DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO JE OB DNEVU ČLOVEKOVIH
PRAVIC 2015 RAZPISALO LITERARNI NATEČAJ Z NASLOVOM PRAVICA DO RAZVOJA.
KER SMO V TEM ŠOLSKEM LETU PRISTOPILI KOT PRIDRUŽENA ČLANICA ASP MREŽI UNESCO ŠOL, SMO SE
GA UDELEŽILI TUDI NA NAŠI ŠOLI, IN SICER SO LITERARNO USTVARJALI UČENCI: ANA PIRH, ANAMARIJA
ČARMAN, BORUT JERELE, EVA ŽNIDARŠIČ, KLARA POVŠE, KLEMEN BAJC, LARA GORNIK, MAJA GORENC,
MARJETKA KRALJ, ŠPELA GORENC, TINA KRALJIĆ IN VALENTINA PIRH.

STROKOVNA KOMISIJA JE NAGRADILA LITERARNO DELO VALENTINE PIRH, 9. B,
Z NASLOVOM PRAVICA DO RAZVOJA:
Vsi smo del istega sveta in vsi ljudje bi si morali biti enaki. A, ni po vsem svetu tako. Ponekod
se ljudje iz dneva v dan borijo za svoje pravice, ki so jim večkrat kršene.
Ljudje se borimo za razvijanje svojih sposobnosti, ki jih nekateri v okolju, v katerem živijo, ne
morejo. Prikrajšani so za del sebe, ki ga ne morejo razvijati. Za to pa so kriva neenakomerno
razdeljena sredstva. Nekateri bi se lahko iz dneva v dan kopali v vsem svojem denarju, ko se na
drugem koncu sveta borijo za vsak cent. Tako ljudje ne morejo živeti v normalnih pogojih in
razvijati svojih sposobnosti in talentov ter ne pridobivajo novih izkušenj.
Največkrat se kršijo pravice ženskam. Že od nekdaj je veljalo, da so ženske manjvredne kot
moški. Povečini to ne velja, vendar so na svetu še kraji, kjer ženske ne morejo živeti »pravega
življenja«. Ženske se ne smejo zaposlovati, se pojavljati v javnosti, imeti morajo zakrit obraz ipd.
V več organizacijah jim nudijo zaščito in pomoč, če so v nevarnosti in potrebujejo dom. Dom,
kjer jih bodo ljudje razumeli. Sem se lahko zatečejo, če so izpostavljene nasilju, nočejo trpeti,
želijo bolje živeti…
Najmlajši – otroci – so prav tako večkrat izpostavljeni revščini in neprimernim življenjskim
pogojem. Zelo pozno se spoznajo s črkami, pisanjem in branjem. So slabo izobraženi, saj nimajo
pogojev, da bi bilo bolje. Večkrat so diskriminirani in izločeni iz družbe zaradi njihove verske
pripadnosti, rase … Večina staršev otrok je hudo ranjenih, pohabljenih ali celo mrtvih zaradi
vojn. Tako so ti otroci prepuščeni sami sebi.
Na srečo pa so tu tudi ljudje, ki jim je mar za dogajanje po svetu. Ti želijo svet obrniti na bolje,
pomagati pomoči najbolj potrebnim in se zavedajo stiske ljudi, ki živijo na takih področjih sveta.
Trudijo se na vsakem koraku, da bi pomagali drugim. Zaradi takih ljudi se bo morda kdaj v
bodočnosti kaj spremenilo. V ospredje postavljajo človeka in spreminjajo življenje korak za
korakom na bolje.
Že vsak mali podarjen nasmešek lahko nekomu polepša dan ali celo razsvetli življenje. Ni
potrebno veliko, da se človek počuti bolje. Štejejo male in drobne stvari, ki v stiski pomenijo
ogromno. Zato se trudimo pomagati pomoči potrebnim, pa če je to le nasmeh, lep pogled ali
rahel stisk roke. Tako dejanje bo srce ogrelo tudi vam.

ISKRENE ČESTITKE VALENTINI!

