
Amb tot, hi ha altres formes de 
desigualtat entre nens i nenes 

que vull assenyalar en aquest 
article. 
 Des que tinc la sort de 
participar activament en el Senat 
Internacional d’Aldees Infantils 
SOS, m’adono que en molts 
països del món, la situació de les 
nenes és molt pitjor que la dels 
nens.
 La crisi pandèmica ha 
agreujat la situació dels més 
pobres, però, especialment de les 
nenes dels països més vulnerables 

de la terra. En molts d’ells, ni 
tan sols se’ls reconeixen drets. 
Són explotades, maltractades i 
convertides en esclaves des de 
ben petites. Estan orientades, 
exclusivament, a les feines de la 
llar, a la cura de la vida domèstica 
i al servei dels mascles. 
 La lluita per l’equitat de drets 
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les TIC. Observem, reiteradament, que la majoria de 
vocacions tecnològiques són masculines. Encara 
són poques les dones que desenvolupen estudis 
tecnològics. Per canviar aquesta tendència, és fo-
namental despertar aquesta vocació quan són ne-

nes i desenvolupar el seu talent a l’escola.

Cap nen sense el caliu d’una llar
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encara no ha acabat. No podem 
dir que no hagi començat, perquè 
fa dècades que s’hi lluita i s’han 
fet grans conquestes, però resta 
moltíssim per fer, especialment 
en algunes àrees del món. 
 Des dels nostres dispositius, 
el tracte que dispensem als nens i 
a les nenes han de ser equitatiu i 
just. Estem cridats a desenvolupar 
les seves possibilitats, a ajudar-
los a fer realitat els seus somnis. 
Hem d’evitar la reproducció 
mecànica de rols que culturalment 
hem heretat i també desfer-nos 
del llenguatge sexista que tenim 
inoculat. Hem d’aprendre a parlar 
d’una altra manera i, sobretot, a 

mira d’una manera radicalment 
nova. 
 En moltes Aldees Infantils 
SOS del món, les nenes són 
acollides i cuidades amb afecte i 
cura, se les protegeix d’un entorn 
àrid i difícil on són vulnerats els 
seus drets. 
Les hem de preparar, però, per 

Les hem d’ajudar a ser emprene-
dores, a confiar en si mateixes, a 

no cedir i a plantar cara a la discri-
minació.

tornar a aquest món després del 
període d’acollida i de formació 
que reben a les Aldees Infantils 
SOS. Hauran de tenir molta 
audàcia per trencar tòpics i 
estereotips, per enfrontar-se 
als seus familiars biològics que, 
probablement, tindran unes 
expectatives molt tradicionals 
pel que fa al seu futur. No ho 
tindran fàcil. Les hem d’ajudar a 
ser emprenedores, a confiar en 
si mateixes, a no cedir i a plantar 
cara a la discriminació. I tot això 
cal fer-ho sense ressentiment, 
sense rancor, ni violència. 
 Les nenes que acollim a les 
Aldees Infantils SOS són molt 
sofertes. Han hagut d’afrontar 
situacions molt difícils. Algunes, 
fins i tot, han patit maltractament 
i abusos sexuals. Coneixen de 
ben a prop la violència masclista 
infligida molt sovint cap a les 
seves mares biològiques i cap a 
elles. 
 No volem que el cicle de 
l’explotació i de la humiliació es 
repeteixi indefinidament. Volem 
tallar-lo d’arrel i que les noves 
generacions no renunciïn als seus 
drets.  El nostre propòsit és noble 
i difícil, però és un objectiu que 
dona sentit a les nostres vides. 


