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Uvod  

»Vsaka sprememba je spodbuda za vzgojni proces, ki 

vključuje vsakega. Zato je potrebno, da ustvarimo »vzgojno 

vas«, v kateri si vsi ljudje, glede na svoje posamične vloge, 

delijo nalogo, da oblikujejo mrežo odprtih, človeških 

odnosov. Kakor pravi afriški pregovor: »Cela vas je 

potrebna, da vzgojimo otroka.« Takšno vas moramo 

ustvariti, da lahko vzgajamo. Na prvem mestu moramo 

področje prečistiti zapostavljanja in dati bratstvu možnost, 

da cveti.« 

   Credit CCO Public Domain              

(Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za Launch of the Global Compact  on Education Vatikan VA, 12 september, 

2019.) 

 

Klic k molitvi 
Ljubeči Bog, v tem času, ko svet krvavi zaradi ran, ki jih povzročajo podnebne spremembe, 

migracije in druge nadloge, postaja nujnost, da bi bili vsi vzgojeni za odgovorno delo pri 

graditvi pravične družbe. Pomagaj nam v naših naporih, da vzgajamo s prepričanjem, da se 

svet lahko spremeni le, če se spremenijo ljudje. 

 

 
Gambija kot država se sooča z mnogimi izzivi, ki zadevajo izobraževanje. Eden največjih 

izzivov je revščina, ki poraja razbite družine in potovanja po stranskih poteh. Iti po stranskih 

poteh je prevladujoč problem tu v Gambiji. To pomeni priti v Evropo po nepravilnih - 

nelegalnih poteh. Gambija ima enega od najvišjih odstotkov migracij v Sub - saharski Afriki. 

Mnogi mladi ljudje prostovoljno plačajo denar, da tvegajo svoje življenje na potovanju k 

boljšemu življenju. Konec leta 2019 je ladja s 150 osebami na krovu zapustila Gambijo. 

Zmanjkalo je goriva, zato se je ladja prevrnila. Pri tem je umrlo je 62 oseb, rešenih je bilo 82 

oseb iz Gambije in 6 iz Senegala. 

Kljub temu, da se v državi neprestano govori o zavedanju nevarnosti, so nekateri mladi ljudje 

prepričani, da je bolje poizkusiti in umreti, kot ostati doma in se utapljati v revščini. Ne 

zavedajo se dejstva, da je potrebna izobrazba ali veščine, preden lahko odidejo in živijo v 

tujini. Mnogi, ki pokušajo to stransko pot, niso prej zaključili svojega šolanja.  

Izkušnja 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html


Isatou, šestnajstletno dekle iz devetega razreda, iz družine s petimi dekleti, je povedala, da 

nikoli ni srečala svojega očeta, pozna samo svojo mamo in sestre, ki so od drugega očeta. 

Vedno je žalostna, ko drugi govorijo o svojih starših. Njena mama je odklonila, da bi ji 

razodela, kdo je njen oče in je tudi odklonila, da bi skrbela zanjo skozi šolsko obdobje. Trdi, 

da prihaja iz Dobonga, ker je tam odraščala s svojo staro mamo ki si zelo prizadeva, da bi 

vnukinja končala šolanje. Potrdila je, da jo je stara mama rešila njene mame, ki jo je trpinčila, 

ko je bila v osnovni šoli. Isatou je povedala, da se kljub temu, da jo sedaj mama več ne tepe, 

sooča z lakoto in stisko, ker njena stara mama, ki prodaja zelenjavo na trgu, težko proda 

dovolj na dan. Je sijajna učenka in lepega vedenja, ki dela zelo trdo in naredi vse preizkuse 

z odličnim uspehom, toda še vedno verjame, da v Gambiji zanjo ni dobrega življenja. Tako je 

zaradi dveh razlogov. Prvi zaradi njenega družinskega ozadja, in drugi, ker nima nikogar, ki 

bi podpiral njeno šolanje. Pove, da si zelo prizadeva in opravlja nekatera služabniška dela in 

si tako pomaga pri šolanju in prispeva svoji stari mami pri preživljanju, Resnično upa, da bo 

lahko odpotovala iz Gambije naproti boljšemu življenju.  

  

 

»Vzgajamo z vsem, kar smo in kar delamo. Nenehno se odločamo za tak način življenja in služenja, ki 

spodbuja k rasti. V odgovor na mnogovrstne potrebe delujemo v različnih apostolatih, v katerih si 

prizadevamo za celostno vzgojo človeka.«(Poslane ste, K 23) 

»Pridobiti si modrost je bolje kot zlato, pridobiti si razumnost je več vredno ko srebro.« (Pregovori 

16,16) Lepih in dragih stvari se lahko veselimo in v njih uživamo, toda zelo malo je stvari v življenju, 

ki nam jih nihče ne more vzeti, ki so vedno sodobne in nas resnično naredijo boljše ljudi. Vzgoja / 

izobrazba je ena od teh stvari.  

  

 15 oktobra 2020 bo v Vatikanu svetovno srečanje, ki ga je potrdil papež Frančišek. Tema je: 

»Vzpostaviti globalni edukativni pakt (vzgojno-izobraževalni sporazum)« Srečanje je namenjeno 

poživitvi zaveze za mlajše generacije in z njimi, obnovitvi navdušenje za bolj odprto 

izobraževanje in obsega sposobnost potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in 

vzajemnega razumevanja.«  
                 (Papež Frančišek The Invitation of Pope Francis, Vatikan, 12 september 2019). 

Več o paktu lahko preberete na: https://www.educationglobalcompact.org/en/  (ali na Radio Vatikan slo) 
 

 Svojim učencem nudite kvaliteten pouk; skušajte poiskati korenine njihovega 
skromnega znanja v šoli.  

 Podpirajte učence , da bodo cenili izobrazbo ne glede na socialni vpliv. 
 

Sklepna molitev 

Veliki Učitelj, otroci potrebujejo izobrazbo; prišel si, da bi jim dal in 

bi imeli življenje v polnosti in obilju. Blagoslovi starše in učitelje z modrostjo, da bodo ustvarili 

okolje, kjer učenci lahko uspevajo in bolje razumejo življenje. Zaščiti otroke, ki ne morejo 

Razmišljanje 

Dejavnost 

https://www.educationglobalcompact.org/it/invito-di-papa-francesco/
https://www.educationglobalcompact.org/en/


obiskovati šole zaradi konfliktov in naravnih nesreč. Odpri naše srce, da bomo poučevali in 

skrbeli za otroke, da bi v polnosti razvili svoje darove. Amen. 

Pripravila s. Maryanne iz afriške province za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija.  Grafika iz Smernic 24. generalnega 
kapitlja. 
Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo. 


