Cap nen sense el caliu d’una llar

Donar veu a les víctimes
Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya

Un any més commemorem el dia internacional de l’eliminació de la violència
contra la dona. A ningú no se li escapa que la violència perpetrada contra les dones, en totes les seves múltiples formes, des de les més subtils, fins a les més explícites, és una plaga en la nostra societat, un tumor maligne que cada any es cobra
milers de vides en el món.
Tot i els esforços de les administracions
públiques, de les organitzacions i associacions
a favor dels drets humans, del compromís de
les institucions educatives i de les empreses,
no som capaços, encara, d’extirpar aquest
tumor maligne que corromp la societat,
que denigra la condició humana. També els
mitjans de comunicació social fan una gran
tasca a l’hora d’informar i sensibilitzar sobre el
tema, de fer-lo visible i treure’l de l’ostracisme.

ens commoguin, ja no ens estimulin a la
transformació social i al compromís amb les
víctimes. El pitjor de tot seria caure en aquesta
indiferència.

Aquesta operació permet prendre consciència
de la magnitud de la tragèdia, però també
hi ha el perill de què ens acostumem a
notícies d’aquesta índole i que, a la fi, ja no
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Des d’Aldees Infantils SOS tenim una gran
responsabilitat des del punt de vista educatiu i
preventiu. Ens pertoca ser exemples d’equitat
i de bon tracte, però, a més a més, ens
correspon formar els infants que atenem en

la cultura de l’equitat i el respecte. La violència
no és una casualitat. No neix per generació
espontània. És el resultat d’una lògica de
la dominació en la qual la dona esdevé un
objecte, un instrument al servei de l’home.
Aquesta concepció masclista que converteix
la dona en propietat és contrària a l’esperit
i la lletra de la Declaració Universal dels
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Drets Humans (1948) i també als valors de
la nostra organització que, en gran part, és
una organització femenina. La força motriu
d’Aldees Infantils SOS són les dones, les
educadores, les pedagogues, les psicòlogues
i les captadores de recursos que ens aporten
el seu talent i la seva energia vital per assolir
la nostra visió i missió com a organització.
Cal donar la veu a les víctimes de la violència.

Ens pertoca estar molt atents, ser
molt receptius a l’experiència de
les víctimes de tal manera que
aquest sofriment no hagi estat en
debades
Cal escoltar els seus relats, les seves
vivències i cal que aquest relat arribi a les
noves generacions, perquè s’adonin de la
magnitud de la tragèdia i per evitar la caiguda
en la indiferència o la moral de derrota.
Aquesta batalla la podem guanyar
col·lectivament, però ens cal apostar a
llarg termini, neutralitzar qualsevol indici
de tendència dominadora o explotadora,
qualsevol residu d’intolerància a la diferència
o de masclisme implícit o explícit. Ens
pertoca estar molt atents, ser molt receptius
a l’experiència de les víctimes de tal manera
que aquest sofriment no hagi estat en
debades, sinó que serveixi per sensibilitzar les
generacions futures i per prevenir l’emergència
de futurs agressors. Ens cal virar cap a una
cultura del bon tracte, de la cura i del respecte
a la diferència.

