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Uvod 
Za bedno stanje izobrazbe po svetu ni nobenega razloga. Ta položaj pogosto povzroča 
pomanjkanje politične volje nekaj narediti za to ali pa pomanjkanje denarja, ker je bil 
porabljen za druge namene. Odgovornost nosijo tudi mnogi strukturni vzroki. Revščina, 
razlike v ravnanju z dečki in deklicami, življenje v odročnih področjih, kot tudi jezik, etnična 
pripadnost, otroško delo in/ali psihološka in mentalna prizadetost – vse to ovira dostop do 
izobrazbe in preprečuje otrokom, da bi se lahko šolali. Vojne in spopadi pokopljejo vse. Ti 
različni vzroki obojestransko vplivajo drug na drugega in morejo skupaj še povečati 
negativne učinke (iz študije o uresničevanju cilja “Izobrazba za vse”).  
http://www.bildungskampagne.org/bildung-fuer-alle-eine-kleine-geschichte-grosser-versprechen. 
 
Klic k molitvi 
“Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, 
ustvarjene po božji podobi in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta” 
(Poslane ste, K 22).  Molimo, da bi moglo vedno več ljudi do polnosti razviti svoje sposobnosti.  
 
Izkušnje 
Kljub mnogim izobraževalnim možnostim v Nemčiji je nekaterim otrokom šolska izobrazba 
še vedno preprečena, kajti otrokom beguncev v Nemčiji ne pripada nikakršna pravica hoditi v 
šolo.    
 
To se je zgodilo deklici Margi, ki je s svojo družino pribežala iz Libanona v Nemčijo. Čeprav 
so otroci želeli študirati, jim je bilo nadaljnje izobraževanje zelo oteženo, ker družina ni imela 
dovoljenja za bivanje.    
 
To je bilo kljub dejstvu, da je Nemčija leta 1992 – podobno kot mnoge druge države – 
podpisala konvencijo Združenih narodov o pravicah otroka, s čimer je vsem otrokom 
zagotovljena pravica do izobrazbe. Posebna pozornost je namenjena enakosti vseh otrok, ne 
glede na njihovo socialno ozadje.     
 
Marga je imela srečo. Podpirala jo je organizacija, ki se bori za pravice otrok beguncev, da 
morejo hoditi v šolo in tako imeti dobre možnosti za prihodnost.    
 
Premišljevanje 
“Svetovna situacija nam odpira velika vprašanja o tem, kaj pomeni biti človek in o 
prihodnosti našega zemeljskega doma. Jasno stopijo v ospredje vprašanja človekovih pravic v 
družbenem in političnem življenju vsakega naroda, izpostavlja se pa tudi potrebnost socialne 
pravičnosti in vzgoje, ki spreminja, in ki je v vsakem pogledu enako velik izziv, kot so bile 
situacije, s katerimi se je soočala mati Terezija, ko je pred 175. leti začela naše poslanstvo” 

http://www.bildungskampagne.org/bildung-fuer-alle-eine-kleine-geschichte-grosser-versprechen


(sestra Mary Maher, v:  “Prepoznavamo nove razmere v zgodovini naše mednarodne kongregacije, 1 B.). 
Čeprav kot dijaki in dijakinje v Nemčiji priznavamo potrebnost vzgoje in izobraževanja, pa 
pogosto mislimo, da je učenje nekoristno in neradi hodimo v šolo. Vseeno pa v svojem 
življenju vzgojo in izobraževanje jemljemo kot samo po sebi umevno.  
  
Če razmišljamo o drugih deželah, v katerih izobraževanje ni obvezno, kjer v podeželskih 
predelih ni šol in kjer je zaradi revščine šolanje nemogoče, začenjamo dajati prisotnosti pri 
pouku večji pomen. V šolo hodimo tako kot jemo ali spimo; vzgoja je pomenljiva sestavina 
našega življenja. Brez vzgoje bi naši družbi manjkala trdnost, ki jo ima sedaj, za nas pa bi se 
bilo zelo težko zadovoljivo pripraviti za dober poklic. Vrednota izobraževanja nam je postala 
jasnejša in obžalujemo, da je izobrazba še vedno velik problem v mnogih deželah.   
 
V Libanonu, ki so ga pogosto pretresale državljanske vojne, dajejo veliko vrednost vzgoji, 
ker so ljudje prepričani: "Vse mi lahko vzamejo, razen tega, kar je v moji glavi."  
(http://www.armut.de/aspekte-der-armut_ursachen-und-folgen-der-armut_mangel-an-bildung-und-
ausbildung.php?mysid=rgknbipo ) 
 
Dejanje 
Še vedno je odvisno od vlad bogatih industrijskih dežel, da prepričljivo dokažejo, da obljube, 
ki so jih dali leta 2000, niso bile samo besedna podpora. Istočasno pa je 164 vlad zagotovilo, 
da bodo do leta 2015 vsi otroci, dečki in deklice, imeli prost dostop do dobre splošne 
osnovnošolske izobrazbe.  
 

• Obnovite svojo zavezanost za dosego tega razvojnega cilja tisočletja s peticijo 
ministru za vzgojo svoje dežele in/ali voditeljem držav skupine G-20. 

• Oglejte si kratek video “2 girls born on the same day”  ("Deklici rojeni isti dan") in se o 
njem pogovorite v skupnosti ali s svojimi prijatelji.  

• Spodbudite svoje prijatelje in znance, da se vam od 22. aprila do 10. junija 2012 
pridružijo pri letošnji svetovni kampanji za vzgojo. 
http://www.campaignforeducation.org/  

• Podpirajte otroke beguncev v svojem okolju, ki ne znajo dovolj jezika, kar omejuje 
njihovo priložnost za dobro izobrazbo.  

 
 
Sklepna molitev 
  
Gospod naš Bog, Oče in Mati nas vseh! Zaradi okoliščin v svoji domovini mnogo ljudi na 
tem svetu nima priložnosti, da bi se naučili brati in pisati. V današnji družbi pa je osnovna 
izobrazba pogosto temelj za rešitev iz revščine. Odpri nam oči in srce in nas blagoslovi, ko 
skušamo narediti vse, da bi podpirali in spremljali te ljudi na njihovi poti iz revščine in kadar 
delamo za to, da bi bila za vse dosežena "splošna osnovnošolska izobrazba". Amen. 
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