INTRODUCCIÓ INFORME EDUCO: “NINS I NINES
INVISIBLES”

La Fundació EDUCO és una ONG de cooperació global per al
desenvolupament a favor de la infància i en defensa dels seus drets,
especialment el dret a rebre una educació equitativa i de qualitat. Actua a
molt de països del món i, no debades, és membre de la prestigiosa
ChildFund Alliance.
Coincidint amb el començament d'aquest estiu ha publicat l'informe titulat
"En busca de los niños de la llave. Una mirada indiscreta a la
España que emerge de La Gran Recesión". És un document que conté
una reflexió i unes dades molt oportunes sobre la problemàtica de
l'abandó de nins i nines mentre estan de vacances escolars, i els seus
progenitors treballen a uns ritmes cada vegada més angoixats durant la
temporada estiuenca que els impedeix donar-los l’atenció adequada.
A una comunitat com la nostra, de gran especialització turística i amb un
component estacional prou important, aquesta és una problemàtica que
ve de lluny; però que ara la gravetat és molt més gran donada la intensa
precarietat i pobresa laboral. És cert que la problematització que es
reflecteix a l'informe de la Fundació EDUCO, es produeix amb menor
gravetat durant els mesos no estivals de l'any quan molts nins i nines no
tenen qui els acompanyi o els vagi a cercar a l'escola, però en els mesos
d'estiu (que no n’hi ha d’escola) augmenta exponencialment i esdevé un
gravíssim problema.
En definitiva la combinació de precarietat-pobresa laboral i
responsabilitats en la cura de fills i filles de poca edat (menors de 6 a 14
anys) poden ser devastadors per a la cohesió social i el dret a una
infància digna per a tothom. Potser convé reiterar que calen polítiques
integrals d'infància i de conciliació de la vida familiar amb la vida laboral
perquè, com s'afirma al Dossier que us oferim "l'escassetat [a l'hora de la
cura dels fills i filles de poca edat] no és tan sols de recursos econòmics,
sinó a més de disponibilitat temps."
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