Misli za pridigo
Otroci ti lahko kdaj pa kdaj vzamejo zadnje živce. To vedo vsi starši in stari starši, vse
učiteljice in vsi vzgojitelji v vrtcih. Hkrati pa so najbolj ranljiva skupina v naši družbi. Kajti, kar
bomo otrokom v njihovi odprtosti posredovali dobrega ali slabega, bo oblikovalo ali uničilo
naš svet.
Učenci, ki so hoteli otroke poslati proč, so v tem trenutku v njih videli le motnjo. Mogoče so
bili potrebni počitka, ali so mislili: »Smo že dosti obremenjeni, ne moremo se ukvarjati tudi še
z otroki.«
Vendar Jezus gleda v globino, spozna kako pomembna je za otroke dobrota, kako
pomemben je blagoslov za njihov nadaljnji razvoj. Iz tega razloga zbira otroke okoli sebe, jih
blagoslavlja, jim podari nekaj, kar dela njihovo življenje bolj bogato in lepše. Želi jim dati
nekaj za njihovo življenjsko pot, od česa bodo lahko živeli.
V času, v katerem svet vedno bolj raste skupaj, v katerem je lahko cela država v primežu
pokvarjenega mladostnika, je postajalo še bolj pomembno, da so otroci in mladostniki
deležni „dobrote in blagoslova“. To velja za otroke in mladostnike na Koroškem pravtako kot
za otroke in mladostnike po svetu. Če danes prevzamemo odgovornost za generacijo za
nami, s tem pokažemo, da nam je pri srcu prihodnost naše zemlje.
Caritas na Koroškem si je dala nalogo, prevzeti odgovornost za otroke in mladostnike za
begunske družine iz Jordanije. Gre za otroke, ki so v svojem kratkem življenju videli veliko
gorjá. Kljub vojni, nasilju in izločitve iz družbe jim je ostalo upanje na boljše življenje. To
upanje želi Caritas krepiti z možnostjo obiska šole. Dobra izobrazba otrok učinkuje pozitivno
na celo družino, ki bo nekoč živela od dohodkov otrok. Kajti oskrbe v starosti in
zdravstvenega varstva za begunske družine ni. Iz tega razloga stavijo družine svoje upe na
prihodnost otrok.
Tako gre tudi materi Demiani iz Sirije, ki že leta dolgo živi s svojo družino – vključno s štirimi
otroki – v Ammanu, glavnem mestu Jordanije. Je ena izmed 1,3 milijona beguncev iz Sirije v
Jordaniji. To ni malo za državo, ki je približno tako velika kot Avstrija in ima 8 milijonov
prebivalcev. Begunske družine so za nekatere Jordance neprijetne, za druge so možnost
delati dobiček iz položaja, v katerem se nahajajo. Kajti sedem letna vojna v Siriji prisili
begunske družine, da si poiščejo primerna stanovanja v deželi gostiteljici. Kdo lahko
dolgoročno še posebej pozimi ostane v begunskih kampih, kjer so ljudje izpostavljeni tudi
nasilju drugih, ne da bi odnesel resne škode? Vendar čim več družin išče stanovanje, tem
bolj rastejo tudi cene. Tako odrasli in otroci za drag denar životarijo v tesnih prostorih brez
kurjave in vodnega priključka. Demiana pripoveduje o svojih dnevnih skrbeh: „Streha je
pokvarjena in okna so prepustna. Nimamo kurjave in pozimi je zelo mraz.“ Življenje družine
se odvija na nekaj žimnicah, ki so razdeljene po prostoru. Če Demiana spregovori, se ji vidijo
skrbi v obrazu. Šele ko pripoveduje o svojih otrocih in njihovem obisku šole, se zasvetijo
njene oči.
Otroci, ki obiskujejo šolo so upanje družine na boljšo prihodnost. Sanjajo o tem, da bi se
lahko spet vrnili v domovino. Vendar brez izobrazbe bi tudi tam bili revni in brez izgledov na
boljšo prihodnost. S šolsko izobrazbo imajo otroci več možnosti, dobiti dobro delo in dobro
plačo. Tako bodo v prihodnosti lahko oskrbovali tudi starše. V tem trenutku obiskujejo tri od
štirih Demianovih otrok Caritas šole, pri tem lahko koristijo tudi zdravstveno oskrbo Caritas.
Izobraževalni program je dobro premišljen. Na začetku šolskega leta poučuje za tri tedne en

učitelj vse otroke v različnih razredih. Njemu ob strani stoji socialni delavec. Šele potem se
otroke porazdelijo glede na njihove sposobnosti. Socialni delavci imajo pomembno nalogo.
Na eni strani si prizadevajo za boljšo socialno vedenje državnih učiteljev, ki popoldne
poučujejo v Caritas šolah. Na drugi strani skrbijo za travmatizirane oziroma socialno šibke
otroke. Tako nastane pozitivno učno vzdušje, ki koristi vsem udeležencem. Šola skrbi
nadalje za strukturo in red v življenju otrok. Smiselno udejstvovanje jim daje pogum, da imajo
življenje s perspektivo. Za mater Demiano in njeno družino sta Caritas šola in zdravstvena
oskrba Caritas sidro, ki jim daje dnevno moč.
Z vašim darom prispevate nekaj dobrega in blagoslovljenega za prihodnost begunskih otrok
v Jordaniji. Kajti kako dolgo imajo begunske družine na licu mesta upanje, tako dolgo bodo
imele voljo vztrajati, da se nekoč lahko vrnejo v domovino. To upanje lahko krepite danes z
vašim darom.

