Cap nen sense el caliu d’una llar

La Declaració,
el nostre fonament
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El 10 de desembre commemorem la proclamació oficial de la Declaració
Universal dels Drets Humans. Una data d’aquesta naturalesa no ens pot
passar desapercebuda, perquè aquest text, tan breu i clar, és el fonament
de les nostres societats democràtiques, lliures i obertes. És el text que
inspira les constitucions parlamentàries i que identifica aquells drets
bàsics que, en cap circumstància, haurien de ser vulnerats.

Observo

que encara hi ha un
gran desconeixement respecte el
seu continguts. També hi ha molts
ciutadans que són escèptics respecte la
Declaració i que creuen que solament
és una carta de bones intencions, però
que està molt lluny de la realitat que ens
toca viure. No els falta raó. Les notícies
que ens arriben a través dels mitjans de
comunicació mostren fins a quin punt

els drets fonamentals són trepitjats i
violats en molts llocs del món. Això ens
indigna i ens fa perdre l’esperança i la
confiança en la condició humana.
Ens indigna que els drets
fonamentals dels éssers humans
encara siguin trepitjats i violats.

de les seves característiques o trets
personals. Som iguals en dignitat,
encara que som diferents en molts
aspectes, però aquesta diferència no
ens legitima, en cap cas, per tractar
l’altre de manera discriminatòria.
Encara hi ha, en el nostre món, massa
missatges d’odi, massa actituds
d’elitisme i arrogància, de classisme
econòmic, social, cultural o ètnic. Cal
que esmolem totes les armes per
extirpar-los de la nostra societat.

Les nostres diferències no
ens legitimen en cap cas per
tractar l’altre de manera
discriminatòria.

Amb tot, els qui eduquem infants i
adolescents, els qui intentem crear per
a ells un món millor que el que hem rebut
com a herència, veiem en la Declaració
la nostra brúixola. És imprescindible
que els infants assumeixin que són
subjectes de drets, que no són coses, ni
possessions, ni objectes de pertinença,
que són éssers humans dotats d’una
dignitat inherent. Quan hom té aquesta
consciència dels seus drets, adquireix
autoestima ètica, posa resistència
a qualsevol abús i menyspreu. Els
educadors estem cridats a presentarlos el contingut de la Declaració de
manera que puguin entendre’l i fer-se’l
seu.
La paraula clau del text que comentem
és la dignitat, una dignitat que ha de ser
reconeguda de manera idèntica en tots
els éssers humans independentment

La Declaració és viva. L’hem de fer
present en l’activitat que portem a terme
cada dia, en la manera d’adreçar-nos
als infants i als joves, però també als qui
comparteixen la noble tasca d’educar.

