Cap nen sense el caliu d’una llar

Cuidadores invisibles
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Avui volem reivindicar unes persones que sostenen la vida: les
cuidadores. Les dones tradicionalment s’han ocupat de la cura
dels infants, una tasca tan invisibilitzada com essencial per al seu
desenvolupament i benestar.

L

a majoria són dones joves i molt
implicades. No ocupen titulars en
els diaris ni en les revistes del cor.
No surten a les xarxes socials. No
tenen seguidors. No són conegudes
més enllà del petit cercle de les seves
amistats. Tampoc no són reconegudes
com es mereixen ni socialment,
ni econòmicament. Fan una feina
discreta, fora dels focus, una feina que
no llueix, ni amplia currículum, però són
essencials per al bon desenvolupament

de qualsevol organització social,
sanitària i educativa. Són les
cuidadores. La seva és una feina
invisible per a molts, però quan manca,
s’esdevenen tota mena de mals.
L’infant necessita ser cuidat, però
no tan sols ell, tot ésser humà ho
necessita. La pràctica de la cura és
bàsica per al desenvolupament integral
de l’infant. Té com a objectiu assolir
la seva autonomia, això és, que sigui
capaç de desenvolupar el seu projecte

vital, però solament pot fer-lo realitat si
és sostingut, acompanyat i vetllat per
altres, especialment en els moments
de fracàs, de desencís i de frustració.
La paraula més adequada per definir
el que és cuidar és el mot vetllar.
Vetllar és estar pendent de l’altre, de
les seves necessitats, de la seva vida.
Les cuidadores fan una feina
discreta, essencial per al bon
desenvolupament de qualsevol
organització.
No és vigilar-lo, és estar amatent als
riscos i perills que l’envolten per mirar
de dissipar-los; és fer el seguiment
de les seves decisions, acompanyarlo en les seves accions, però sense
tutelar-lo, ni dominar-lo. La pràctica
del cuidar és sempre discreta i mai
invasiva. No anul.la l’altre, ans tot
el contrari; justament pretén que

L’infant és un ésser humà amb
plena dignitat que necessita la
cura i la protecció dels altres
per fer realitat els seus somnis.
l’altre assoleix els seus propòsits.
El més oposat a la pràctica de cuidar
és la indiferència, que consisteix en
prescindir de l’altre, en ubicar-se a
l’extrem oposat de la seva vida. Un infant
cuidat és un infant vetllat, que sap que
algú està pendent d’ell i que s’interessa
per les seves coses, per la seva vida.
L’infant no és un objecte a
protegir. No és una cosa a disposició
dels pares. Tampoc no és una
propietat. És un subjecte de dret, un
ésser humà amb plena dignitat que
necessita la cura i la protecció dels
altres per fer realitat els seus somnis.
Aquest exèrcit de cuidadores infantils,
tan invisible com anònim, vetlla
perquè aquesta visió es faci realitat.

