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Es va iniciar el 17 de febrer a Manila, Filipines, i passarà per Barcelona el proper 15 de maig

Les entitats treballen per la Marxa
contra l’explotació laboral infantil
PILAR GONZALO

LES XIFRES

Com a
consumidors
podem lluitar
i combatre
la mà d’obra
dels menors a
tot el món
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Entitats
solidàries de
la ciutat
uneixen els
seus esforços
per aquesta
causa justa

250 milions
d’infants

Més de 200 milions de nens treballen a tot el món
puzzle gegant. A la tarda (18h) es
tornaran a repetir les activitats per
a totes les entitats. A les 19.30h,
la ciutat rebrà oficialment un grup
de marxadors.
D’altra banda, el Ple del mes

de maig aprovarà una moció de
tots els grups municipals recolçant
la marxa i impulsant el comerç just
i el boicot a les empreses que fan
treballar als menors.
Tots podem combatre l’explo-

tació laboral infantil. “Nosaltres
com a consumidors tenim un gran
paper a fer –diu Lluís Esteve– hem
de mirar més enllà del preu i no
comprar si darrera de la marca hi
ha mà d’obra infantil”.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) xifra en
250 milions els nens i nenes, d’entre 5 i 14 anys,
que treballen a tot el món.
D’aquests, 120 milions fan
jornades de més de vuit hores diaries.
El treball infantil és una
pràctica estretament lligada a la pobresa. Les famílies sense recursos es veuen obligades a fer treballar els seus fills al camp,
en tallers artesanals, a les
fàbriques o als carrers. Alguns nens són venuts, esclavitzats o abandonats. A
conseqüència d’aquesta situació, els infants pateixen
seqüeles físiques i psíquiques que els condemnen a
la pobresa.
La situació més greu
es dóna en els països del
Tercer Món. El 95% dels
nens treballadors viuen al
Sud. L’alta densitat de població dels països asiàtics
fa que allà es registri un major nombre de nens treballadors, el 61%. A l’Àfrica treballa un de cada tres nens,
i a l’Amèrica Llatina l’estimació és un de cada cinc.

La Declaració dels drets
del nen, a través de fitxes
P. G.
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Mobilitzar esforços a tot el món per
protegir i promoure els drets de
tots els nens i nenes és l’objectiu
de la marxa on participen directament més de 700 organitzacions
d’un centenar de països i a la qual
s’han adherit més de 8.000 associacions.
Des de cada continent, un grup
de marxadors, en la seva majoria
nens i nenes treballadors, extreballadors o persones implicades en
la defensa de la infància, recorren
diferents països i participen en actes de sensibilització. Tots els marxadors es trobaran a Suïssa, davant la seu de l’Organització Internacional del Treball (OIT) a Ginebra, on del 2 al 4 es debatrà la regulació internacional que ha d’establir les bases per eliminar l’explotació laboral infantil.
La marxa es va iniciar el 17 de
febrer a Manila. El 4 de maig entrarà a Espanya per València i Vigo. Les dues branques de la manifestació es trobaran a Madrid el
10 de maig. El dia 15, passaran
per Barcelona camí de França.
A L’Hospitalet, sis organitzacions solidàries s’han unit en la iniciativa mundial. La Fundació Akwaba, el Consell de la Joventut i
l’Esplai, la Casa de Nicaragua, Defensem Cuba, La Chichigua i l’Associació d’Amistat amb el poble de
Guatemala han organitzat una sèrie d’activitats al voltant de les dates d’arribada de la marxa. Per Lluís Esteve, president d’Akwaba, “és
important unir esforços perquè
mentre més siguem més conscienciació hi haurà per acabar amb el
problema”.
Per contribuir a la sensibilització, s’ha organitzat una exposició
que recorre els barris de la ciutat
des del 18 d’abril i fins el 16 de
maig. A través de fotografies i textos explicatius es vol fer arribar als
ciutadans la situació dels nens treballadors, de les causes que provoquen aquesta situació i de què
es pot fer. Per Esteve, el problema
de fons “és la redistribució de la
riquesa, la relació econòmica injusta que es dóna entre el nord i el
sud. Per exemple –continua– al
mundial de futbol es jugarà amb
pilotes cosides per nens a països
com Pakistan o Indonèsia”.
El dia 15, data de l’arribada de
la marxa a Barcelona, es farà a
L’Hospitalet un acte central. Al matí, entre 1.000 i 1.500 nens de les
escoles participants en la campanya sortiran en manifestació des
dels seus barris per finalitzar a la
rambla de la Marina cantonada av.
del Carrilet. Hi haurà grups d’animació i personatges del món de
l’esport i la cultura dirigiran petits
missatges als assistents. L’acte finalitzarà amb l’elaboració d’un

Organitzacions No Governamentals de tot el món han organitzat la Marxa contra l’explotació laboral infantil. La gran
manifestació va sortir de la capital de Filipines el passat 17 de gener i arribarà a Barcelona el 15 de maig. Sis entitats
solidàries de L’Hospitalet col·laboren activament amb la marxa i han organitzat diversos actes per conscienciar la
població i per exigir als governs que dictin lleis que impedeixin el treball infantil

Deu dibuixos com aquest expliquen als nens els seus drets

Com a suport a la Marxa contra
l’explotació laboral infantil, la Fundació Akwaba ha elaborat un quadern de deu fitxes amb dibuixos
que seran repartides entre els
alumnes de les escoles que hi participin. Cadascuna de les fitxes illustra un dels drets de l’infant, proclamats per les Nacions Unides el
20 de novembre de 1959. Els alumnes hauran d’acolorir els dibuixos
i, amb l’ajuda dels professors,
comprendran quins són els seus
drets que, en molts països, són
conculcats.
Així, per exemple, el primer article indica que “els nens i nenes
han de tenir els mateixos drets

sense distinció de sexe, color, religió o condició econòmica”. O l’article número 9, molt adequat al tema que tractem, “els nens han
d’estar protegits contra qualsevol
forma d’explotació i abandonament que perjudiqui la seva salut i
la seva educació”.
La Declaració dels drets del
nen es va promulgar fa 39 anys
però, com assenyala Lluís Esteve,
“encara no s’acompleix”. És important la conscienciació dels més petits, “l’esperança està en els nens
i els joves –diu Esteve– perquè si
són capaços de conviure amb la
diversitat i d’entendre que la barreja de cultures és riquesa, ells
podran donar el tomb a la situació
d’injustícia que hi ha al món”.

