Necessitem solucions

“

Solvents sistemes
socials que donin
suport als infants i
les seves famílies
al llarg de tot el
seu cicle vital.

Polítiques socials d'atenció a
la infància garantides

Garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació

Crear una prestació econòmica universal

Repensar l'actual model econòmic i
aprofitar l'esforç que s'està fent per
sortir de la crisi per a impulsar un nou
model que garanteixi la sostenibilitat de
les polítiques socials destinades a protegir a la infància i les famílies.

Millorar la qualitat i l’equitat, reduir l'abandó escolar prematur per trencar el cercle
de la pobresa i per la prosperitat del país
i la seva cohesió social. Catalunya i
Espanya destinen respectivament només
un 3,4% i un 4,3% del seu Producte
Interior Brut (PIB) a educació davant del
5,25% que dediquen com a mitjana els
països de la UE.

Per a la criança adreçada a les famílies
amb fills a càrrec d’entre 0 a 17 anys.
La FEDAIA proposa #laPEUC: un ingrés
de 2.500€ any per fill que compactaria
les diferents ajudes i prestacions amb
l’objectiu de cobrir el 50% del cost de
criança de l’infant.

Vols veure el vídeo de la
campanya?
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Les mesures de prevenció i protecció a la infància no es poden
sostenir sobre una política basada en pedaços econòmics, sinó en
solvents sistemes socials que, de manera planificada i en base a les
necessitats detectades, protegeixin i donin suport als infants i les
seves famílies al llarg de tot el seu cicle vital.
www.lainfancianopotesperar.org

#LaInfanciaNoPotEsperar

La pobresa infantil
La pobresa durant la infància

La infància no pot esperar

Es reflecteix en el nivell educatiu de la
persona que l'ha patit, en la seva salut,
en la capacitat per trobar una bona feina
i relacionar-se socialment.

És urgent augmentar la inversió en
infància per garantir els drets dels infants.

La intensitat de la pobresa ha estat
especialment severa en els infants
intensificant-se amb les dificultats econòmiques que han patit les seves famílies
arran de la crisi.

*

Les taxes de pobresa infantil d’Espanya i
Catalunya es troben entre les més altes de la
Unió Europea (UE)

Cal un canvi per avançar en les polítiques
garantitzades de suport a les famílies i els
infants i abandonar l’assistencialisme.
Els infants només tenen una oportunitat
per créixer i desenvolupar-se. Són un
capital humà de present que no podem
dilapidar.
Mentre la mitjana de països de la UE inverteix
2,2% del seu Producte Interior Brut (PIB) en
polítiques de protecció a la infància i família, a
Espanya és d'1,4% i a Catalunya 0,9%

“

Haver experimentat la pobresa
durant la infància té conseqüències negatives que persisteixen
al llarg de tota la vida.

Invertir en infància
No és una despesa, genera rendiments
elevats a la societat perquè ajuda a crear
capital humà i contribueix a la redistribució, l'equitat i l'eficiència de la societat.
És una qüestió de justícia i equitat. Els
infants no poden canviar la seva pròpia
situació, és la nostra responsabilitat
protegir-los.
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en les primeres etapes
>delIntervenir
cicle vital és una estratègia
eficient per prevenir les desigualtats socials i evitar les
conseqüències de la pobresa en
termes de costos futurs per a la
societat

www.lainfancianopotesperar.org

#LaInfanciaNoPotEsperar

