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Les nines són el nostre futur 

A proposta de les Nacions Unides i des de 2011, l'11 d'octubre es commemora el Dia 
Internacional de les Nines. 

Amb aquesta commemoració es pretén denunciar i fer visibles la discriminació i els abusos que 
sofreixen les nines pel fet mateix de ser nines. La mutilació genital femenina, els matrimonis 
forçats de nines, la tracta amb finalitats d'explotació sexual, l'absència d'escolarització o 
l’abandonament primerenc són alguns d'aquests abusos. La commemoració pretén sacsejar la  
consciència social i, a la vegada, exigir als governs mesures de protecció per a aquestes menors 
en situació de vulnerabilitat. 

Segons les Nacions Unides, a tot el món, gairebé 1 de cada 4 nines d'entre 15 i 19 anys no fa 
feina ni estudia ni rep cap tipus de preparació professional, en comparació amb 1 de cada 10 
nins de la mateixa edat. Per al 2021, al voltant de 435 milions de dones i nines viuran amb 
menys de 1,62 euros al dia, el que conduirà 47 milions de nines a la pobresa, com a resultat de 
la COVID-19. 

Aquesta pandèmia global afecta en gran manera les persones més vulnerables i en aquesta 
situació es troben les nines. La campanya mundial per l'escolarització de les nines perquè 
s'empoderin, es formin, es preparin per a la vida i per a dirigir el canvi es veu interrompuda per 
aquesta pandèmia, cosa que pot significar una recessió important. Ara mateix per efecte de la 
COVID-19, segons Save The Children, hi ha 10 milions de nines i nins sense escolaritzar. Cada 
vegada és més difícil aconseguir que retornin a les aules, perquè, encara que aquestes obrissin, 
les necessitats econòmiques de les famílies han crescut per la crisi, i aquestes nines i nins es 
veuen obligats a treballar per a portar una mica de diners a la seva família, situació que els 
allunya de la tornada a les aules. 

Les nines pateixen doblement: per estar en risc i per ser nines. Hem de lluitar per elles, hem de 
lluitar perquè tenguin un futur millor, hem de treballar perquè s’empoderin, els hem de donar 
recursos per a millorar les seves condicions: un d'aquests recursos i dels més importants és 
l'educació. Des de la nostra posició, hem d'exigir als governs de tot el món que vetllin per les 
nostres nines, per totes, però sobretot per les més vulnerables. Que reprenguin l’escolarització 
allà on encara no van a escola, que s'estableixin lleis contra els abusos a què estan sotmeses i 
que estiguin protegides. 


