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Alerta: hi ha dos milions
de nins en risc de pobresa
Unicef revela
que gairebé un
de cada quatre
menors viuen en
llars amb ingressos
inferiors al 60 per
cent de la mitjana

PALMA Gairebé dos milions de
nins es troben en risc de pobresa
relativa a l’Estat espanyol. Així es
desprèn de l’estudi Infantesa a Espanya 2010-2011 presentat per
Unicef, que demostra que gairebé un de cada quatre menors (un
24,1%) viuen en llars que tenen
uns ingressos inferiors al 60% de
la mitjana estatal.
A més, el treball subratlla que

aquesta dada situa l’Estat espanyol a la coa dels 27 països membres de la UE, només superats
per Romania, Bulgària, Letònia i
Itàlia.
Les xifres demostren que aquesta tendència a la pobresa va en
ascens des del 23 per cent el
2005 i evidencien els primers indicis que anticipen un “preocupant impacte” de la crisi econò-

mica sobre un col·lectiu tan feble
com els infants, segons els seus
autors. La pobresa infantil es concentra majoritàriament en llars
amb famílies nombroses o monoparentals i en situació de desocupació o ocupació precària.

Recursos i polítiques socials
Per això, l’organisme de l’ONU recalca que la reducció de la pobre-
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sa infantil és una qüestió tant de
recursos com de disseny i planificació de polítiques socials. Segons les dades de 2008, Espanya
ocupa, juntament amb Grècia, el
darrer lloc de la UE en la despesa
pública en família i infantesa,
amb un 0,7 per cent del PIB, per
sota de la mitjana de la UE, que es
va situar en el 2,3 per cent.
L’estudi d’Unicef Espanya va
sorgir arran de les observacions
realitzades pel Comitè de drets de
l’infant, un òrgan d’experts independents emparat per l’ONU, que
ha analitzat enguany l’aplicació
de la Convenció sobre els Drets
del Nin (CDN) a l’Estat.
Tant el Comitè com l’informe
Infantesa a Espanya 2010-2011
destaquen que, des que l’Estat va
ratificar la Convenció sobre els
Drets del Nin el 1990, s’han produït avenços substancials en el
benestar i l’aplicació dels drets
dels al·lots. Tanmateix, adverteixen que encara s’han de fer front
a desafiaments importants com
el fracàs escolar i la situació dels
al·lots immigrants no acompanyats.

Mesures d’urgència
Per abordar aquests desafiaments, consideren necessari que
la infantesa passi a ser una “prioritat” a l’agenda política. Per a
això, Unicef Espanya proposa
una agenda per a l’acció que recull una dotzena de mesures,
com doblar la inversió en polítiques socials d’infantesa i família
per avançar cap a la mitjana europea, un pla nacional de lluita contra la pobresa infantil, la posada
en marxa del Consell de Mitjans
Audiovisuals previst en la nova
llei i l’elaboració d’un reglament
d’estrangeria que garanteixi els
drets dels menors.• E.P.
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Elogi dels pedaços calents
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L’acció social ha fet, en les darreres
dècades, grans avanços per passar
d’un vell model de beneficència a
uns plantejaments d’inclusió, participació i transformació social.
S’han fet esforços per passar de
donar el peix a donar la canya, a
ensenyar a pescar, i a intentar
crear les condicions perquè tothom pugui accedir a la pesquera.
I aleshores va arribar la crisi. La

seva durada i profunditat està provocant una dicotomia: el discurs
continua essent el de la reforma social, però les necessitats urgents de
molta gent fan que l’agenda social
se centri a donar, de nou, directament el peix. Davant l’increment
de la pobresa infantil al nostre país,
aquestes ajudes esdevenen una
obligació moral de primer ordre.
No em sembla just que això es

desqualifiqui amb lleugeresa com
una involució. Amb quina credibilitat podem criticar les entitats que
es dediquen a posar pedaços calents, a donar una resposta directa
i concreta a les necessitats bàsiques de la gent més pobra, quan
allò que fan els governs és retallar
prestacions i suspendre drets socials?
Càritas està donant un gran testi-

moni de coherència i visió global:
amb una mà dóna el peix, i de
l’altra, amb reflexions com la del
document Valoració de la reforma
laboral, passa una mà per la cara
de les administracions, els partits
polítics i els agents socials. Difícilment trobareu una altra reflexió
que sigui alhora tan realista,
concreta, ambiciosa i compromesa.•

