
 És bo recordar-ho, per 
no perdre de vista el que hem 
superat històricament, les fites 
conquerides. En molts països del 
món, el treball infantil està prohibit 
i l’infant ha d’estar escolaritzat 
obligatòriament, perquè s’ha 
de formar per a la vida d’adult. 
Això que avui ens sembla una 
evidència, no ho ha estat gens 
en la història passada. Amb tot, 
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Un dels somnis de Karl Marx era abolir el treball infantil. Durant el 

segle XIX, milers d’infants, en condicions infrahumanes, treballen a 
les fàbriques explotats com a màquines. Els carrers de les grans ciu-
tats europees estaven plens d’infants pidolant per sortir de la misè-
ria. Ho descriu de manera tràgica Charles Dickens. El panorama era 

desolador. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Encara hi ha desenes de països en el 
món, on els infants són explotats en 

grans indústries. 

encara hi ha desenes de països 
en el món, on els infants són 
explotats en grans indústries, 
abusats físicament i sexualment. 

 Hem de creure que aquest 
somni es farà realitat en el tot el 
món, encara que malauradament 



no de manera immediata. La 
paciència és decisiva per assolir 
el que és difícil. 

 Hi ha un mur difícil a vèncer. 
La globalització neoliberal es basa 
en un principi molt clar: assolir el 
màxim rendiment amb el mínim 
benefici. Si hi ha llocs en el món, on 
és possible explotar laboralment 
infants per reduir la despesa en la 
producció, és a dir, amb mà d’obra 

Contra aquesta tendència, cal 
reivindicar el dia contra el treball 

infantil. 

barata, és fàcil que es sucumbeixi 
a aquesta pràctica, perquè en el 
neoliberalisme globalitzat l’únic 
que compta és el benefici i els 
drets s’ignoren absolutament. 

 Contra aquesta tendència, 

mentre són infants cal que els 
deixem ser infants i que no els 

robem la innocència. 

cal reivindicar el dia contra el 
treball infantil. Els infants han de 
jugar, admirar-se de la realitat, 
descobrir el que els envolta i el 
seu propi ésser, experimentar 
amb tot el que tenen a l’abast i, 
sobretot, gaudir de la realitat. És 
el moment d’aprendre, de créixer, 
d’eixamplar els sentits i la ment i 
d’absorbir coneixements i integrar 
bons hàbits de vida per al futur. 

 Ja tindran temps de treballar 
i d’aportar a la societat el que han 
après, de contribuir, amb la seva 
acció i el seu talent, a construir 
un món millor i a deixar-hi rastre, 
però mentre són infants cal que 
els deixem ser infants i que no els 
robem la innocència. 


