Cap nen sense el caliu d’una llar

Deure de fraternitat
Per Francesc Torralba
Vicepresident de Aldees Infantils SOS Catalunya
El deu de desembre és una data rellevant. Commemorem la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans que va tenir lloc al Palau Chaillot de París l’any
1948. Recordar aquest esdeveniment històric no és perdre el temps, ni un exercici
de nostàlgia. És imprescindible fer-ho per a poder bastir el futur que tots volem.
La Declaració defineix els drets fonamentals, descriu, mitjançant el consens, allò
que esperem de la societat. Vetllar per al compliment d’aquests drets és una exigència i això només és possible si els donem a conèixer, si en prenem consciència i si exigim el seu compliment a les autoritats.
Des d’Aldees Infantils SOS ja estem
fent aquesta feina de difusió dels drets.
Entenem que els infants, els joves i
adolescents han de conèixer els drets
humans, han de reivindicar-los i tenirne consciència. Han de respectar-los i
sumar-se a la cultura humanística que
traspua tota la Declaració. Aquesta és
una feina que demana temps i, sobretot,
exemplaritat per part dels educadors, els
pedagogs i els professionals que estan en
contacte directe amb ells. Els qui actuem

en l’organització hem de ser testimonis
d’estima i de respecte pels drets de les
persones, perquè som observats pels
infants que atenem i no podem, en cap
cas, escandalitzar-los.
Els infants, els joves i adolescents
han de conèixer els drets humans,
han de reivindicar-los i tenir-ne
consciència.

La Declaració, com se sap, està integrada
per trenta articles i en cada article es fa
ressò d’un dret: el dret a la vida, a la
seguretat, a la llibertat, a la integritat
física i moral, a l’educació, a l’habitatge, al
treball, entre altres, drets que no sempre
són respectats ni reconeguts en els
països que van signar la Declaració, però
hi ha un deure explícitament expressat en
el primer article que, molt sovint, passa
desapercebut. Ens estem referint al deure
de tractar-se fraternalment els uns als
altres.
La Declaració està integrada per
trenta articles i en cada article es
fa ressò d’un dret: el dret a la vida,
a la seguretat, a la llibertat, a la integritat física i moral, a l’educació,
a l’habitatge, al treball, entre altres.

A la Declaració hi ha manifestament
expressat un deure: el de la fraternitat
i això exigeix moltíssim en la pràctica,
perquè obliga tractar el proïsme com si
fos el meu germà.
No sempre s’ha parat esment en aquest
deure, però val la pena posar-hi la lupa

La fraternitat és un valor de matriu espiritual, però és central en
la modernitat, encara que sovint
ha quedat eclipsat per la llibertat
i per la igualtat.

a sobre. Això ens exigeix transcendir la
indiferència, ser curós amb l’altre, estar
atent a les seves necessitats, escoltar
els seus patiments, comprometre’s en
facilitar-li la vida i ajudar-lo a desenvolupar
el seu projecte vital.
La fraternitat és un valor de matriu
espiritual, però és central en la Modernitat,
encara que sovint ha quedat eclipsat per
la llibertat i per la igualtat. Necessitem un
món més fratern, més agermanat, més
càlid. Els nostres dispositius i la nostra
Aldea infantil SOS han de ser un exemple
d’aquesta fraternitat, d’aquesta estima
i respecte mutu. Sentir-se reconegut i
estimat significa ser tractat fraternalment
i això és el que necessita qualsevol infant
per tenir un desenvolupament harmònic i
equilibrat. Fem-lo possible, superem les
contrarietats i tibantors, les suspicàcies i
pors i fem que els nostres entorns siguin
comunitats càlides.

