants i els joves de tot el món) en el vintè aniversari de
la seva aplicació en una jornada de treball: Jornada sobre la Situació dels Drets
dels Infants a Catalunya, que ha tingut lloc a la seu del Síndic.
La jornada ha destacat els avenços en els terrenys legislatiu i polític que s’han
produït a Catalunya en l’àmbit de la garantia dels drets dels infants. La
Convenció és, sens dubte, un text més conegut actualment que en el moment
que es va aprovar i les referències públiques a aquest text són cada vegada
més presents. No obstant això, les diferents sessions han permès subratllar
que encara som lluny d’una aplicació plena i efectiva de la Convenció. La
persistència de dificultats en l’aplicació de la Convenció es detecta en alguns
aspectes de l’àmbit normatiu, però sobretot a l’hora de posar-la en pràctica en
àmbits com ara l’educació o la protecció de la infància.
El síndic, Rafael Ribó, i l’adjunt per a la defensa dels drets dels infants han fet
una valoració de la feina feta per la institució en defensa dels drets dels
infants i han assenyat alguns d’aquests dèficits.Com a més significatius han
ressaltat, en l’àmbit de l’educació, la segregació escolar, en l’àmbit de la
protecció, algunes disfuncions del sistema protector com ara la sobreocupació
de centres o la saturació dels equips d’atenció i, en l’àmbit de la participació,
les mancances en la cultura de l’escolta i la inclusió del menor en la presa de
decisions.
Com aspecte positiu han destacat la introducció de la Convenció en la majoria
de lleis específiques d’infància i han ressaltat la presència normativa de la
Convenció en el projecte de llei de drets i oportunitats dels infants. Perquè hi
hagi una millor aplicació de la Convenció, el Síndic proposa que els infants
siguin una prioritat en les normes i les polítiques d’infància, i també que es
valorin els efectes de diferents normes i polítiques sobre els infants.
També proposa que es tinguin més en compte les observacions generals de la
Convenció i les específiques que recull l’Informe de l’Estat espanyol, a més de
fer-ne més difusió, tant a la població adulta com entre els menors.

