DECLARACIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES
PARTICIPANTS
Preàmbul

L'educació, dret de les persones adultes, ha de servir com un instrument d'emancipació que
possibiliti la superació de les desigualtats socials i les relacions de poder. L'educació passa pel
reconeixement i el diàleg entre les diverses formes culturals i estils de vida que conviuen en una
mateixa comunitat.
L'elaboració i aprovació d'aquesta declaració correspon a les persones adultes participants en
processos de formació que no tenen títol universitari ni cobren com a professionals de l’Educació de
Persones Adultes, és a dir, a les persones amb una gran riquesa cultural on les veus de les quals han
estat silenciades per la societat lletrada.

Article 1

És dret de les persones participants que els Estats reconeguin i recolzin oficialment tots els
ensenyaments que s’imparteixen en centres públics d’Educació de Persones Adultes i en organismes
no governamentals sense ànim de lucre. Exigint als governs una major consideració de la mateixa en
els pressupostos generals dels estats en matèria d’educació des dels diferents àmbits. L’educació i la
formació de les persones adultes no ha de ser considerada mai com una despesa per part de les
administracions públiques, sinó com una inversió que portarà a curt, mig i llarg termini, importants
beneficis econòmics i socials.

Article 2

Els col·lectius susceptibles d’exclusió social han de ser considerats prioritaris en totes les accions de
formació i de participació social. L’Educació de Persones Adultes ha de donar resposta a les
necessitats de la comunitat, així com a les persones amb necessitats específiques, col·lectius en
procés d’integració social i aquelles que pateixen problemes d’inserció laboral.

Article 3

Totes les persones tenen dret al llarg de la vida a participar de gratuïtament en processos formatius i
a accedir a una oferta d’ensenyament presencial, en la qual es contemplin diferents horaris de matí,
tarda i nit, dirigida a l’adquisició de titulacions vigents en la totalitat del sistema educatiu de cada país.
Amb aquesta finalitat, les diferents administracions públiques hauran d’aportar tant a les institucions
com a les comunitats i a les persones els recursos humans, materials i econòmics necessaris.

Article 4

És dret de les persones participants intervenir en polítiques d’Educació de Persones Adultes, així
com en les conferències, congressos i fòrums en els que es tractin aspectes relacionats amb
l’Educació de Persones Adultes i la participació social i cultural en general.

Article 5

Les persones participants tenen dret a intervenir en els projectes de desenvolupament local,
col·laborant amb les institucions , associacions i col·lectius de la comunitat per a millorar la qualitat
de vida de l’entorn social.

Article 6

L’Educació de Persones Adultes ha d’estar adequada als interessos, motivacions, i necessitats de les
persones participants. Els programes, les metodologies i els recursos humans i materials han de ser
específics per la formació de persones adultes. L’educació i la formació de persones adultes exigeixen
locals adequats i sense barreres arquitectòniques.

Article 7

La definició de l’oferta formativa, el disseny dels programes educatius i la seva avaluació s’han
d’elaborar a partir del diàleg igualitari entre totes les persones participants. La informació sobre
l’oferta formativa ha de ser difosa utilitzant tots els canals de comunicació disponibles amb la
finalitat de ser accessibles per tothom.

Article 8

Totes les persones participants tenen dret a formar part dels òrgans de gestió interna dels centres,
projectes i experiències educatives de les que formen part. Això significa que la gestió ha de ser
oberta i democràtica , i que els i les participants tinguin veu i vot.

Article 9

És un dret de totes les persones participants rebre una formació integral i permanent que els permeti
adaptar-se als canvis constants de la societat: transformacions en el món del treball, accés a les
noves tecnologies, ocupació creativa del temps lliure, formació per a l’orientació laboral ... .

Article 10

L’educació de persones adultes ha de potenciar l’autoestima, la comunicació, la tolerància, el respecte
a la diversitat, i el canvi social a partir del desenvolupament de l’esperit crític.

Article 11

Totes les cultures han de rebre el mateix tracte d’igualtat. L’Educació de Persones Adultes ha de
recollir les històries i experiències de totes les cultures de la comunitat basant-se en un diàleg
intercultural.

Article 12

Les persones participants tenen dret a que les siguin reconegudes i valorades les seves capacitats,
coneixements i destreses que han adquirit al llarg de la vida a partir de l’experiència . És un deure de
les administracions públiques , conjuntament amb les persones participants, cercar fórmules que
reconeguin i acreditin les seves capacitats.

Article 13

Totes les persones adultes han de rebre informació sobre els seus drets en educació.

“Les persones participants en processos de formació de persones adultes volem uns drets que ens permetin tenir
una educació adaptada a les nostres necessitats i interessos, i definida a través del consens.”
Declaració consensuada en Saragossa, el 3 de Juliol de 1999, per:
Participants de l’Associació Àgora de la Escola de Persones Adultes la Verneda - Sant Martí;
Participants de l’Associació de Dones Heura de la Escola de Persones Adultes La Verneda - St.
Martí; Participants de l' Associació de l'Escola La Pegaso; Participants de l'Associació de
Alumnes/as Jaume Tuset de Ripollet; Participants de l’Associació de Dones en Forma de Torre
Llobeta; Participants de l’Associació Cultura Viva Santboiana; Participants de l’Associació
Cultural Gandalf; participants de l’Associació CODEF; Participants de l’Associació de Adults de
Menorca; Participants de l’Associació Cultural escola Equipo; Participants del Círculo de Cultura
Popular Rondilla; Participants de FECEAV; Participants de l’Escola de persones Adultes de
Galdakao; Participants de l’Associació de Mujeres Lorquianas de Fuentevaqueros; Participants de
l’Associació de Antiguos Alumnos de Educación de Personas Adultas, Artes y Oficios, de Vigo.

