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El Dia Mundial contra el Treball Infantil hem de tenir presents 
els infants que són explotats en l’àmbit laboral. No podem 
ser tolerants davant d’aquesta vulneració. Cal lluitar perquè 
la prohibició del treball infantil es faci extensiva a tot el món i 
l’escolarització esdevingui universal.

En el dia internacional del treball 
infantil és pertinent recordar els 

milers d’infants que en el món són 
explotats en l’àmbit laboral. No sempre 
som prou conscients d’aquesta 
aberració que vulnera els drets de 
l’infant i que ens exigeix mantenir amb 
força el nostre estat d’indignació. 

No podem ser tolerants amb aquesta 
pràctica. El període la infància ha 
de ser un període de formació, de 
cura i de joc. Cal preparar els infants 
perquè esdevinguin ciutadans lliures i 

responsables i perquè puguin aportar 
a la societat tot el seu talent i tota la 
seva energia mitjançant el treball, però 
sotmetre’ls a la lògica laboral essent 
uns infants és robar-los la infantesa i 
tot nen té dret, abans que res, a ser 
nen. 

La prohibició del treball infantil és, en la 
història d’Europa, una conquesta molt 
tardana. Karl Marx la reivindica en el 
Manifest del Partit Comunista de 1848, 
però també altres grans pensadors 
anarquistes i socialistes. Aleshores, 

Cap nen sense el caliu d’una llar



La prohibició del treball infantil 
és, en la història d’Europa, una 
conquesta molt tardana.  

És bo fer memòria de les 
conquestes de drets que s’han 
assolit per persistir en la lluita 
a favor d’un món més just i 
equitatiu per a tots els infants.

exigir aquesta prohibició semblava 
una utopia impossible i, en canvi, s’ha 
anat fent realitat en el algunes àrees 
del món. Encara queda, però, un llarg 
camí per conquerir i sobretot cal vetllar 
perquè no hi hagi cap retrocés en la 
conquesta d’aquest dret. 

Els nens i les nenes en ple segle 
XIX i començaments del XX estaven 
treballant a les fàbriques i al camp. Feien 
jornades maratonianes en condicions 
infrahumanes. Es considerava una 
pràctica normal. A poc a poc es va 
imposar el dret a l’escolarització i a 
l’educació pública, universal i gratuïta 
per a tots els infants. 

Aquest canvi de paradigma ha estat 
una de les revolucions més grans en 

la història de la humanitat. Mentre les 
males notícies s’amunteguen sobre 
les nostres consciències, és bo fer 
memòria de les conquestes de drets 
que s’han assolit, no per adormir-
s’hi, sinó per agafar embranzida i 
persistir en la lluita a favor d’un món 
més just i equitatiu on tots els infants, 
independentment del seu color de pell, 
el seu origen ètnic i pertinença social, 
puguin fruir del temps de la infantesa, 
com un temps per aprendre, per 
experimentar, per jugar i per descobrir 
les meravelles del món. Aquest és el 
nostre propòsit des d’Aldees Infantils 
SOS i amb la nostra feina volem 
contribuir a fer realitat aquest ideal. 


