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Bevezetés
A híreket nézve manapság tanúi lehetünk annak, hogy megtört életű gyermekek egész
generációit fosztják meg gyermekkoruktól és nevelés bármilyen formájától. Boldog Terézia
Anya szavaival: „Sohase feledjük, mennyire szerette Jézus a gyermekeket! Ölébe vette,
megsimogatta és megáldotta őket. Róluk mondta: ’Ha valaki befogad egyet ezek közül a
kicsinyek közül az én nevemben, az engem fogad be.’”(Bizalom és bátorság, Szeptember 10.,
#714)
Imádságra hívás
Szerető és gyengéd Megváltó, áldásodat kérjük minden magányos, elhagyott, és a háborútól,
klímaváltozástól vagy erőszaktól megfélemlített gyermekre. Adj bátor szívet, hogy készek
legyünk megtenni, amit tőlünk telik, hogy földünket barátságos és biztonságos hellyé tegyük
számukra. Nyisd meg szemünket és fülünket, hogy lássuk és halljuk a kicsinyek kiáltását.

Tapasztalás
“Egyik nap az iskolában meghallottam a háborút, a puskák úgy szóltak ’ra-ta-ta’. Katonák
jöttek és megverték az iskolásokat, és én elbújtam ott három napig. A szüleim jöttek értem és
két napra hazamentünk. Olyan jó és csöndes volt ott, és nem hittük, hogy újra jöhetnek azok a
hangok. Amikor megtörtént, nem volt időnk a ruhákra gondolni.” (Az UNHCR weblapjáról
http://www.unhcr.org/en-us/children-49c3646c1e8.html)

Világunkban az erőszakkal elűzött emberek több, mint fele gyermek. Sokan egész
gyermekkorukat otthonuktól távol töltik, néha családjaiktól elkülönülten. Nagy
valószínűséggel kegyetlen cselekedeteket élnek át, és számkivetettként ki vannak téve az
erőszak, elhanyagoltság, kegyetlenség, kizsákmányolás, emberkereskedelem vagy katonai
besorozás kockázatának.
“Ma a világon majdnem minden kétszázból egy gyermek menekült” Lily Caprani, az
UNICEF Egyesült Királyságban szolgáló vezérigazgató helyettese szerint. „Az elmúlt néhány
évben nagyon sok gyermeket láttunk, akik arra kényszerültek, hogy elmeneküljenek
otthonukból, és veszélyes, reményvesztett útra induljanak, gyakran egymaguk. Az úton lévő
gyermekeket az erőszak és bántalmazás legrosszabb formái veszélyeztetik, és könnyen
válnak az emberkereskedők és más bűnözők áldozataivá.”(Unicef, UK, sajtókiadvány, 2016.
szeptember 7.)

Ráadásul, a tanulás elvész a menekülő, üldözött gyerekek legtöbbje számára. A
menekültközösségekben az tanulás az egyik legfontosabb prioritás. Mégis, az UNHCR nem
kap elegendő támogatást ahhoz, hogy biztosítani tudja a kellő iskoláztatást a menekült
gyermekek és fiatalok részére. A menekültek részre biztosítandó magas minőségű és óvó
oktatás hiánya akadályozza, az Oktatást mindenkinek (Education for All) célkitűzés
megvalósulását, a tartós megoldásokat és fenntartható fejlődést, valamint a származási és
befogadó országok újjáépítését.

Az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Bizottsága közzétett egy jelentést, amely szerint a
nyilvántartásuk szerinti 6 millió iskoláskorú gyermek több mint fele (3.7 millió) nem tud
iskolába járni. Kb. 1,75 millió menekült gyermek nem jár általános iskolába, és 1,95
serdülőkorú fiatal nem részesül középiskolai oktatásban. A menekültek esetében
világviszonylatban ötször nagyobb a valószínűsége annak, hogy kimaradnak az iskolából.
(A teljes jelentés itt található: http://www.unhcr.org/missingout )

“Ha egy gyermek nem jár iskolába, az nem csak az adott gyermek számára tragédia. Ez
bennünket egytől-egyig gyengébbé és sérülékenyebbé tesz.” (Hanan Al Hroub, a Varkey Alapítvány
díjazottja, a 2016-os Globális Színházi Díj nyertese).

Reflexió
A Küldetéstek van-ban olvasható: “Éberen figyelve a gyorsan változó társadalom mindig új
helyzeteit, igyekszünk felismerni, hogy világunkban milyen feladatok vállalására vagyunk
hivatottak. Keressük, kik korunk szegényei, és hogy napjainkban mik a legsürgősebb nevelési
feladatok. (YAS, ÁD 37). Boldogasszony Iskolanővérként, akik hisszük, hogy a társadalmat meg
lehet változtatni az oktatáson keresztül, a menekült és elűzött gyermekek sorsa súlyos teher
szívünkben és lelkünkben. Milyen hívást hallunk meg, amikor hallgatjuk a híreket vagy
képeket látunk a szenvedő kisgyermekekről? Milyen világot adunk át nekik? Hogyan
találhatják meg benne a helyüket? Ki segíthet nekik, hogy adottságaikat kibontakoztathassák?

Cselekvés


Tudj meg olyan sokat, amennyit csak lehet a társadalmadban élő menekült gyerekek
ínségeiről. Vannak-e olyan programok, amelyekben a Boldogasszony Iskolanővérek
segíteni tudnának?



„ Egy lány, aki fél becsukni a szemét. Egy fiú, akinek nincs ágya. Egy gyerek, aki
azokról az időkről álmodik, amikor az este nem félelmet hozott.” Nézd meg az „Ahol
a gyermekek alszanak” c. fotósorozatot:
http://www.unhcr.org/news/stories/2016/6/5702c1594/where-the-children-sleep.html



Nézd meg a következő filmet: http://www.aplaceintheworldfilm.com/ egy kis
sikertörténetről és arról, hogy mennyit lehet segíteni.



Imádkozz mindazokért a gyermekekért rendszeresen, a közösségi imádság keretében,
akik egyedül vannak, üldözöttek vagy gyengék.
Kísérj figyelemmel egy rád bízott gyermeket, és imádkozz mindegyikért, hogy
biztonságban legyenek.



Záró imádság
Úristen, segíts, hogy ne felejtkezzünk el azokról a gyermekekről, akik ma éhesen és szeretet
nélkül fekszenek le, idegenként idegen földön, a gyermekekről, akik életüket mentve
menekültek és távol vannak otthonuktól. Úr Jézus, adj nekünk körülményeik miatti
együttérzésedből, lágyítsd meg szívünket, és segíts, hogy követhessünk az irántuk érzett
igazságosság és irgalmasság keresésekor. És, Urunk, imádkozunk, hogy érjenek véget a
háborúk, a szegénység és az emberi jogok megsértése, ami a legfőbb oka annak, hogy az
elkeseredett emberek menekültekké válnak.
Fiad nevében imádkozzuk ezt, aki maga is a menekültek nyugtalan életébe született. Ámen
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