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Uvod
Otroštvo ne more čakati…; to je privilegirano obdobje razvoja. Če je priložnost komu
odrečena, je rezultat tega razrvana oseba. "Od nas je odvisno, ali bo ta svet še imel smisel,
kljub temu, kar je človeštvo naredilo, če naj življenje še dalje obstaja… Od nas je odvisno, ki
smo bili ali smo še otroci, ki verujemo ali upamo, da storimo vse za boljši svet" (Ivan Lins).
Vse od začetka naše kongregacije so otroci prebudili posebno ljubezen v naših ustanoviteljih.
Od takrat je pred nami izziv prednostne ljubezni do otrok, zavzeto delovanje za preobrazbo
stanja zanemarjanja, izkoriščanja, nepravičnosti in nasilja v življenju. Škof Wittmann
zatrjuje: "Otroci so vaši resnični sinovi in hčere; v njih se ujemajo vaše materinsko srce, vaša
molitev in vaše premišljevanje. Z razumevanjem, duhom in srcem se jim bližajte kot svojim
otrokom."
Klic k molitvi
Gospodar življenja, kot mati Terezija "vzgajamo v prepričanju, da je mogoče svet spremeniti
samo, če se spremenijo ljudje… zlasti smo pozorne do otrok, mladine in žena, prednostno pa
se zavzemamo za uboge" (PS, K 22, 24). Sodelujemo v Jezusovem poslanstvu: Prišel sem, da bi
vsi otroci mogli imeti življenje v obilju. Daj nam moči, da bomo naredile, kar nam ti rečeš.
Izkušnje
Med drugo globalno konferenco o delu otrok v Haagu, Nizozemska, je bila predstavljena
dramatična podoba sveta: 215 milijonov otrok med 5 in 17 letom starosti je primoranih delati;
večinoma opravljajo delo, ki je nevarno ali predolgo. Preroški glas 14-letnega Indijca Kinsu
Kumar-ja, ki se je pred šestimi leti rešil dela na cesti, je oznanjal: "Vi ste tisti, ki morete
narediti konec delu otrok, ker imate denar, ker imate zakone. Otroštvo ne more čakati,
ukrepati morate zdaj."
Otrokom v Somaliji je bolj dostopno orožje kot šole in igre. Zvezna vlada jih najema, plačuje
in spreminja v vojake. V tej isti deželi dva od treh otrok ne hodita v šolo (New York Times,
05/07/2010). Nedavno poročilo Združenih narodov poudarja, da na svetu 22.000 otrok, mlajših
od pet let, vsak dan umre zaradi bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti s cepljenjem,
primerno prehrano, z osnovnimi zdravstvenimi pregledi, itd.
Wesley da Silva, 8 let stara sirota (São Paulo, Brazilija), je zmagal na slikarskem natečaju, ko je
prikazal svoje sanje o tem, da je drugačen svet mogoč. "Naslikal sem mnogo belih cvetlic,
kajti bela barva je zame barva miru in sreče. Cvetlice kažejo ljubezen, kot bi bile resnični
darovi narave za nas."

Premišljevanje
Vedno bolj postaja jasno, da sta pravičen in trajen razvoj odvisna od stvarstva in takega
okolja, v katerem morejo otroci in mladostniki razviti svoje pravice in sposobnosti. Sedaj
imamo priložnost, da prepoznamo osrednjo pomembnost tega obdobja razvoja.
Revščina je verjetno največja stvarnost, ki ogroža pravice otrok: zaradi revščine morajo
otroci in mladostniki na trg dela in so prisiljeni pustiti šolo. V predelih, kjer je največ otrok,
to je v Južni Aziji in Podsaharski Afriki, približno 73 odstotkov prebivalcev živi z manj kot
dvema dolarjema na dan. Dokazano je, da revščina omejuje dostop do izobrazbe (vzgoje in
pouka) in povečuje tveganje za zlorabo (UNICEF 2009). Izobraževanje pa je najbolj učinkovita
strategija za izkoreninjene revščine. To nas naredi občutljive in je izziv, da z novimi očmi
gledamo na tiste, ki trpijo: to je pogled, ki izraža solidarnost in v katerem situacije, ki žalijo
človeško dostojanstvo, ne smatra za »normalne«. Kriki tolikih trpečih in ranjenih ljudi
potrebujejo oči, ušesa in glasove, ki obsojajo to situacijo in ščitijo življenje otrok.
Nujno moramo prisluhniti klicem otrok, ki nas prosijo za nov svet in ga pričakujejo. Nov svet
za otroke je tisti svet, na katerem bodo vsi imeli boljše temelje za prihodnost svojega
življenja. V njem imajo dostop do kvalitetnega osnovnega izobraževanja. To je svet, v
katerem vsi otroci uživajo številne možnosti za razvoj svojih osebnih sposobnosti v varnem
in ustreznem okolju; kjer je poskrbljeno za njihove osnovne potrebe in kjer prejemajo
pozornost, ljubezen in varnost. To je svet, v katerem imajo otroci pravico biti otroci in v
katerem nam glas mladega Kumar-ja ne dovoli, da pozabimo: »POHITETI MORAMO.«

Meditirajte Izaija 65, 17-25: “Kajti glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo.”
Dejanje
•
•
•
•

K čemu nas glede dela v korist otrok zavezuje Klic k solidarnosti?
Spoznajte, podpirajte in sodelujte z omrežji, Nevladnimi organizacijami in
ustanovami, ki ščitijo otroke.
Posvetite čas otroku, ki je v stiski in preko njega zaslišite klice in krike vseh otrok.
Kot skupnost si oglejte film “All the Invisible Children” – Vsi nevidni otroci – (2005),
ki obravnava položaj otroštva na svetu.

Sklepna molitev
“Nikoli ne pozabite Jezusove ljubezni do otrok” (MT 114).
Jezus, otroci in mladi so tvoji prijatelji. Ti jih razumeš. Ti ljubiš pristnost otrok. Ti si vesel
njihove spontane ljubezni. Ti veš, da tisti, ki so jim podobni, utrjuje korenine, ki za vedno
ostanejo. Iz tega razloga si rekel: “Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim,” kajti
prav po njih je Bog navzoč.
Odgovóri na krike tako številnih otrok, ki so spočeti in rojeni v bedi. Ti poznaš vso njihovo
resničnost. Odgovori na klice tako številnih, ki živijo v izključenosti in so potisnjeni na rob
družbe. Gospod, spodbudi v naših srcih solidarnosti do malih in razsvetli naša dejanja v korist
življenja. Naj tvoje kraljestvo postane vidno preko nas. Amen.
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