XXIV. Valné zhromaždenie FIMCAP 2013 – Modra, Slovensko
Programové vyhlásenie
Úvod
FIMCAP ako katolícka, celosvetová, strešná mládežnícka organizácia je zástancom aktívnej
účasti a začlenenia všetkých detí v rámci cirkvi a spoločnosti. Je v našom záujme spolupôsobiť
tak, aby deti poznali svoje práva zadefinované v rámci Dohovoru OSN o právach dieťaťa (CRC).
Po diskusii o týchto právach sa všetky členské organizácie účastné na 24. Valnom zhromaždení
počas práce v skupinách zaviazali chrániť práva dieťaťa a propagovať ich v rámci svojich aktivít.
Organizácia FIMCAP sa tiež rozhodla, že v priebehu nasledujúcich 3 rokov bude podujatie
s názvom FIMCAP Day venované vždy niektorému zo špecifických aspektov práv dieťaťa.
Najlepší záujem dieťaťa
Najlepší záujem dieťaťa je základom všetkých našich podujatí a aktivít. Sme si vedomí, že každé
dieťa má svoje vlastné špecifické osobné záujmy, svoje vlastné práva a povinnosti. V organizácii
FIMCAP je naším cieľom vytvárať priateľské prostredie pre naše deti a vedúcich. Presadzujeme
nulovú toleranciu násilia (či už sa jedná o fyzické alebo psychické násilie) alebo akejkoľvek formy
zneužívania a rešpektujeme každého osobné hranice. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa
snažíme rozvíjať rôzne mechanizmy, ktoré nám pomáhajú riešiť vyššie spomínané problematické
záležitosti.
Zmena postoja v spoločnosti
Chceme, aby deti boli deťmi, aby vždy mohli nájsť voľné a bezpečné miesta, kde sa môžu hrať,
skúmať, objavovať a tak posilňovať svoje hodnoty a nájsť odpovede na svoje potreby. Deti by mali
predstavovať kritických a zodpovedných agentov zmeny vo svojich rodinách, komunitách a
spoločnosti. Z tohto dôvodu má holistický prístup ku vzdelávaniu pre nás zásadný význam, pretože
práve vzdelanie poskytuje deťom potrebné zručnosti k ich účasti na dianí v spoločnosti a zároveň
učí dospelých ako načúvať deťom. Vzťahy medzi dospelými, mladými a deťmi by mali byť
rovnocenné a založené na vzájomnom rešpekte. Z detí by sa nemali stávať prostriedky moci pre
vládnuce zložky v rámci politiky, práva, verejnej mienky, médií či ekonomiky. Sme si vedomí, že
problémy na lokálnej úrovni ako napríklad korupcia či manipulácia ovplyvňujú našu prácu s deťmi
ako aj deti samotné. Uvedomujeme si, že s týmito krivdami sa možno stretnúť vo všetkých kútoch
sveta, čo je dôvod, prečo chceme chrániť deti v spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami.
Deti a mier
Ako katolícka mládežnícka organizácia máme zodpovednosť za propagáciu, zastupovanie
a jednanie v otázkach mieru v rámci našich členských organizácii ako aj v našej spoločnosti.

Prehlasujeme, že každý človek má právo na život v mieri prostredníctvom pravdy, spravodlivosti,
slobody a lásky.
Dieťa má právo na život v mieri. Mier pre nás predstavuje výsledok rôznych okolností akými sú
rešpektovanie ľudských práv a práv dieťaťa; rešpektovanie ľudskej dôstojnosti; poskytnutie
bezpečného prostredia; rovnocenný prístup a rovnocenné príležitosti v oblasti vzdelávania
a zdrojov. Deti majú právo žiť v zdravom životnom prostredí. Za primárneho poskytovateľa
spomínaného prostredia považujeme rodinu. FIMCAP členské organizácie taktiež pomáhajú
vytvárať takéto prostredie a pozývajú cirkev a spoločnosť, aby sa k nim pridali. FIMCAP považuje
dieťa za protagonistu v každodennom procese udržiavania mieru. FIMCAP členské organizácie
a ich vedúci sú neustále vedení zvyšovať povedomie detí o mieri ako aj faktoroch ohrozujúcich
mier, aby sa tak naučili byť mierumilovní a žiť spoločne v mieri.
Detská práca
Definícia detskej práce podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) poskytuje dobrý rámec pre
ochranu práv dieťaťa a smernice zakazujúce detskú prácu. Avšak situácia jednotlivých kontinentov
je odlišná, nakoľko tento fenomén sa oveľa častejšie vyskytuje v Ázii alebo Afrike ako v Latinskej
Amerike. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa určitá situácia môže posudzovať ako detská práca, tá
istá situácia v iných krajinách môže byť považovaná za výpomoc rodine zo strany detí. S úplne
iným pohľadom na detskú prácu sa stretávame v Európe. Na európskom trhu sa totiž predávajú
výrobky, ktoré zhotovili deti žijúce na iných kontinentoch. FIMCAP preto vyzýva všetkých, aby boli
zodpovednými konzumentmi. Úlohou organizácie FIMCAP je byť hovorcom detí a vo svete šíriť
rešpektovanie dôstojnosti dieťaťa. Organizácia FIMCAP odmieta akúkoľvek formu zneužívania detí
na detskú prácu.
Inklúzia
Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa “má každé dieťa rovnaké práva a rovnaké príležitosti ”,
avšak realita je úplne iná. Považujeme inklúziu za jeden z nástrojov dodržiavania práv dieťaťa.
Inklúzia nepredstavuje cieľ, je to prebiehajúci proces, ktorého účelom je identifikovať a nájsť
exklúziu a následne s ňou skoncovať. Inklúzia predstavuje prostredie kde má každý rovnakú
príležitosť participovať v plnej miere a kde je každý človek cenený aj so svojimi charakteristickými
schopnosťami, zázemím a perspektívami. FIMCAP členské organizácie vítajú deti z celého sveta
bez ohľadu na ich fyzické alebo mentálne schopnosti alebo ich kultúrne, ekonomické, geografické
alebo náboženské pozadie. FIMCAP členské organizácie sa zasadzujú za inklúziu akýchkoľvek
marginalizovaných detí prostredníctvom redukcie stigiem a zvýšenia povedomia vo vlastných
členských radoch.
Záver
FIMCAP presadzuje dodržiavanie práv dieťaťa. Budúcnosť je teraz, budúcnosť je v našich rukách.
My sme zodpovední za stav našej spoločnosti a sme povolaní byť aktérmi zasadzujúcimi sa za
sociálnu spravodlivosť. Žiadame všetkých predstaviteľov cirkvi a spoločnosti, aby odpovedali na
túto výzvu.

Slovník základných pojmov

CRC: skratka anglického Convention on the Rights of the Child - Dohoda OSN o právach dieťaťa
(1989), ratifikovaná 192 krajinami
dieťa: Dohoda OSN o právach dieťaťa definuje dieťa ako osobu vo veku menej ako 18 rokov,
pokiaľ túto vekovú hranicu neupravujú inak relevantné zákony danej krajiny
holistický: taký, ktorý berie v úvahu a zreteľ na všetky vlastnosti a okolnosti daného systému či
procesu umožňujúc človeku spojiť sa s komunitou, prírodou, humanitárnymi a duchovnými
hodnotami
ILO: anglická skratka pre Medzinárodnú organizáciu práce je špecializovaná agentúra OSN
zaoberajúca sa prácou, ktorej cieľom je propagácia sociálnej spravodlivosti a medzinárodne
uznávaných ľudských a pracovných práv (www.ilo.org)
detská práca: práca, ktorá deti pripravuje o ich detstvo, potenciál a dôstojnosť a ktorá pôsobí
škodlivo na ich fyzický a mentálny rozvoj (definícia podľa ILO)

