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Uvod
Generalna skupščina Združenih narodov je 20. novembra 1989 zaznamovala 30. obletnico
Deklaracije o otrokovih pravicah; to je dan, ko je mednarodna skupnost s sprejemom
Konvencije o otrokovih pravicah razširila varstvo človekovih pravic na najbolj ranljive
skupine v družbi – na otroke. Konvencija v 54 členih opisuje temeljne človekove pravice, ki
jih ima vsak otrok: pravico do preživetja; do polnega razvoja; do varstva pred škodljivimi
vplivi, zlorabo in izkoriščanjem ter do polne vključitve v družinsko, kulturno in družbeno
življenje
Klic k molitvi
Srce matere Terezije je prevzemala posebna ljubezen do otrok, zlasti do revnih in sirot, ki so
izgubili svoje starše. Ne pozabimo, da otroci, »mladi vseh bioloških vrst«, ki vstopajo na
svet, hočejo in potrebujejo iste »stvari«: ljubečo skrbno družino, zavetje in hrano, prostost za
igranje, priložnost, da tako rastejo in se tako razvijajo, kot je primerno njihovi naravi.
Prosimo, da bi vedno z dobrohotnim srcem delali v imenu teh »malih«, ki nimajo glasu in ne
možnosti izbire.
Izkušnja
Ali se spomnite, kako je bilo, ko ste bili stari dvanajst let?
Kalpona se spominja. To je bilo leto, ko je zbolel njen oče in ni mogel več delati. Da bi
pomagala svoji družini, je šla ona delat v izkoriščevalsko podjetje v Bangladešu. Prvi dan
njenega dela ji je nekdo potisnil v roke škarje in ona je bila potem popolnoma prepuščena
sama sebi – polnih 14 ur: prah jo je dušil, njene roke so bolele zaradi krčev. Zaslužila je samo
6 dolarjev na mesec.
Kalpona je hitro začela iskati drugo delo – in ga je tudi našla. Pri tem delu je zaslužila okrog
8 dolarjev na mesec, toda delala je po 17 ur na dan. Delati je začela zjutraj ob 8-h in končala
svoj dan ob 3-h zjutraj – prisiljena spati z drugimi delavci na podu v delavnici.
Oblačila, ki jih je izdelalo to mlado dekle – in stotisoči njej podobnih – so na koncu prišla v
“veletrgovine” in v omare neznanih potrošnikov, kot ste vi in sem jaz. (Co-op America – sedaj:
Green America)

Razmišljanje
“Nikoli ne pozabimo Jezusove ljubezni do otrok: jemal jih je v naročje, jih objemal in
blagoslavljal! O njih je rekel: "Kdor sprejme katerega teh malih v mojem imenu, mene
sprejme".”
(Zaupanje in pogum, mati Terezija Jezusova Gerhardinger)
V letu 2006 ni hodilo v šolo 93.000.000 šoloobveznih otrok.
(World Ark, Heifer Project International, Sept/Oct 2008)

Vsak dan umre 25.000 otrok zaradi vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. (UNICEF ZDA)
“Prava mera stanja nekega naroda je, kako dobro poskrbi za svoje otroke – za njihovo zdravje
in varnost, za njihovo materialno dobrobit, za njihovo vzgojo in vključevanje v družbo in za
njihov občutek, da so ljubljeni, nekaj vredni ter vključeni v družine in družbe, v katerih so
bili rojeni.”
(UNICEF, “Child poverty in perspective,” Innocenti Report Card 7, 2007)

“Otrok se prebudi v vesolje; misel otroka v svet smisla; domišljija otroka v svet lepote;
čustva otroka v svet intimnosti. Potrebno je vesolje, da se otroka oblikuje v njegovi zunanji
postavi in notranjem življenju; potrebno je vesolje, da se otroka vzgoji; potrebno je vesolje,
da se otroka zadovolji.”
(“It Takes a Universe,” Thomas Berry)

“Otrok mora za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju, v
ozračju sreče, ljubezni in razumevanja.”
(Preambula Konvencije o otrokovih pravicah)

Dejanje
Premišljujte besede Irokenske (staroselcev v ZDA) konstitucije: »Pri vseh svojih odločitvah
mislimo na vpliv, ki ga bodo imele na sedmo generacijo.«
Ko kopujete oblačila, vprašajte prodajalca, ali niso bila morda izdelana v tovarjni, kjer delajo
otroci in kjer je izkoriščanje.
Kot prostovoljka ali inštruktorka pomagajte otrokom v potrebi; pojdite z otrokom v naravo in
mu razkažite lepoto ustvarjenega sveta.
Skrbite za biološko raznolikost zemlje in njene ekosisteme; mi si izposojamo od prihodnjih
generacij.
Darujte za UNICEF ali kakšno drugo mednarodno, narodno ali lokalno organizacijo, ki dela
za dobro otrok.
Sklepna molitev
Ljubeči Bog, Oče in Mati, ti v svoji skrbi in v svojem usmiljenju objemaš vse mlado življenje
na svetu. Naredi naša srca tako velikodušna, da se bomo zavzemali:
za otroke, za vse »otroke« - vse mlado življenje za mlado življenje, ki plava v morskih globinah,
za vse, kar živi v prsti zemlje,
za mlado življenje cvetlic na travnikih in za drevje v gozdu,
za vse mlado življenje, ki se premika po tleh
in za tisto v zraku, ki ga nosi veter
in tudi za človeške otroke,
da bo mogli skupaj iti v prihodnost,
v vsej različnosti svojih krajevnih življenjskih skupnosti.
Amen!
(The Great Work, Thomas Berry)
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