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Bevezető
“Amikor valami változás történik, szükség van egy mindenkit
bevonó nevelési folyamatra. Szükség van tehát rá, hogy
felépítsünk egy “nevelő falut”, ahol mindnyájan, szerepünknek
megfelelően, közösen hozzuk létre a nyílt emberi kapcsolatok
hálóját. Egy afrikai közmondás szerint egy egész falu kell egy
gyerek felneveléséhez. Létre kell hoznunk ezt a falut, mielőtt
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nevelni tudnánk. Mindenekelőtt meg kell tisztítani a földet a
hátrányos megkülönböztetéstől, és engednünk kell, hogy a testvériség virágozzék. (Ferenc
papa üzenete a globális nevelési megállapodás meghirdetése alkalmából Vatikán, 2019. szeptember 12.)

Imádkozzunk
Szerető Istenünk! Most, mikor világunk a klímaváltozás, a migráció és más gondok ütötte
sebekből vérzik, mindenkit arra kell nevelnünk, hogy felelősen cselekedjen, egy
igazságosabb társadalom létrehozása érdekében. Segítsd erőfeszítéseinket, mikor azzal a
meggyőződéssel nevelünk, hogy a személyek átformálásával megháltoztatható a világ!
Tapasztalat
Gambiában az oktatás számos kihívással küzd. Az egyik legnagyobb a szegénység, ez áll
a hátterében sok szétszakított családnak és a „kerülőutas” utazás jelenségének. Ez a
„kerülőutas” utazás komoly probléma Gambiában. Azt jelenti, hogy az emberek illegális
útvonalakon jutnak el Európába. A fekete-afrikai országok közül Gambiában a
legmagasabb az elvándorlók száma. Sok fiatal önként fizet azért, hogy az életét
kockáztassa az úton a jobb élet felé. 2019 vége felé egy hajó, 150 emberrel a fedélzetén,
elhagyta Gambia partjait, kifogyott az üzemanyaga és felborult, megölve 62 embert. 82
gambiai és 6 szenegáli utas élte túl a tragédiát.
Jóllehet országszerte sokat beszélnek a veszélyekről, a fiatalok egy része meg van
győződve arról, hogy jobb belehalni a próbálkozásba, mint otthon maradni, a fojtogató
szegénységben. Nem ébrednek rá, hogy előbb valamilyen képzettségre vagy szaktudásra
van szükség a boldoguláshoz külföldön. Sokan, akik így „kerülőúton” próbálkoznak, nem
fejezték be tanulmányaikat.
Isatou tizenhat éves, kilencedik osztályos lány. A családjában öten vannak lánytestvérek.
Azt mondja, sosem találkozott az apjával, csak az édesanyját és a másik apától származó
testvéreit ismeri. Mindig szomorú, ha mások a szüleikről beszélnek. Az anyja nem akarta
elmondani neki, ki az apja, és gondoskodni sem akart arról, hogy kijárja az iskolát. Azt
állítja, Dobongból jött, ott nőtt fel a nagyanyjánál, aki nagyon sokat tesz azért, hogy
befejezze az iskolát. Azt mondja, a nagyanyja megmentette őt az anyjától, aki általános

iskolás korában rosszul bánt vele. Isatou azt mondja, hogy noha megszabadult az anyja
ütlegeitől, az éhínség még mindig fenyegeti, mert a nagyanyja, aki zöldséget árul a piacon,
alig tud eleget eladni egy nap. Nagyon tehetséges, jó magaviseletű gyerek, keményen
dolgozik és a vizsgákon jó jegyeket szerez, mégis azt hiszi, nem vár rá jó élet Gambiában.
Ennek két oka van: a családi háttere, és hogy nincs, aki a tanulmányait támogassa. Azt
mondja, nagyon sokat dolgozik, kétkezi munkát végez, hogy megengedhesse magának az
iskolát, és a nagyanyjának is segítsen fenntartani magukat. Abban reménykedik, hogy ha
elhagyja Gambiát, jobb életre lel.

Reflexió
“ Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk. Újból és újból elhatározzuk: úgy
akarunk élni és szolgálni, hogy ez lehetővé tegye a tökéletességben való növekedést. A
sokféle szükségletre válaszolva különféle apostoli munkákat végzünk, amelyekben az
ember teljes képzését szolgáljuk.”
(KV K 23)

“Bölcsességet szerezni jobb, mint aranyat, okosságra szert tenni többet ér az ezüstnél.”
(Péld 16,16) Szép és drága holmikat birtokolni kellemes dolog, de nagyon kevés olyan dolog
van az életben, amit nem vehetnek el, sose megy ki a divatból és valóban jobb emberré
tesz. Ezek egyike a tanulás.
Mi a teendő?
 Ferenc pápa támogatásával 2020. október 15-én nemzetközi találkozót rendeznek a
Vatikánban. Témája a globális nevelési egyezmény helyreállítása. Szándéka szerint
a találkozó “újraéleszti a fiatal generációk iránti elkötelezettséget, megújítja a vágyat
egy nyitottabb és befogadóbb oktatásra, képes a türelmes meghallgatásra, a
konstruktív párbeszédre és a kölcsönös megértésre.”
(Ferenc pápa, The Invite of Pope Francis, Vatican, 2019. szeptember 12. – angol nyelven).
további információ az egyezményről: https://www.educationglobalcompact.org/en/

 Szentelj minőségi időt diákjaidnak, próbáld meg megkeresni az esetleges gyenge
teljesítményük gyökerét.
 Érzékenyítsd/támogasd diákjaidat abban, hogy értékeljék a tanulást, a társdalmi
nyomástól függetlenül.
Záró imádság
Nagy Tanítónk, a gyermekeknek szükségük van az oktatásra,
hogy részük legyen abban a teljes és bővelkedő életben, melyet
megadni nekik eljöttél közénk. Áldd meg bölcsességgel a
szülőket és a tanárokat, hogy olyan környezetet
teremthessenek, ahol a diákok fejlődhetnek, és jobban
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megérthetik az életet. Oltalmazd a gyermekeket, akik a háborúk
és természeti csapások miatt nem járhatnak iskolába. Nyisd meg szívünket, hogy
megvilágosodjunk és segítsük a gyermekeket, hogy legjobb önmagukká váljanak. Ámen
Készítette Maryanne Ekam nővér az Afrika Tartományból, a nemzetközi Shalom iroda számára.
A fejlécben szereplő grafika a 24. Általános Káptalan szimbóluma, amelyet a Kongregáció Kommunikációs
Hivatala készített.

