Cap nen sense el caliu d’una llar

La Covid 19 i les desigualtats socials

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
Mentre aquesta pandèmia que marcarà la història del segle XXI es desenvolupa de manera inèdita i tràgica davant dels nostres ulls, les conseqüències s’estan mostrant de manera evident. Augmenten les desigualtats socials -tant en el si de la comunitat, com també a escala mundial- i
això posa sobre la taula qüestions molt complexes sobre justícia social.
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se per evitar les catàstrofes futures és
traient lliçons de la crisi actual i, per
això, cal pensar la justícia distributiva en
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totes aquestes conseqüències i respondre
activament prioritzant sempre l’interès de
l’infant vulnerable.

