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L'escenari El dia 16 d’abril va ser assassinat
amb només 12 anys Iqbal Masih, qui després de
fugir de l’explotació infantil a la qual havia estat
sotmès des dels 4 anys, es va unir a un grup
activista per lluitar contra l’explotació infantil i van
aconseguir el tancament de diverses fàbriques que
duien a terme la seva activitat a través d’explotar a
nens i nenes. És per això que, des de llavors,
diverses ONG’S van batejar aquest dia contra
l’esclavitud infantil en commemoració a Iqbal
Masih i la seva lluita.
Avui en dia, el fenomen de l’esclavitud
infantil ha anat variant i adaptant-se a les noves
societats, desenvolupant-se nous tipus d’esclavitud,
i mantenint-se’n d’altres ja existents. Exemple
d’això són els matrimonis forçats, esclaves
domèstiques, nens soldats i l’explotació infantil.
…

Nens soldat
En el Protocol facultatiu de la Convenció
sobre els Drets del Nen, relatiu a la participació de
nens en conflictes armats 1, es defineix al nen soldat
com tot ésser humà menor de 18 anys, excepte
que, en virtut de la llei que li sigui aplicable, hagi
arribat abans a la majoria d’edat.
Un cop reclutats els nens soldat,
s’asseguren el sotmetiment dels mateixos en l’ús no
només de violència i intimidació, sinó creant a més,
dependència física i psíquica a través del consum
de drogues que els hi proporciona el grup armat.

OHCHR. (2000). Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados. OHCHR.
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La gravetat en el consum de drogues en
menors l’explica en una sola frase Rachel Brett,
advocada, defensora i coautora del llibre Jóvenes
soldados y combatientes: ¿por qué van a luchar?,
en una entrevista realitzada pel diari El País 2: “Als
nens soldat se’ls droga i es creuen que estan
jugant”. La gravetat radica de fet en què els nens
soldat no tenen el coneixement necessari sobre les
drogues i els efectes adversos d’aquestes, en moltes
ocasions irreparables.
Actualment, el nombre de nens soldat és
alarmant, xifrant-se segons Unicef 3, en 300.000
nens i nens soldat que són part de conflictes armats
en tot el món. Essent un problema, per tant, que
no afecta una única regió, sinó que necessita una
acció mundial per erradicar aquesta indesitjable
situació, podem entendre la gravetat de la situació i
la necessitat d’una actuació immediata per part de
governs i organismes institucionals per fer front al
problema.
Matrimonis forçats
La covid-19, un cop més, ha tingut efectes
negatius també en els matrimonis forçats. A
conseqüència de la pandèmia, s’espera que 2,5
milions de nenes més es casin en contra de la seva
voluntat en els propers 5 anys segons alerta Save
the Children en l’informe The Global Girlhood
Report 2020 4.
No obstant això, encara que la pandèmia
suposi una amenaça per aconseguir els objectius
relatius a la reducció dels matrimonis forçats,
integrats en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, el nombre d’aquest tipus cada any
baixava més gràcies a la labor dels Governs i a
l’adhesió de diversos països a la prohibició legal
dels matrimonis en edat inferior als 18 anys.
Brett, R. (1999, 17 gener). A los niños-soldado se les
droga y creen que están jugando. El País.
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Si bé és cert, que s’està avançant per
protegir de manera efectiva els drets de les nenes
en tot el món i afavorir així la seva educació i
llibertat, per poder tu a terme una intervenció
immediata davant el coneixement d’un possible
matrimoni forçat, sorgeix la necessitat de portar els
programes i polítiques en matèria de prevenció i
protecció a un nivell local, de tal manera que el
moment d’actuar permeti conscienciar a la família
gràcies als treballadors comunitaris i salvar així a
una nena d’un futur no desitjat.
Cal destacar la importància de la societat i
les nenes, com ja està passant a l’Índia, que davant
de possibles indicis que una família vagi a casar la
seva filla menor d’edat, podent alertar a les
autoritats competents per dur a terme una
intervenció i posar així en marxa un pla d’actuació
amb resultat final positiu.
Treball infantil
Segons dades recollides per l’OIT, 152
milions de nens i nenes són víctimes del treball
infantil i 73 milions es troben en situació de treball
infantil perillós, essent els països que encapçalen
aquesta llista segons UNICEF Mali, Benín i el
Txad.
No obstant això, encara que el percentatge
més elevat el trobem a Àfrica, cap continent en
queda exempt, ja que en tots ells podem trobar
encara avui en dia aquest problema. Per això,
podem dir un cop més que ens trobem davant
d’una qüestió d’índole mundial que necessita un pla
d’acció en el qual tots els països tots els països
l’implementin tant per prevenir com per mitigar el
treball infantil.
Una de les formes de fer front a la
problemàtica és la conceptualització de la mateixa i
poder així unir forces. Des de l’OIT es considera
treball infantil als nens que treballen en
contravenció de les normes de l’OIT i que
apareixen en les Convencions 138 i 182. Això
inclou a tots els nens menors de 12 anys que
treballen en qualsevol activitat econòmica, així com
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als que tenen de 12 a 14 anys i treballen en un
treball més que lleuger, i els nens i nenes sotmesos
a les pitjors formes de treball infantil.
Per tant, el treball infantil és la causa
principal d’absència dels nens i nenes a l’escola,
negant-los-hi el seu dret fonamental d’accés a
l’educació i un dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible, l’educació de
qualitat. Posem per cas Mali, on els nens menors
de 14 anys que treballen, un nombre
considerablement alt en comparació amb altres
països, ho fan en granges, així com en mines, per la
qual cosa és incompatible conciliar el treball i
l’escola i acaben abandonant els estudis.
Conseqüències
Si pensem en les conseqüències que
s’ocasionen a un nen o nena víctima de l’esclavitud
infantil, segurament el primer que ens ve a la ment
són les conseqüències físiques que pateixen.
Exemple d’això és el cas dels nens soldats, en què
les ferides, lesiones i amputacions són una petjada
de les activitats que se’ls hi obliga a realitzar. El
mateix passa amb el treball infantil o l’esclavitud
domèstica en què el maltractament físic és
constant.
Per desgràcia, l’aspecte físic no és l’únic
que rep impactes negatius de l’esclavitud infantil.
Totes les formes que revesteix l’esclavitud infantil
analitzades en els apartats anteriors comporten a
obstaculitzar als nens i nenes a l’accés a l’educació,
essent aquesta essencial per a garantir el futur
d’aquests menors i augmentar la probabilitat que
portin una vida digna, evitant així, mitjançant la
formació, situacions de pobresa.
És necessari recalcar que a aquests nens i
nenes se’ls està privant d’una infància, donat que
no se’ls tracta com a tals i lluny queda la protecció
dels drets sobre aquests. Essent la infància una de
les etapes més importants d’una persona, privar-los
d’aquesta provocarà lesions negatives irreversibles i
irreparables en la vida d’aquestes víctimes
invisibles.
…

L’esclavitud infantil, a més a més dels
aspectes mencionats prèviament, genera una
conseqüència que obstaculitza el futur d’aquests
nens i nenes, la seva personalitat. Els nens i nenes
víctimes de l’esclavitud infantil en les seves diverses
formes, passen els anys en els quals la personalitat
de la persona es forma i consolida, en situacions
que de ben segur no afavoreixen la construcció
d’una personalitat que es caracteritzi per ser
estable. Totes les necessitats que són essencials per
un adequat desenvolupament del menor queden
eliminades, afavorint-se en aquests entorns la
proliferació del que es coneix com a factors de risc
i desenvolupant-se en ells estils d’inclinació amb
implicacions psicològiques fatals per aquests nens i
nenes. Per això, alguns nens han estat obligats a
cometre atrocitats contra familiars amb la finalitat
d’aconseguir així una bretxa i trencar els llaços
socials més transcendents a les vides d’aquests
nens. Si bé és cert que la inclinació no és
immutable, requereix l’establiment de relacions
socials en les quals aconsegueixi desenvolupar la
inclinació segura en un futur.
Conclusió
No oblidem que en totes les formes
d’esclavitud infantil juguen un paper clau les causes
socials, ambientals, econòmiques i polítiques. És a
dir, és un fenomen que es desenvolupa en l’àmbit
ecològic i que, per tant, per poder-li fer front, és
necessària una actuació integral. Raó per la qual no
és suficient en centrar-se en l’àmbit exclusivament
econòmic o escolar, sinó que s’han de tenir altres
aspectes en compte com la concepció de la societat
respecte al treball infantil que puguin tenir
integrades les societats.
Deia Graham Greene que sempre hi ha un
moment en la infància quan la porta s’obri i deixa
entrar al futur. Doncs bé, a aquests nens se’ls hi
està robant les seves oportunitats, i com a societat
tenim la responsabilitat de lluitar per tal que no es
posi en risc el futur de cap nen ni nena més.
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