Cap nen sense el caliu d’una llar

El carrer no és un lloc

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
Avui, 12 d’abril, Dia Internacional dels Infants del Carrer
reivindiquem la importància de tenir una llar on els infants
puguin créixer sentint-se reconeguts i estimats i el nombre
elevadíssim d’infants que no en tenen.

E

n el dia internacional dedicat als
infants del carrer és imprescindible
recordar que tot infant necessita una
llar per a poder créixer i desenvoluparse harmònicament.
Aquesta filosofia està en l’ADN
d’Aldees Infantils SOS des dels seus
orígens. El carrer no és el lloc apropiat
per al creixement d’un infant. Tampoc
no ho és un camp de refugiats, un
orfenat o una família desestructurada.

L’infant necessita un espai càlid,
un entorn segur on no sigui objecte
d’abusos ni d’explotacions, requereix
una llar. Una llar no és, tan sols, un
espai físic. És un àmbit emocional i
ètic, un entorn on hi ha comunicació
d’afectes, d’estima i reconeixement
de drets. Tots necessitem entorns
d’aquesta naturalesa, però els infants
encara més donada la seva fragilitat.
Malauradament hi ha moltes llars

que no són realment llars, perquè en
elles l’infant se sent sol, desprotegit
o bé perquè és agredit per part dels
qui l’haurien de protegir i estimar.
En els nostres dispositius rebem
infants que han estat maltractats i
abusats en l’esfera intrafamiliar, a on,
suposadament, hauria de sentir-se
màximament segur.
El carrer no és un lloc en el sentit ètic del
món. És, més aviat, un espai anònim,

L’infant necessita un entorn
segur on no sigui objecte
d’abusos ni d’explotacions.
impersonal i buit. Hi circulen ciutadans
que es mouen per ell buscant diferents
objectius. L’infant necessita un entorn
on sigui reconegut i estimat, on pugui
manifestar-se i també retirar-se, on
pugui sentir-se a recer d’un món hostil.
Les Aldees Infantils SOS van ser
creades amb aquesta intenció i
segueixen tenint ple sentit setanta

anys després, perquè també en el
moment actual hi ha milers d’infants
que malviuen als carrers, que lluiten per
sobreviure en condicions infrahumanes

Les Aldees Infantils SOS van ser
ser creades per proporcionar un
entorn on els infants se sentin
reconeguts i estimats.
escapant de tota mena de màfies que
els volen instrumentalitzar i treure’n el
màxim rendiment econòmic. El drama
de la guerra fa augmentar el nombre
de refugiades i d’infants desplaçats
que busquen un lloc per poder viure.
Les màfies s’aprofiten de la seva
vulnerabilitat, els ofereixen una falsa
llar i després les exploten sexualment.
No podem passar de llarg, ni mirar a
una altra banda. Hem de respondre
activament i oferir llocs apropiats
perquè tots els infants puguin viure
com infants, amb pau i confiança.

