Cap nen sense el caliu d’una llar

El vincle de la fraternitat

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
Hi ha relacions que podem escollir. Altres, en canvi,
ens venen donades per la vida. No escollim els nostres
pares, ni els nostres fills, tampoc els nostres germans.
Ens venen donats i hem d’acceptar-los tal com són.

A

Aldees
Infantils
SOS
acollim infants que han patit
ruptures i traumes familiars
greus, alguns dels quals els
han deixat profundes ferides
emocionals que cal curar
amb tacte i temps. La nostra
vocació és acollir el màxim
nombre d’infants i oferir-los
una llar en la qual puguin
créixer harmònicament, amb
estabilitat i sentint-se estimats
en tot moment. Aquesta era
la visió de Hermann Gmeiner
i aquesta segueix essent la
nostra finalitat. No volem que
cap infant creixi sol, deixat de
la mà de Déu, sobrevivint en

un món advers.
Des dels orígens de
l’organització fins ara, s’ha
insistit en el valor de la
fraternitat biològica. Volem que
els germans d’una mateixa
família puguin viure i créixer
junts en la nostra Aldea Infantil
SOS. Volem que aquest vincle
s’aprofundeixi i maduri al llarg
de la vida, perquè és un suport
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bàsic i una ocasió per ajudarse mútuament. Per això som
partidaris de no separar els
germans biològics si no hi ha
raons d’ordre major.
Volem que estiguin junts
i que aprenguin a estimar-se
i a ajudar-se uns als altres.
Molts d’aquests infants han
perdut els seus pares, han
estat apartats per raons legals
dels seus progenitors. Alguns
han estat maltractats per ells i
objectes de tot tipus d’abusos.
L’únic que els queda de la seva
família biològica és un germà
o una germana que senten
com a propis. Els acollim junts
i fem tot el possible perquè
puguin tenir un futur comú tot
i que cadascú està cridat a
desenvolupar el seu projecte
vital amb autonomia.
El vincle de fraternitat és
un vincle biològic, però que
transcendeix la biologia i entra
en el terreny de l’ètica. Ser
germà d’algú no és una qüestió
només de sang i de gens. La
fraternitat és una relació de
mútua benvolença, d’estima
i de respecte recíproc, de

Els germans ens acompanyem en
els moments difícils de la vida,
però sense ingerir-nos en la vida
de l’altre.

suport en els moments difícils.
Els germans ens acceptem tot
i les nostres diferències, ens
acompanyem en els moments
difícils de la vida, però sense
ingerir-nos en la vida de l’altre.
Una de les característiques
de la nostra organització és,
justament, aquest respecte
als germans biològics. No
volem que es separin. Aquesta
tesi no sempre és fàcil de
resoldre quan hi ha processos
d’adopció o d’acollida familiar,
però entenem que el bé de
l’infant és el que ha de prevaler.
Per això, sempre que sigui
possible apostem perquè cada
infant pugui estar acompanyat
dels seus germans i que
aquesta relació no es trenqui
per raons administratives o
burocràtiques. En el dia dels
germans és bo recordar-ho i
no perdre de vista la nostra
filosofia original.

