Cap nen sense el caliu d’una llar

La família SOS

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El 15 de maig celebrem el dia de la família. És fàcil fer un discurs
ensucrat sobre la família i perdre de vista les seves múltiples debilitats. No hi ha dubte que segueix essent una de les institucions més
valorades pels joves i pels infants. Les famílies s’han transformat
i adopten múltiples models, però tot ésser humà necessita una família per poder desenvolupar-se harmònicament, un entorn càlid i
afectiu que el reconegui i el valori. Els joves reconeixen que sense
la família no podrien subsistir, ni haver après tot el que han après.

No som éssers aïllats,
ni
autosuficients.
Necessitem
l’acollida i l’ajuda dels altres per a
poder desenvolupar els nostres
somnis. La família segueix essent
la cèl·lula principal de la societat,
la seva base estructural, el refugi
de moltes persones on hi troben
l’escalf i protecció.
Tot i així, és bo subratllar que
la família també presenta ombres

i àrees molt obscures. Observem,
si més no en algunes d’elles,
relacions de dominació i de poder,
especialment contra la dona, formes
de violència explícites i implícites,
privacions de llibertat i apropiació
de les persones. De vegades, els
La família segueix essent la cèl·lula principal de la societat, la seva base estructural i
el refugi de moltes persones.

vincles intrafamiliars són tan tòxics
que deixen ferides per tota la vida.
La família és, doncs, una realitat
ambigua, on s’hi dona el millor de la
condició humana, com el sacrifici,
la donació i el perdó, però també
el més mesquí i bàrbar, com l’abús
sexual i el maltractament.
No hi ha famílies perfectes.
Tampoc
nosaltres,
com
a
organització, som una família
imperfecta. Som conscients dels
nostres límits, de les nostres
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mancances històriques i, per això,
volem aprendre cada dia i corregir
els errors del passat.
Hem d’aprendre a acollir
millor i a ser més proactius en la
preservació dels drets de l’infant,
de la seva integritat física i moral.
No podem aspirar a ser una família

Això no obstant, la nostra feina és treballar pel vincle, per
l’enllaç, per la recuperació, si és
possible, dels vincles de sang.

de substitució, perquè els vincles de
sang són inimitables, però podem
esdevenir un lloc càlid on els infants
puguin créixer, aprendre i jugar i, si
pot ser, aprendre jugant.
No ens pertoca rivalitzar amb
les famílies biològiques, sinó ajudarles a desenvolupar correctament
la funció que els pertoca. No som
jutges; som educadors als servei
dels infants i, justament per això,
hem de vetllar pel seu interès
superior. De vegades, aquest
interès porta els jutges a separar-los
temporalment de les seves famílies
biològiques. Això no obstant, la
nostra feina és treballar pel vincle,
per l’enllaç, per la recuperació, si és
possible, dels vincles de sang.

