Anexa 9

Știai că...
În fiecare minut, în lume se nasc 245 de copii. Astfel, într-un an se nasc
aproximativ 128 de milioane. Fiecare copil vine pe lume cu un potențial imens
care se poate dezvolta prin implicarea celor din jur. Ai auzit vreodată de
proverbul african : Este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil ? Pentru a
crește frumos și a se dezvolta armonios, copiii au nevoie de atenția, grija și
protecția celor din jur. Fiecare copil are nevoie să fie iubit, îngrijit, protejat de
boală și de suferință. Din primele sale zile de viață, orice copil depinde de o
familie, de un loc în care să crească în siguranță, de apă curată și hrană
sănătoasă. Pe măsura ce crește, fiecare copil are nevoie de șanse să învețe, săși pună întrebări, să găsească răspunsuri, să fie încurajat să-și dezvolte
talentele și să se exprime liber, să se joace și să se odihnească. Orice
adolescent are nevoie de îndrumare și oportunități de informare, libertate de
gândire și credință, experiențe diverse de învățare fără să fie exploatat. Data
viitoare când privești în oglindă, rămâi un minut în plus și gândește -te. Ești
unic ! Fața ta spune o poveste : povestea ta. Spune-o cu voce tare și curaj.
Ochii tăi, fie ei albaștri sau căprui, se deschid în fiecare zi spre o lume nouă.
Privește-o cu atenție. În ea trăiesc oameni și copii ca tine, fiecare diferit,
fiecare special. Buzele lor pot spune « Bună dimineața ! » în 6000 de limbi
diferite. Mâinile lor pot să scrie, să planteze, să ajute, să se roage sau să
construiască, dar sunt la fel de preocupate ca ale tale.
Ca și tine, fiecare copil are drepturi. Informează-te ! Învață care sunt și
respectă-le ! Participă ! Construiește o lume mai bună !*

*după un fragment difuzat într-o emisiune radio pentru a marca Ziua Internațională a Demonstrațiilor pentru Pace, preluat și adaptat din Educație
socială, Daniela Barbu și Cristiana Ana-Maria Boca, editura Cd-Press, 2017, varianta digitală, pag. 44.

