XARXA PUJA EL TO CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA

L'Ajuntament de València va sol·licitar la incorporació a la Coalició Europea de Ciutats
Contra el Racisme (ECCAR, European Cities Coalition Against Racisme), iniciativa
impulsada per la UNESCO l'any 2004, que pretén crear una xarxa de ciutats
interessades en l'intercanvi d'experiències amb l'objectiu de millorar les seues
polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia. L’adhesió es
troba en marxa.
La dita incorporació suposa l'assumpció de 10 compromisos en diverses àrees
predeterminades per la pròpia Xarxa. L'Ajuntament de València, amb l'objecte de
poder articular el primer compromís (més vigilància contra el racisme: Crear una xarxa
de supervisió, vigilància i solidaritat contra el racisme en l'àmbit municipal) ha impulsat
el projecte denominat Xarxa puja el to contra el racisme i la xenofòbia."
Per això, a través de la Delegació de Benestar Social i Integració i, en particular, del
CAI (Centre de Suport a la Immigració) en col·laboració amb les entitats: Moviment
Contra la Intolerància, Moviment per la Pau i València Acull, es planifica la Xarxa puja
el to contra el racisme.
Aquest projecte té com a estratègia prioritària el treball en xarxa, pretenent establir a la
ciutat de València xarxes formals que fomenten la coordinació en els diferents àmbits,
educatiu, juvenil i en l'àmbit esportiu, per a dissenyar i desenvolupar accions
transformadores de caràcter educatiu i de sensibilització, que aprofitant les sinèrgies i
potencials dels centres, entitats i associacions vinculades a cada xarxa ens permeten
l'optimització dels esforços i recursos disponibles. Aquest és l'element més innovador
del projecte, la creació de xarxes de diferents col·lectius, per a crear plataformes
sòlides que permeten combatre el racisme i la xenofòbia compartint objectius i
estratègies d'actuació comunes.
La seua finalitat és la de prevenir conductes de racisme, xenofòbia i intolerància en
general, mitjançant la promoció de valors cívics de convivència i tolerància, així com
dotar al professorat d'eines per a la prevenció de situacions de vioència derivades
d'actituds racistes i xenòfobes.
Els objectius d'aquesta xarxa són:
•

-Promoure a través del col·lectiu jove de la ciutat, en el conjunt de la societat,
uns valors contraris a l'ús de la violència, a favor dels drets humans i de la
resolució pacífica dels conflictes, juntament amb una consciència de
convivència i tolerància.

•

-Desplegar estratègies preventives de la violència, la intolerància i la
discriminació que incidisquen en els espais de socialització dels jóvens i
repercutisquen en una millora de la convivència ciutadana.

•
-

-Conscienciar la comunitat escolar de la necessitat de denunciar les situacions
de violència i de discriminació, i d'assumir el deure de solidaritat cívica.
Impulsar una consciència de resolució pacífica de conflictes i de respecte als
Drets Humans.

Les activitats que es realitzaran en el marc de la “Xarxa Puja el to contra el racisme”
estan dirigides amb caràcter prioritari als següents sectors de població:
-

-

Als centres escolars de la ciutat que cursen ensenyament secundari i a la
comunitat educativa en general, accions que han de tenir ressò en la
sensibilització de la ciutadania en general.
A les escoles esportives municipals, que desenvolupen activitats esportives en
horari extraescolar amb població de centres escolars d'educació primària.

-

A la població juvenil entre 12-35 anys de la ciutat de València i es
desenvoluparan recolzant-se en les plataforma d'Associacions Juvenils de la
ciutat i en els Centres Municipals de Joventut.

-

A la població en general que resideix en la ciutat, mitjançant les activitats que
posen en valor el patrimoni cultural de la ciutat, recolzant-nos en les activitats
proposades pel Museu d'Història de València.

LA XARXA EN ELS CENTRES ESCOLARS
La xarxa Puja el to contra el racisme de centres educatius és una iniciativa que pretén
comprometre els centres d'ensenyança secundària de la ciutat perquè participen
activament en els objectius de la xarxa, per a fomentar la transformació de les
dinàmiques de receptors d'activitats de prevenció en una actitud de prendre la
iniciativa tenint en compte la situació o necessitats concretes de cada un dels dits
centres respecte de la temàtica que ens ocupa.
La pertinença a esta xarxa implicarà una presa de postura en contra de la intolerància,
la qual cosa té una importància pedagògica i social molt rellevant. Perseguix l'estímul
de la participació voluntària dels jóvens en l'àmbit escolar perquè contribuïsquen a la
realització de materials i activitats en contra de la intolerància.
Què oferix la Xarxa als centres educatius?
La xarxa Puja el to contra el racisme oferix als centres educatius que s'hi adherisquen:
-

Suport i orientació a la comunitat escolar davant de situacions de violència
derivada de la diversitat, fonamentalment de les derivades de conflictes
culturals, racistes o xenòfobs.

-

Participació activa del professorat i alumnat en el disseny, execució i seguiment
de les actuacions del centre dissenyades per a la xarxa.

-

Suport mutu i relació cooperativa entre els centres escolars adscrits a la xarxa,
per mitjà de la participació en una trobada anual de centres per a l'avaluació i
exposició del funcionament de la xarxa, de les actuacions dissenyades i
l'elaboració de noves propostes i actuacions.

-

La preferència davant de la sol·licitud de les activitats d'educació en valors
(tram d'interculturalitat) que l'Ajuntament posa a disposició a través de la Guia
d'oferta educativa.

-

Informació, a través del punt d'informació juvenil ubicat a cada centre educatiu,
de les activitats i informacions sobre temàtica de convivència, diversitat i
prevenció del racisme i la xenofòbia que puguen tindre interés per als jóvens i
la comunitat educativa.

-

La concessió d'un distintiu que identifique el centre com a membre de la xarxa.

Com pot un centre adscriure's a la xarxa?
La informació sobre el projecte de la xarxa Puja el to contra el racisme, s'està realitzant
de forma progressiva, amb l'objectiu que en cursos posteriors es faça arribar de forma
massiva a tots els centres de la ciutat. A cada centre se li lliurarà un document
informatiu figurarà el procediment per a la incorporació a la xarxa, l'únic requisit de la
qual serà l'acceptació dels compromisos que d'annexió a la xarxa, per mitjà de
l'aprovació de l'acta d'adhesió pel Consell escolar del centre.
Així mateix, el projecte es presentarà en el Consell Escolar Municipal, en una de les
seues sessions ordinàries.
LA XARXA EN LES ASSOCIACIONS JUVENILS
La finalitat d'aquest projecte és la prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i
intolerància en general, dotant d'eines al personal tècnic dels Centres Municipals de
Joventut, i a joves integrats en les associacions juvenils, per a la prevenció de
conductes
violentes
derivades
d'actituds
racistes
i
xenòfobes.
Les activitats que es realitzen en el marc d'aquesta xarxa estaran dirigides amb
caràcter prioritari a la població juvenil entre 12-35 anys de la ciutat de València i es
desenvoluparan recolzant-se en la plataforma d'Associacions Juvenils de la ciutat i en
els Centres Municipals de Joventut.
Què ofereix la Xarxa a les Associacions Juvenils?
La xarxa Puja el to contra el racisme ofereix a les Associacions Juvenils que
s'adherisquen:
•

Suport i orientació a les associacions davant situacions de discriminació racista
i xenòfoba.

•
•

Formació per als/as membres de les associacions juvenils com a agents de
prevenció.
Elaboració en els Centres Municipals de Joventut, d'eines metodològiques i
materials de sensibilització per al tractament de la diversitat cultural de la
nostra societat i dirigides específicament al col·lectiu de joves.

•
La participació activa del moviment associatiu juvenil en el disseny i en
l'execució de les accions dissenyades per a la xarxa.
•

•

Suport mutu i relació cooperativa entre les associacions adscrites a la xarxa,
mitjançant la participació en una trobada anual d'associacions per a l'avaluació
del funcionament de la xarxa, de les actuacions dissenyades i l'elaboració de
noves propostes i actuacions.
Informació, a través del punt *AJI (Punt d'Informació al Jove Immigrant), de les

•

•

activitats i informacions sobre temàtica de convivència, diversitat i prevenció del
racisme i la xenofòbia que puguen tenir interès per als joves.
Participació en la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la
discriminació racial, el 21 de Març, l'organització del qual coordinarà el Centre
de Suport a la Immigració.
Incorporar el tema de racisme i discriminació en l'agenda del Consell de la
Joventut.

•
•

La concessió d'un distintiu que identifique a l'associació com a membre de la
xarxa.
Una adreça de correu electrònic disponible per a les associacions que
s'adscriguen a aquesta iniciativa i a través de la qual poder mantenir
comunicació amb les entitats, abans esmentades i que coordinaran la xarxa
juntament amb el Centre de Suport a la Immigració CAI-AMICS.

Com
pot
una
Associació
adscriure's
a
la
xarxa?
La informació sobre el projecte de la xarxa Puja el to contra el racisme, es difondrà a
totes les Associacions Juvenils i Centres Municipals de Joventut de la ciutat.
En el document informatiu que es lliurarà a l'Associació Juvenil figurarà el procediment
per a la incorporació a la xarxa, l'únic requisit de la qual serà l'acceptació dels
compromisos d'annexió mitjançant l'aprovació de l'acta d'adhesió per l'Assemblea de
Socis.

ENTITATS PARTCIPANTS A LA XARXA:

