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A GYERMEKEK JOGAIRA VONATKOZÓ EGYEZMÉNY PARADIGMAVÁLTÁST JELENT  
„A négy P” 

 
Raül García (Szociális csoport – Katalónia) 

 

1989. november 20-án az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének (ENSZ) Közgyűlésén fogadták el az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének a Gyermekek 

Jogairól szóló egyezményét, valamint a Gyermekek 

Jogaival Foglalkozó Bizottság létrehozását. Az 

egyezmény, mely kötelező minden aláíró országra 

nézve, forradalmi változást feltételez, mert 

magában foglal két olyan koncepciót, amivel ezideig 

korábban nem foglalkoztak eleget: a gyermek 

elsődleges érdeke és a gyermeket érintő ügyekben 

véleményének meghallgatása és figyelembe vétele. 

E két elemen keresztül eljutunk ahhoz, hogy új 

státuszt adjunk a gyermeknek, aki így a jogok aktív 

alanyává válik. E jogok figyelembe vétele sajátos 

blokkokban fogalmazódik meg : (« a négy p ») : 

 

 

- A védelem (Protection) joga: szemben mindenfajta kizsákmányolással és/vagy félreállítással  

- Az ellátás (Provision) joga  : a személyt megillető megfelelő fejlődéshez való jog. 

- A részvétel (Participation) joga: hogy a gyermek dönthessen olyan kérdésekben, amelyek őt, mint 

egyént, és mint egy csoport tagját érintik. 

- A megelőzés (Prévention) joga  : gondoskodni kell arról, hogy a gyermek, lehetőség szerint, 

elkerüljön minden veszélyhelyzetet. 

 

MEGELŐZÉS  
Jaume Bofarull testvér (Karcag, Magyarország) 

 
A megelőzés olyan dolog, ami megpróbálja elhárítani valami rossz 

bekövetkezését. Esetünkben figyelmeztetni a gyermekeket, a fiatalokat, hogy 

elkerülhessék a rossz bánásmódot vagy, hogy visszaélések áldozatai legyenek. 

Ha mi gondolunk erre, azért van, mert reális, létező veszély a kiskorúakkal való 

rossz bánásmód, helyzetükkel való visszaélés. Figyelmeztetnünk kell tehát 

őket, mielőtt ez bekövetkezne. Hogyan ? Beszélnünk kell a tanulókkal az órán, 

az egyéni vagy a csoportos foglalkozásokon (beszélni a fizikai kontaktusról). Fel 

kell hozni a témát a szülőkkel való találkozásokkor, vagy amikor épp az iskolai 

eredmények értékelésére adott reakciójukat elemezzük.  

 

Amikor azt tapasztaljuk, hogy egy diák fáradt az órán vagy gyakran hiányzik, 

főleg hétfőnként, akkor elemezni kell a helyzetet az intézmény pszichológusával 

vagy orientációs felelősével. Beszélgetéseket kell kezdeményezni a szülőkkel  
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és a nevelőkkel (legyen szó akár oktatókról, tanárokról, ebédlői felügyelőkről vagy szabadidős programok 

vezetőiről) a rossz bánásmód megelőzéséről és a gyermekek helyzetével való visszaélésről, és ezt együtt 

kell csinálni a város vagy a városnegyed gyermekeire és fiataljaira odafigyelő társadalmi szolgálatokkal. 

 

A szegénység,  a munkanélküliség, az alkoholizmus... mind kockázati tényezők, amelyek a rossz 

bánásmódhoz és a visszaélésekhez vezetnek. Minden családról konkrét ismerettel kell rendelkeznünk, 

hogy a megfelelő megelőzést alkalmazhassuk.   

 

FIGYELEMFELKELTÉS 
Geneviève Glanzmann (A XXIII. János iskola igazgatónője – Mulhouse) 

 
Segíteni kell a gyermekek jogainak érvényesülését a világban, de itt Franciaországban is, az iskolánkban, 

a kerületünkben 

 mert minden ötödik gyerek a szegénységi küszöb alatt él, és közel 25000 kiskorú hajléktalan az 

l’INSEE felmérése szerint 

 mert egy 2014-es INSERM tanulmány szerint közel 50000 kíséreltek meg öngyilkosságot  

 mert a 12 év alattiak 25 %-a néz pornót az AFPSSU egy 2014-es tanulmánya szerint  

A mi nevelői feladatunk az, hogy   

 érvényre juttassuk a gyermekek jogait, bátorítsuk osztályainkban a gyermekek jogaira való 

odafigyelést, ill. annak megismerését 

 felnyissuk tanulóink szemét az őket körülvevő valóságra, hogy ők maguk a családjukban, a 

sportklubjukban, a holnap világában, amikor majd ők lesznek a felelősei ezeknek az ügyeknek, 

iránymutatói legyenek ezen alapvető jogoknak, amelyek a társadalomban az igazságosság alapját 

jelentik.   

 

 

VÉDELEM  

Danai Anagnostopoulou (Léonin Patissia  Pasztorációs Koordinációs Gimnázium – Athén) 
  

 

Missziónkban a gyermekek jogainak védelme 

alapvető téma mind a gyermekek, mind a fiatalok 

körében. Keresztényekként Krisztust látjuk tanulóink 

szemében, különösen a legelesettebbekében, mivel 

mindnyájunk fejében állandóan ott van az a 

gondolat : «  Bizony mondom nektek : Amit e 

legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem 

tettétek. » (Máté 25,40.) Maristaként megrendít 

minket a ma Montagne-ainak tragikus élete, az olyan 

gyermekeké, akik anyagi és szellemi szegénységben 

élnek, akik megfosztatnak az érzésektől, akik tünékeny materiális és olykor tünékeny, sőt önpusztító 

örömökben keresik a boldogságot. Ezek a gyerekek hívnak minket, hogy mellettük legyünk, hogy védjük 

és oltalmazzuk őket a rájuk leselkedő veszélyekkel szemben. Célkitűzéseink eléréshez az kell, hogy 

szeretettel és érdeklődéssel közeledjünk hozzájuk. Ezáltal még nem tudjuk megszüntetni a hiányaikat és 

problémáikat, de stabil, keresztény értékekkel átitatott életteret nyújthatunk, amely bizalmat és 

biztonságot ad nekik. Ezáltal fejleszthetik személyiségüket, képességeiket. És így mi is hozzájárulhatunk 

egy jobb, igazságosabb és szolidárisabb világ megteremtéséhez, amelyben a gyermekek, az emberség 

megtestesítői élvezhetik a jogaikból fakadó védelmet.  
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RÉSZVÉTEL  
Marta Portas (Igazgatóhelyettes, Champagnat Alapítvány – Katalónia) 

 
Részt venni annyit jelent, mint közbelépni, 

rendelkezésre állni, véleményt mondani, 

meghallgatni, informálódni, elvállalni, 

egyetérteni, cselekedni ... 

 

A részvétel előtérbe helyezése feltételezi, hogy a 

gyermekre úgy tekintsünk, mint a 

döntéshozatalban aktív főszereplőre, aktív a 

tanulásban és aktív a konkrét javaslatok 

megtételében.  

 

Mi abban segítünk, hogy ez lehetséges legyen a 

gyermekek és a fiatalok életterében, 

mindennapi életükben. Bátorítjuk a 

gyermekeket, hogy kérdéseket tegyenek fel, 

hogy kimondják azokat, hogy bátrak, kreatívak, 

kritikusak legyenek, megkérdezzék egymástól, hogy mi történik, s hogy mindegyikük szembenézzen a 

konkrét helyzettel, vitát kezdeményezzen, hogy tudja a maga és a mások dolgait is megszervezni.... 

Ugyancsak fontos az őket segítőknek a cselekvési módja és tanúságtétele. 

 

Megtanulunk részt venni, amikor alkalmat és teret adunk arra, amikor mások véleményét kérjük, amikor 

ügyelünk arra, hogy minden vélemény maghallgatásra találjon, amikor motiváltak vagyunk, amikor úgy 

hisszük, hogy az együttműködés kincs.  

 

Szorgalmazzuk és elősegítjük a meghallgatásra és véleménycserére szolgáló lehetőségeket, amikor 

mindenki előadhatja a maga javaslatait és kérdéseit. A gyermekeknek érezniük kell, hogy az őket érintő 

határozatok köztük születnek, hogy ők valóban számítanak. El kell érni, hogy akarjanak beilleszkedni, s 

hogy élvezzék mindannak gyümölcsét, amit elérhetnek azáltal, hogy mindegyikük részt vesz a 

folyamatban.  

 

 
Gyermekek jogáiért Marista nap 
maristes.eu 

 
http://www.maristes.eu/index.php/fr/rijm-2016/journee-droits-des-enfants 
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A NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK EURÓPAI HÁLÓZATA FELÉ  
Európai Marista Konferencia (EMK) 

Athén, 2015. octóber 26.-28. 
 

Christophe Schietse (Marcellin Champagnat Társaság igazgatója  – Franciaország) 

 

2015 október 26-tól 28-ig ülésezett Athénban az EMK (Európai Marista Konferencia) , ahol kontinensünk 

öt tartományának testvérei gyűltek össze. A helyszínen jelen lévő tartománybeli testvéreken túl jelen 

voltak a « jövendő » testvérek is, akiket kineveztek a következő hároméves ciklusra, egyes tartományi 

tanácsosok és a konferencia missziós csapata.  

 

A tanácskozás fő témája a marista misszió európai jövője volt. Miután egyeztettünk az eddig közösen 

elvégzett munkáról, ill. a Rómában megtartott gyűlésen elhangzottakról, amely az új vezetési és irányítási 

modellekről szólt, s amely tervet az Intézmény kezdeményezett, nyilvánvalóvá vált, hogy hálózatban kell 

dolgoznunk, kiváltképp a misszió és az oktatási intézmények területén. Az EMK missziós csapata, 

amelyben a mi Tartományunkat két testvér képviselte (Gabriel Villa-Real, aki az koordinálja ezt a csapatot 

és Christophe Schietse, a franciaországi marista hálózat felelőse), magára vállalta a konferencia 

megbízása alapján, hogy bemutasson egy elő tervet, amely alapját képezné a nevelési intézmények 

európai hálózatának. Hogy ebben az irányban kell haladni, az egyhangú konszenzus alapján gyorsan 

kiderült, s elindította a gondolatcserét. E gyümölcsöző dialógusból a következő szempontok kaptak 

különös hangsúlyt :  

 

- Egy ilyen hálózat létrehozása lehetővé teszi a marista misszióhoz tartozás érzésének fejlődését a 

Tartomány jelenlegi határain túl és nemzetközi kontextusban 

- Egy ilyen hálózat valódi szociális, személyes és gazdasági elköteleződést igényel, 

- Egy ilyen hálózat és egy esetleges struktúra, amely ennek keretet ad, egységes szabályrendszert 

igényelhet 

- Biztosítani kell e hálózat működéséhez szükséges felelős személyek és a menedzsment 

képzését, 

- A már az Intézményben vagy más hasonló intézetekben meglévő tapasztalatokat összegző 

tanulmány szükséges, hogy elképzelhessük kereteit ennek a jövőbeni európai hálózatnak. 

- A későbbiekben el kell gondolkoznunk a szociális intézmények hálózatának létrehozásáról (az 

iskolákéhoz kapcsolódón). 

2015 decemberétől a missziós csapat munkához lát, hogy elkészítse a nevelési intézmények hálózatának 

tervezetét bemutató dokumentum vázlatát, azt a dokumentumtervezetet, amit az EMK 2016 májusában 

Lisszabonban megrendezendő ülésén mutat be.  
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TARTOMÁNYI KÉPZÉS A MARISTA EVANGELIZÁCIÓS MISSZIÓ SZÁMÁRA  

 
Fr. Jaume Parés (Képzési koordinátor,  Champagnat Alapítvány –Katalónia) 

 
 Marcellin Champagnat missziójának lényege az volt, hogy 

« megismertesse és megszerettesse Jézus Krisztust ».  A nevelés 

eszköz volt számára, hogy elvezesse a fiatalokat a hit 

megtapasztalására és hogy « jó keresztényeket és becsületes 

polgárokat » neveljen belőlük. (MEM). 

 

Hermitage Tartomány utolsó tartományi káptalangyűlésén a 

hangsúlyt az evangelizáció prioritására helyezték mind a misszióban, 

mind a Tartományban. Konkrétan: “Újjá kell élesztenünk a nevelési 

missziónkat, hogy az evangelizáció és szolidaritás uralkodjék benne”. 

E felhívás fényében és összegyűjtve a nevelési intézmények 

különböző koordinációs eszközökre vonatkozó javaslatait, a Misszió 

Titkársága elindított egy tartományi képzést a marista evangelizációs 

misszióról.  

 

A képzési javaslat alapszöveteként az az erőfeszítés szolgált, hogy 

Marcellin Champagnat tapasztalatát felhasználva azt napjaink 

európai valóságában aktualizáljuk. A marista misszió vitalitásának biztosításában nagyon számítunk 

azokra, akik a Tartomány nevelési intézményeiben a mindennapok gyakorlatában ezt megvalósítják. 

Kétségtelenül ők azok, akik Marcellin Champagnat álmát továbbviszik.  

 

 Ez a képzés azoknak a nevelési intézményekben tevékenykedő 

csapattagoknak szól, akik helyi szinten, a helyi munka vezetőiként, 

a marista misszió terjesztői lehetnek.  

A képzés az avellanes-i és hermitage-i marista házakban folyik, 

azokban a házakban, amelyek történelmünk és hagyományaink 

gyökereihez kapcsolnak minket. De nemcsak ezekben a házakban: 

kapcsolatba lépünk a helyi közösséggel, ami más, mint az, ahol a 

nevelő nap mint nap dolgozik. Gyakorlati módszertani képzést 

kínálunk, útmutatóval és a személyes elmélyülést segítő módon.  

Maristaként tudatában vagyunk annak, hogy feladatunk sajátos és 

gazdag karizmánkat közelebb hozni napjaink gyermekeihez és 

fiataljaihoz, valamint az egyházhoz. Az a tény, hogy együtt ugyanazon Tartomány tagjaiként 

tökéletesedhetünk evangelizációs missziónkban, ez nagy kincs mind a résztvevőknek, mind azon oktatási 

intézményeknek, ahol missziónkat gyakoroljuk. 
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SZEMÉLYES VÉLEMÉNYEK AZ EVANGELIZÁCIÓS MISSZIÓRÓL   
Pepa González (Centre Rialles igazgatója, Santa Coloma de Gramenet) 

 

Mindjárt az elején elmondom, hogy a 2014/15-ös tanévben már élvezhettem 

volna e nagyszerű képzés előnyeit, de személyes okok miatt csak ez évben 

tudom megtapasztalni mindezt.  

Hozzá kell tenni még, hogy a nevelői misszió minden nap a mienk, a saját 

konkrét marista közösségünkben, lévén, hogy az egész évben a folyamatos 

képzés javasolt számunkra, és általában és úgy tekintjük a dolgot, mint egy 

másodlagos cselekvést. Mert elsősorban a mindennapi feladatainkra 

koncentrálunk, a családokra, a gyerekekre, a fiatalokra, akikkel 

foglalkozunk.. 

 

Ebben az esetben sem lett ez másként. Amikor javasolták a részvételemet, úgy tekintettem erre, mint egy 

plusz képzésre, mindazon számos képzés közepette, amit azáltal élek meg, hogy az « Alapítvány » 

szolgálatában állok. De valójában rávezettek, hogy úgy nézzem ezt, mint a személyes gazdagodásomnak 

kedvező lehetőségét, valamint találkozást intézményünk legmélyebb lényegével. Talán annak is 

köszönhető, hogy szerencsém volt találkozni olyan személyekkel, olyan képzőkkel, akik mindent a 

rendelkezésünkre bocsátottak, olyan helyeken, ahol mi gyakoroljuk, gyakorolni fogjuk a képzést... Nem is 

ez a fontos... mindez felébresztette bennem a marista élet iránt érzett örömet, amit már régóta éreztem 

szunnyadni magamban. A legjobb, hogy tudjuk, hogy mi, akik ott voltunk az első héten Les Avellanes-ban, 

nekünk közösek a gyökereink és közös a lelkesedésünk, hogy folytassuk a felfedezését és a továbbadást 

annak, amit ez az alkalom nekünk nyújtott.  
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