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Uvod
V tem adventnem mesecu, času upanja in priprave na Gospodov prihod, obhajamo "Pravice
za vse": Svetovni dan človekovih pravic (10. december), Svetovni dan boja proti AIDS-u (1.
december), Mednarodni dan odprave suženjstva (2. december), Mednarodni dan invalidov (3.
december), Svetovni dan migrantov (18. december) in Svetovni dan človeške solidarnosti
(20. december).
Klic k molitvi
Bog nas blagoslavlja z darom pravičnosti, da bi odpirali nova pota oznanjevanja blagovesti o
njegovem prihodu. Bog nas blagoslavlja z darom miru, da bi ohranjali upanje novega sveta,
ki se imenuje "solidarnost". Bog nas blagoslavlja z darom ljubezni, da bi branili življenje, ki
ga imamo in tisto, ki prihaja kot majhna lučka v temi. Šolske sestre de Notre Dame se
zavzemamo za pravice za vse, prav kot se Gospod, na katerega zopet čakamo, razodeva kot
veliko učlovečeno upanje. Tudi kot skupnost, ki moli, moremo biti, kjerkoli smo, znamenje,
da so pravice za vse resničnost za vse ljudi na zemlji: da bi možje in žene izkušali
enakopravnost in pravico, pravičnost in kakovost življenja, mir in sporazumevanje, za zmago
nad vsemi konflikti, nasiljem in neenakostjo.

Izkušnje
Leta 2011 je bilo približno 34,2 milijona ljudi okuženih z virusom HIV, ki povzroča AIDS.
Na novo je bilo okuženih z virusom 2,5 milijona ljudi, med njimi približno 330 tisoč otrok.
Umrljivost za AIDS-om upada peto leto in ostaja na 1,7 milijona, od vrhunca 2,3 milijona,
evidentiranih v letih 2005 in 2006. Več kot 8 milijonov ljudi je imelo dostop do
protiretrovirusna terapija. Vendar pa 7 milijonov ljudi, upravičenih do zdravljenja virusa
HIV, še vedno nima dostopa do njega in prav tako 72 % otrok, upravičenih do takega
zdravljenja, nima dostopa do njega (UNAIDS Global Fact Sheet 2012). Številne dežele, ozemlja in
področja omejujejo dostop za ljudi, ki so okuženi z virusom HIV.
"Milijoni ljudi so danes žrtve suženjstva. Primeri tega so trgovina z ljudmi, spolno
izkoriščanje, najhujše oblike dela otrok, prisiljene poroke, obvezno delo zaradi dolga in
prisiljeno rekrutiranje otrok v oboroženih konfliktih."
"Ocenjujejo, da danes po svetu milijarda ljudi, ki živijo z raznimi oblikami invalidnosti, nima
enakopravnega dostopa do virov, kot so vzgoja in izobrazba, zaposlitev, zdravstvene storitve
ter socialni in legalni podporni sistemi. Posledica tega je, da invalidni ljudje doživljajo
nesorazmerno visoko stopnjo revščine" (UN, Enable). To število se vsako leto veča zaradi
vojn in uničenja, nezdravih življenjskih pogojev ali pomanjkanja znanja o invalidnosti, njenih
vzrokih, preprečevanju in zdravljenju (Human Right of Persons with Disabilities, Human Rights
Education Associates).

Migracija-preseljevanje je pojem, ki se rabi za opis gibanja ljudi (posameznikov ali družin),
na splošno zaradi ekonomskih ali socialnih razlogov. Po oceni Združenih narodov je bilo leta
2009 okrog 200 milijonov preseljencev na svetu.

Združeni narodi so poudarili, kako pomembna je vzgoja za človekove pravice, da se naredijo
koraki za uvajanje ali spodbujanje dobrih vzgojnih metod in sistemov, ki vključujejo pravice
žensk in ohranjanje okolja. Pravice vseh je treba imeti pred očmi, kadar se uporablja
metodologija "videti, presoditi in delovati, narediti".

Premislek
Prilika o sejancu: Mt 13,1-23
Mi smo Božja njiva, Bog je sejalec
Pravice vseh moremo primerjati priliki o sejalcu, ki je posejal dobro seme, potem pa pride
sovražnik in zaseje plevel. Pobuda je Božja, toda delo – skrb, pozornost, ljubezen – je naše;
to je naša naloga. Mi moramo živeti v ljubezni Sejalce tako, da bo v nas posejano seme imeli
vse potrebno za svojo rast, naše življenje pa bo rodilo sadove dobrih del. Sejalec naj v nas
najde držo in pripravljenost, da bomo skrbeli za seme, ki ga je on posejal v naše srce.
 Kot ljudje upanja: kakšna je vaša izkušnja glede pozornosti in skrbi za pravice vseh?
Povejte kakšen zgled, kje ste doživeli posledice tega zadržanja.
 Kako skrbim ali kako sem pri svojem delu pozorna na to, da so spoštovane pravice
vseh?

Dejanje
Najgloblji razlog človekovega dostojanstva je njegova poklicanost biti v edinosti z Bogom.
Človek je že ob rojstvu povabljen k dialogu z Bogom in z drugimi ter k spoštovanju
človeškega življenja in stvarstva. Za nadaljnje učenje in odgovarjanje na izzive o pravicah, ki
jih imamo, obiščite naslednje spletne strani, ki vam morejo biti v pomoč:
 AIDS: www.indexmundi.com
 Človekove pravice: www.un.org/en/rights; http://www.choike.org/
 Suženjstvo: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slaveroute/modern-forms-of-slavery/;
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_W
ebsite_en&num=10&lr=lang_en&proxystylesheet=UN_Website_en&oe=utf8&q=slav
ery&Submit=Go
 Invalidnost: www.un.org/disabilities/; http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
 Pravice migrantov: http://www.unfpa.org/public/site/global/search-results?q=migrants

Sklepna molitev
Gospod, celo danes v mnogih deželah številnim našim bratom in sestram kratijo njihove
pravice. Ti si še naprej križan v njih. Odpusti nam in nas reši. Sveti Duh, luč našega srca,
pridi in uči nas modrosti, ki izhaja iz našega dostojanstva Božjih sinov in hčera. Pomagaj
nam, da bomo sposobni graditi svet, v katerem je prostor za vsakega. Gospod, ker smo bili
rojeni kot svobodni ljudje, dopusti, da bomo ostali svobodni do tvojega prihoda. Tako naj bo!
(Father Diego; priredila s. Mercedes)
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