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Uvod
Otroštva se ne bi smelo nikoli preskočiti. Je bistvena sestavina za otrokovo odraslo življenje,
kajti samo v tem času se more otrok kar se da najbolj hitro naučiti in razviti svojo lastno
osebnost. Otroci bodo lahko živeli samostojno in izpolnjeno življenje samo, če poskrbimo, da
bodo imeli čas, da se bodo učili in razvili.

Klic k molitvi
Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je sad telesa (Ps 127, 3).
Molimo za pravično otroštvo, posebej za otroke, ki nimajo pravega otroštva zaradi vojn ali
zlorab ali zato, ker nimajo priložnosti za nadaljnji razvoj in vzgojo. Spomnimo se tudi tistih,
katerim srečno otroštvo ovirajo bolezni ali izguba družinskih članov.

Izkušnje
Petnajstletno dekle iz Nepala se je morala podvreči navadi in je bila prisiljena poročiti
dvakrat starejšega moškega. Njene sanje o tem, da bi nadaljevala izobraževanje s svojimi
prijatelji, študirala in neodvisno živela, so se razblinile. Njene sanje o tem, da bi se mogla
sama odločiti za življenjsko pot in za moža, ki bi ga rada poročila, so ji bile odvzete.
Sedaj je odvisna od svojega moža in mora biti kos razmeram, za katere je popolnoma
nepripravljena. Zgodnja nosečnost, težko fizično delo gospodinjstva in nasilno vedenje
njenega moža ji preprečujejo, da bi se dalje razvijala in izobraževala.
VNepalu to ni osamljen primer; več kot 50 odstotkov deklet je poročenih pred njihovim
osemnajstim letom starosti. Po svetu pa vsak dan 39 tisoč deklic postane otrok-nevesta (glej:
Care Affair #7 - tema JUNG).

Na Filipinih ima poštena trgovina neposreden vpliv na življenjske pogoje ljudi, ki se
ukvarjajo z gojenjem manga… Kmečka družina lahko živi od sadežev treh velikih mango
dreves. En mango rodi dovolj sadežev, da z njihovo prodajo plačajo enoletno šolnino za dva
otroka. Otrokom je tako prihranjena usoda ceste in nevarnost, da bi jih zaprli, preprečeno pa
jim je tudi, da bi zdrsnili v otroško prostitucijo (v: grenzenlos – Eine Welt in Schule&Gemeinde, št.
2/2009, str. 45).

Premislek
"Jezus pa je poznal misli njihovih src. Vzel je otroka, ga postavil poleg sebe in jim rekel:
'Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme, in kdor mene sprejme, sprejme
tistega, ki me je poslal. Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik'." (Lk 9, 47-48)

“V zvestobi naši karizmi edinosti v različnosti se obvezujemo… namenjati naša sredstva in
apostolat za vzgojo, ki spreminja in kliče vse k odpravljanju vzrokov nepravičnosti” (Ljubezen
ne more čakati).

Prav mi kristjani bi morali biti zaskrbljeni za probleme glede varovanja otrok, ki temelji na
človekovih pravicah in jih podpirati.


Zlasti od 2. Vatikanskega cerkvenega zbora je Cerkev globalna zagovornica
človekovih pravic. Človekove pravice so enakovredne krščanskemu razumevanju
vrednosti vsake osebe in edinstvenega dostojanstva vsakega posameznega človeka.
Človekovih pravic ni mogoče niti zaslužiti niti izgubiti. Za kristjane dostojanstvo
vsakega človeka temelji na njegovi bogopodobnosti in sličnosti. To je temelj vseh
človekovih pravic.



Vsaj v svojih načelih je bila Cerkev vedno pionirka v razumevanju otrok. Otrok ni
“nekaj” (npr. očetova last ali zgolj delavna sila), ampak “nekdo”, oseba s temeljnimi
potrebami in pravicami. Kot je Jezus "postavil otroka v središče", tako bi morali biti
tudi kristjani posebej pozorni na otroke in njihove posebne potrebe po varovanju in
podpiranju (Kinder haben das Recht auf ... - Die Kinderrechte aus christlicher Perspektive mit
Impulsen für die Praxis, Škofijski svet katoličanov nadškofije München in Freising).

Dejanje


Namesto da bi bili zgolj opazovalci, se informirajmo in sodelujmo v projektih, ki
pospešujejo dobro počutje otrok in jim pomagajo, da bi imeli bolj srečno otroštvo in
prihodnost.



Preživite več časa z otroki, da se bodo mogli od vas učiti in tako imeti dober začetek
za vse ostalo življenje.



Da bi preprečili zlorabe in nasilje, bodite pozorni na probleme, znane v življenju
otrok.



Kadar kupujete, bodite pozorni, da izdelkov niso bili izdelali otroci v prisilnem delu.



Več kupujte izdelke pravične trgovine, da bi s tem omogočili staršem in otrokom
boljšo prihodnost, kot je pokazano zgoraj v zgledu s Filipinov.

Sklepna molitev
Bog in Stvarnik vseh ljudi, zaradi okoliščin v njihovi deželi ali v neposrednem okolju,
številni otroci na tem svetu nimajo najmanjše priložnosti, da bi izkusili srečno in pravo
otroštvo.
Odpri nam oči in srce in nam podari svoj blagoslov, ko si prizadevamo po svojih najboljših
močeh podpirati in spremljati otroke na njihovi življenjski poti. Amen.
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