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El 10 de desembre de 1948 es va signar solemnement la Declaració 
Universal dels Drets de l’Home en el Palais Chaillot de París. L’any 
que ve commemorarem els setanta-cinc anys d’aquesta fita històrica. 

Des d’aleshores ençà molts països 
i nacions han signat aquest 

document i s’han compromès a fer-
lo efectiu en el marc de les seves 
fronteres. Tot i així, encara hi ha 
resistències i un conjunt important de 
països que no reconeixen els Drets 
Humans ni tenen cap intenció de fer-
ho, però amb perspectiva històrica 
podem dir que la cultura del Drets 
s’ha anat fent cada cop més extensiva 
en el conjunt de la humanitat. 

Això, naturalment, no ens ha de conduir 
al conformisme, ni a plegar veles, sinó 

Cap nen sense el caliu d’una llar

tot el contrari: és precís crear més 
consciència dels drets i estendre-la a 
tot el planeta. Hi ha alguns drets bàsics 
que estan amenaçats. També algunes 
llibertats civils s’estan posant en crisi. La 
llibertat d’expressió, per exemple, està 
molt amenaçada, fins i tot en els països 
que van signar la Declaració i que tenen 
una llarga trajectòria democràtica. 

Quan rellegim la Declaració, tasca que 
cal fer de tant en tant, ens adonem 
que entre els trenta articles que la 
composen, hi ha expressats trenta 
drets, però, de manera explícita, hi 



Els infants han d’experimentar 
que són tractats com a germans 
petits i que volem que creixin, 
es desenvolupin i assoleixin els 

seus somnis. 

ha un deure: el deure de tractar-nos 
fraternalment els uns als altres. Aquest 
deure està expressat en el primer 
article i, sovint, passa desapercebut, 
però és una obligació explícita i clara. 

Som molt lluny de fer realitat aquest 
deure. Estem submergits en un món 
ple  de guerres, encara que solament 
fixem l’atenció mediàtica en el conflicte 
militar entre Rússia i Ucraïna. Tractar 
fraternalment l’altre és tractar-lo com 
si fos un germà, com algú a qui vols el 
bé, a qui desitges la seva prosperitat 
i felicitat. Quan parlem de promoure 
la cultura de la Declaració, també ens 
referim a promoure la fraternitat, el 
tercer ideal de la Revolució Francesa. 

En els nostres dispositius i en la nostra 
Aldea Infantil SOS hem de procurar 
que aquest deure sigui una veritat. Els 
infants que atenem s’han de sentir a 
recer, han d’experimentar que són 

tractats com a germans petits i que 
volem que creixin, es desenvolupin i 
assoleixin els seus somnis. Fem-los 
prendre consciència dels seus drets, 
però també de la seva responsabilitat a 
l’hora de construir un món més fratern. 


