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CONHECENDO A GUATEMALA
O que você achou da proposta que você recebeu ontem? Conseguiu ver todos os links sugeridos?
Parabéns! Se não, ainda há tempo de ver.
Hoje nós vamos escutar as VOZES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS da Guatemala.
Veja aqui onde fica esse país.
No e-mail de abertura foi dito que um dos objetivos da celebração do Dia Universal da Criança é
promover o intercâmbio mútuo e compreensão entre as crianças, adolescentes e jovens;
você também conheceu a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Todos os dias você vai
ter oportunidade de ler ao menos um artigo sobre diferentes direitos da criança e do adolescente.
Artigo 1º da Convenção da Criança
Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de
18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade
seja alcançada antes.
Temos aqui três depoimentos de adolescentes da Guatemala. A Guatemala foi avaliada pela ONU
em 2012. Uma das recomendações recebidas foi a de número 89. “Implementar medidas
específicas, duráveis e eficazes para reduzir as altas taxas de desnutrição crônica que sofrem as
crianças, especialmente entre a população indígena, que afetou oito em cada dez crianças, de
acordo com o Fundo das Nações Unidas para Crianças (UNICEF).” (Foi apresentada pela Noruega).
Os adolescentes da Guatemala estudam em uma escola marista. Chama-se Instituto Tecnológico
K’iche. Eles falam sobre educação, saúde e pobreza em seu país.

“A maioria dos cidadãos guatemaltecos são de origem indígena.
Por essa razão às vezes por falta de educação, devido à baixa
renda, vivem na pobreza e na falta principalmente de alimentação.
A maioria dos afetados nesta situação são as crianças. Os pais não
têm recursos suficientes para consumir alimentos saudáveis e de
boa qualidade, porque o preço destes é elevado, ou simplesmente
não têm informações suficientes sobre a alimentação básica.
Na Guatemala a desnutrição é um problema que afeta sobretudo
os mais pobres. Uma solução que eu vejo para isso é garantir os
seus direitos como cidadãos. Os mais afetados são os povos
indígenas. Todos devemos aprender a comer de maneira saudável
e garantindo recurso econômico para melhor viver”. Juana
Veronica Jerónimo Nix.

“Os direitos da criança deveriam ser
ensinados do jeito da criança, pensando como
elas, usando jogos e divertindo-nos. Não
queremos uma vida sem sentido e sem valor,
pois não queremos viver na ignorância. Os
direitos existem e não devem favorecer
apenas às crianças que nascem em berço de
ouro, mas também àquelas crianças que
vivem nos campos desde pequenas,
trabalhando com 11 ou 12 anos, com as
necessidades de suas famílias em seus
ombros. Queremos que os direitos garantam a
oportunidade de estudar, de brincar, de ter
lazer e descanso. Com isso, poder adquirir
sabedoria e entendimento, para fazer com que a Guatemala cresça e progrida para receber novas
crianças”. Fatima Lorenzo.
“É importante fomentar em nossa
sociedade valores tais como: o respeito,
a humildade, a tolerância e a
solidariedade e implementá-los, colocálos em prática para poder eliminar a
discriminação. Por outro lado, é
importante promover a participação de
crianças com deficiência, criar condições
para que elas se sintam seguras e
confiantes. Além disso, as pessoas
também têm que aceitá-las, e ajudá-las,
incentivá-las e apoiá-las para seguir em
frente e participar em um nível superior
na nossa sociedade. Afinal, todos somos
seres humanos e filhos de Dios.
Uma pessoa com deficiência que consegue vencer esses problemas se torna um exemplo para
todos”. Brayan Steven López de León.

Veja outros depoimentos sobre a Guatemala no site da FMSI.
O que você achou do depoimento deles? Situação como a deles acontece em muitos países. Será
que acontece o mesmo em seu país? Veja o que a Convenção fala sobre saúde e educação nos
artigos 24 e 28.
Convidamos você para dialogar sobre esse tema em sua escola, entre seus amigos, colegas de
trabalho, comunidade marista, em sua família, etc. Que tal você propor esse tema para ser debatido
em sala de aula? Seja criativo!!!
A FMSI gostaria de receber seu parecer em sua página no Facebook.
Convidamos você a refletir sobre questões importantes referentes às crianças de seu país e do
mundo.

Fique ligado. Amanhã tem mais!!!

