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A l d e e s  I n f a n t i l s  S O S  e s t à  c o m p r o m e s a  e n  p o t e n c i a r  l a 
igua l ta t  d ’opor tun i ta ts  per  a  to ts  e ls  nens  i  nenes  que  aco l l im. 
És un imperatiu ètic i així està recollit en el Codi d’ètica de la nostra organització, 
però també en la federació internacional amb seu a Innsbruck. Creiem que tots 
els infants, independentment del seu sexe, han de poder gaudir d’una vida digna 
i han de poder desenvolupar els seus respectius projectes de vida arreu del món. 

El camí per assolir aquest objectiu no 
és fàcil, ni senzill. Per això, en el dia 
de la dona, 8 de març, cal de nou 

recordar-lo i emfatitzar-lo, perquè encara 
hi ha moltes resistències, obstacles i 
interferències arreu del món perquè així 
sigui un fet, especialment en alguns països. 

Cal combatre, en primer lloc, resistències 
de les mateixes famílies biològiques que 
sovint són esclaves de prejudicis i de 
tòpics heretats al llarg del temps i els 
reprodueixen de generació en generació. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Cal, en segon lloc, identificar referents 
femenins en tots els sectors: en el món 
de l’esport, de l’empresa, de la cultura, 
del cinema, de la ciència i la tècnica per 
mostrar a les nenes que els seus objectius 
no són una quimera, ni una follia, sinó que 
hi ha dones que l’han fet realitat mitjançant 
l’esforç, la constància i l’audàcia. També 
cal, en tercer lloc, desarrelar el masclisme 
implícit en les institucions, en el sistema 
i en els hàbits de vida. La inèrcia ens 
condueix a repetir rols i processos 



La igualtat d’oportunitats és 
una meta difícil. No tots naixem 
en el mateix context, ni tenim 

els mateixos recursos a l’abast, 
però el que desitgem és un 

món en el qual això sigui una 
realitat.

mecànicament sense examinar si 
aquests processos són justos i adequats. 

La igualtat d’oportunitats és una meta 
difícil. No tots naixem en el mateix 
context, ni tenim els mateixos recursos 
a l’abast, però el que desitgem és un 
món en el qual això sigui una realitat. 

Per això, cal identificar les mancances 
que es donen en alguns àmbits i 
pressionar les administracions per 
corregir aquestes injustícies i afavorir la 
igualtat d’oportunitats. Callar enfront de 
les injustícies és una forma de complicitat, 
una expressió de covardia que no podem, 
en cap cas, tolerar. Ens hi va el futur. 


