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La tribuna

El que s’ha d’enregistrar
olts fiets no
hi són, als re-
gistres, i
aquest fet els
fa vulnera-

bles. Des de l’any passat,
el Fons de les Nacions
Unides per a la Infància

(Unicef) insisteix amb el concepte de crear
un entorn protector per als fiets perquè hi
puguin créixer i desenvolupar-se. El bon
creixement i el bon desenvolupament són
impossibles si l’entorn amenaça el fiet, i
l’obliga a fer això que no hauria de fer, i
que li fa mal.

Unicef acaba de fer públic l’informe
«Progreso para la infancia, un balance so-
bre la protección de la niñez». Explica que
el fet de millorar l’entorn en el qual viuen
els fiets menys afortunats del món ha
permès millorar la situació de la infància.
Efectivament, hi ha una disminució del
nombre de fiets i fietes que són víctimes
de l’explotació sexual, i de les fietes que
han de casar-se abans dels 18 anys. Els ca-
sos de mutilació sexual també han dismi-
nuït.

Cap d’aquestes disminucions és prou
important com per pensar que el proble-
ma de l’abús de la infància ja està en vies
de superació. Però, això no obstant, són
bones notícies, molt bones, i encoratgen a
continuar amb la dèria d’avisar, de comen-
tar, d’escriure, de fer públic, d’obrir la bo-
ca, per tal que ho sàpiga tothom que vul-
gui obrir els ulls i viure en la realitat. Tot el
que fa Unicef i una quantitat infinita de
col·laboradors és, segons s’ha fet evident,
una feina útil i necessària, i que cal conti-
nuar-la. Enhorabona, per la part que li
pertoca, a la delegació menorquina
d’Unicef, al carrer de Santa Teresa, 5 (971

365468). Proposo d’anar-hi, i entrar amb
esperit solidari. Vaig ser-hi més d’una ve-
gada, hi tornaria mil vegades, tal vegada
perquè m’hi van tractar com si fos una
persona.

Amb el color blau cel, que és el color de
la llibertat, el color de Menorca, el color
d’Unicef, és bo de recordar que l’infant
obligat a treballar no pot anar a escola, i
sense formació queda condemnat a un
present miserable i a un futur sense pers-
pectives. Que l’escola de poca qualitat o
desorganitzada contribueix a la deserció
escolar i a empènyer l’alumne a canviar
estudis per feina, la qual cosa és un mal
negoci. Sense un entorn prou protector, les
fietes tenen més probabilitats de deixar es-
cola per entrar al servei domèstic, en el
qual poden trobar abús laboral i sexual.

Sense la protecció d’un entorn protector,
les fietes que sobreviuen a l’explotació se-
xual tenen més probabilitats de patir ma-
lalties infeccioses de conseqüències greus
per a la pròpia salut i per a la salut de la
descendència. El matrimoni precoç de fiets
i fietes és causa d’abandonament escolar i
de desigualdats per raó de sexe i de la po-
sició social. I els embarassos de fietes mas-
sa joves són de risc alt, i són causa de
bebès prematurs.

Explica l’informe d’Unicef que un ele-
ment prioritari per la protecció de la infàn-
cia és el registre dels naixements. A Me-
norca, tot fiet queda registrat a poc de nài-
xer, i aquest registre li dóna una identitat,
uns drets, una protecció. Però aquesta rea-
litat privilegiada no és la realitat universal.
El fiet que no està registrat enlloc és com si
no hi fos, no existeix. Fiets i adults la nai-
xença dels qual no està registrada són, de
fet, invisibles per a l’organització del país.
No poden accedir a la protecció legal ni

als serveis socials, als quals tenen dret. No
poden viatjar, no poden obrir un compte
bancari, no poden casar-se legalment, no
poden comprar casa seva ni deixar-la com
herència.

El fiet no registrat que mor a la guerra
és com si no hagués mort perquè ha mort
algú que no existia. Fietes explotades se-
xualment per les bandes de traficants de

persones, si no han estat registrades, si no
tenen una identitat, una edat legal, no són
res. I res no són, ni per als explotadors ni
per als clients que paguen per gaudir sen-
se escrúpols d’un ésser humà jove, inde-
fens, ignorant, que no és ningú, que no és
enlloc.

No se sap quants d’aquests fiets hi ha al
món. Unicef calcula que hi ha uns cin-
quanta milions de menors de 5 anys no re-
gistrats. La xifra provoca calfreds, però se-
gur que li fa venir aigua a la boca a deter-
minats empresaris del sexe, la droga, la
guerra. Bona part d’Àfrica i prop de la
meitat d’Àsia pateixen aquesta malaltia de
no registrar les persones segons naixen, de
no respectar el dret a tenir una identitat,
dret que està recollit a l’article 7 de la Con-
venció sobre els Drets dels Infants.

I no em cansaré de repetir que Estats
Units no ha signat encara la Convenció
dels Drets dels Infants, la qual cosa val a
dir que no reconeix els drets dels infants.
Ni em privaré de cridar ben fort que li han
donat el Premi Nobel de la Pau al presi-
dent d’un país que no reconeix el drets
dels infants, han premiat a qui bombardeja
terroristes i civils, que comanda l’exèrcit
més poderós del món, que recolza la situa-
ció inhumana de Gaza, que tortura a
Guantánamo, que amb la globalització
provoca misèria, que contribueix a la gue-
rra amb la venda d’armes...

Mentre molts poderosos felicitaven el
premiat, amb sospitosa sinceritat, pe-
riòdics nord-americans criticaven amb du-
resa un Nobel tan criticable. Tampoc no
em privaré de ressaltar que en 2002 van
donar-li el Nobel de la Pau a Jimmy Car-
ter, Al Gore en 2007, i ara a Barack Obama,
que no fa ni un any que s’hi dedica.
Aquestes coses sí estan ben registrades.

M
Jorge Bello

L’infantobligatatreballar
nopotanaraescola i li
quedaunpresentmiserable i
unfutursenseperspectives»‘

Tres en raya
 � ¿Ha salido debilitado el PP por la forma en que se ha materializado la destitución del secretario regional de
Valencia, Ricardo Costa, con un pulso entre la dirección nacional y la ejecutiva de Camps?

¿Qué pulso?
Antonio García de la Rosa

o ha existido pulso alguno entre Di-
rección Nacional y Ejecutiva Camps.
El principio de autoridad debe impo-
nerse sobre todo en un partido políti-

co. Costa solicitó su cese y relevo de cargo
por causa de su entredicho pero, ello aparte,
lo que ha obligado a actuar como se ha actua-
do ha sido la exigencia de protagonismo de-
mostrada de Costa, pretendiendo una con-
frontación con sus jefes de partido que el
mantenimiento del mencionado principio de
autoridad no podía tolerar obligando a cesar-
le.

De aquellos polvos…
Antonio Verd Noguera

onde hay parcialidad, amiguetes
e indiferentes, (miembros de oro,
de plata, de bronce y de madera) es

difícil adoptar decisiones que se precien
de justas por el colectivo y que, por ello,
consoliden a quien las toma. Pues la jus-
ticia, en democracia, implica igualdad,
que es lo que sigue fallando en el PP cada
vez que hay ocasión de demostrarlo.
Cuando ha habido crisis se ha visto como
se invocaba a la pertenencia a una fami-
lia... Lo más diferente a lo que debe ser un
partido. De aquellos polvos, esos lodos.

Una crisis, necesaria
Xavier Cassanyes

l PP, en una opinión arriesgada, es un
partido más ideológico que pragmáti-
co, de modo que si se continua con la

defenestración de políticos comprometidos,
y el electorado percibe que se están depu-
rando responsabilidades, el PP podría no
perder su apoyo, y tener opciones de éxito
con nuevo cartel en las próximas eleccio-
nes. En Baleares, el cambio pasa por ente-
rrar la etapa Matas con gestos, y hechos,
que convenzan que un gobierno popular
nada tendrá que ver con experiencias pasa-
das.
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Manuel
Fraga.

� Manuel Fraga, ex presidente
de la Xunta de Galicia y
senador del PP, sobre el ‘caso
Gürtel’: «No es lo mismo que
le regalen a uno una
empanada que le regalen
unos trajes de primera
categoría».

� Serafín Llamas, portavoz de
la Presidencia de EB: «Hace
tres años, el propio Zapatero
definió a Otegi como un
hombre de paz».

� Juan José Cortés, padre de
Mari Luz Cortés: «La Justicia

no está preparada para
amparar a la sociedad
actual».

� Patricia Rodas, canciller del
Gobierno depuesto de
Honduras:«El diálogo está
definitivamente roto».


