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Uvod 
V decembru premišljujemo o »Pravicah za vse«, saj se spominjamo naslednjih Svetovnih dni: 
1. decembra Svetovni dan boja proti aidsu; 2. decembra Svetovni dan odprave suženjstva; 3. 
decembra Svetovni dan invalidov; 10. decembra Svetovni dan človekovih pravic; 18. 
decembra Svetovni dan migrantov in 20. decembra Svetovni dan človeške solidarnosti.     
 
Klic k molitvi 
V zavesti neizmerne in brezpogojne Božje ljubezni do vsega stvarstva in zato o prirojenem 
dostojanstvu in dobroti vseh ljudi, molimo za modrost in pogum, da bi bili pričevalci in 
zagovorniki pravic do polnosti življenja za vse.    
 
Izkušnje 

 Samo leta 2009 je bilo po grobi oceni 2,6 milijona novih okužb z virusom HIV, po 
svetu pa jih je umrlo 1,8 milijona. 69% novih okužb s tem virusom in 72% smrtnih 
primerov je bilo v Podsaharski Afriki.    
 

 Suženjstvo je povsod po svetu prepovedano, toda še vedno je okrog 27 milijonov ljudi 
v kakšni obliki suženjstva – prisilno delo, ujetniško delo, spolno izkoriščanje, 
prekupčevanje, prisilne poroke in delo migrantov.  

 

 Ljudje so lahko invalidi zaradi fizične in intelektualne prizadetosti ali čutnega 
zaznavanja, zaradi zdravstvenih pogojev ali mentalnih bolezni. Združeni narodi 
ocenjujejo, da je danes na svetu 500 milijonov prizadetih ljudi. To število se veča 
vsako leto zaradi dejavnikov kot so vojne in uničenje, nezdravi življenjski pogoji ali 
pomanjkanje znanja o prizadetosti, njenih vzrokih, preprečitvi ali zdravljenju.   

 

 Med revščino in prizadetostjo je jasna povezava. Tveganje za prizadetost je večje za 
družino, ki živi v revščini, istočasno pa prizadeti družinski član predstavlja večji izziv 
glede na družinske vire.   

 

 Pravice žensk, vključno s pravico do soodločanja v poslih in v upravljanju, 
reprodukcijske pravice, kot tudi zaščita pred praksami, temelječimi na določenem 
spolu, še vedno ustvarjajo mnogo debat na mnogih nivojih v vseh kulturah.   

 

 Okoljevarstveni problemi, zlasti še klimatske spremembe, so jasneje postavili v 
središče možne konflikte med različnimi človekovimi pravicami in pravicami Zemlje.   

 

 Pravice prihodnjih generacij temeljijo na načelu ameriških domorodcev, da ne 
moremo preprosto misliti samo na naše preživetje; vsaka nova generacija je 
odgovorna, da zagotovi preživetje sedmih generacij.  

 



Premislek 
“V svetu skupnih izzivov ne more biti noben narod uspešen sam; samo s skupnim delom za 
skupno stvar moremo graditi bolj varno in bolj plodovito prihodnost. Solidarnost mora biti 
temelj za globalne rešitve” (generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-Moon). 
 

“V naši mednarodnosti vidimo nove možnosti za delovanje v medsebojni soodvisnosti in 
povezanosti z vsem stvarstvom” (Klic k solidarnosti) 

 Kakšni so nekateri praktični primeri za to, kako bi mogli delati "skupaj za skupno 
stvar" ali delati "soodvisno med seboj in z vsem stvarstvom"?   

 

Poleg specifičnih skupin ali problemov, omenjenih v uvodu, 'Pravice za vse' vključujejo tudi 
pravice žensk, študentske pravice, delavske pravice, pravice prihodnjih generacij, celo 
pravice Zemlje.    

 Čigave pravice so prave in kdo to določa?  
 Ali lahko poveste primere, v katerih so bile pravice posameznika, skupine ali celo 

Zemlje izziv ali zanikane?  
 

 

Dejanja 
Znanje je moč. Vzgajajte sebe in druge. Potem pa najdite načine, kako na svojem lokalnem 
področju ali na narodni ravni uporabiti to znanje kot pomoč za spreminjanje krivičnih 
sistemov in praks ter tako korak za korakom spreminjati svet.     
 

Nekaj spletni strani, ki so v pomoč:  

 Človekove pravice: www.un.org/en/rights 
 AIDS: www.unaids.org/en/Resources  
 Suženjstvo: www.freetheslaves.net  
 Pravice migrantov:  www.theadvocatesforhumanrights.org  
 Prizadetosti: www.un.org/disabilities  
 Pravice Zemlje: www.earthcharterinaction.org  

 
 
Sklepna molitev  

 
Bog naj te blagoslovi z nelagodjem ob plitvih odgovorih, pol resnicah in površnih odnosih 

zato, da bi mogel živeti globoko iz svojega srca. 
Bog naj te blagoslovi z jezo zaradi krivic, zatiranja in izkoriščanja ljudi zato, 

da bi delal za pravičnost, svobodo in mir. 
Bog naj te blagoslovi s solzami za vse tiste, ki trpijo, so zavrženi, lačni in v vojni, 

da bi jim ponudil roko v tolažbo in spremenil njihovo trpljenje v veselje. 
In naj te Bog blagoslovi z dovolj neumnosti, da boš verjel, da moreš na svet prinesti 

drugačnost, da moreš narediti to, za kar drugi trdijo, da je nemogoče narediti,  
da bi vsemu ustvarjenemu prinesel pravičnost in ljubezen. 

(prirejeno po frančiškanskem blagoslovu, vzeto iz Molitev Philipa Yancey-a) 
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