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Valorile universal umane care-mi ghidează
viaţa
În universul afectiv al unui copil de 11 ani
încape un amalgam de sentimente printre care:
dragostea de mamă, uimirea faţă de corola de
minuni a lumii, pasiunea pentru joc şi joacă,
prietenia, bunătatea, dorinţa de a dărui,... dar,
uneori, copil fiind, mi se strecoară în suflet şi
nesiguranţa, teama că cineva mi-ar putea face rău,
ca mi-aş putea pierde părinţii dintr-un motiv sau
altul sau că aş putea fi luată din mediul meu atât
de confortabil şi de plăcut!
Faptul că am acces la informaţie, ajutată de
şcoală şi de părinţi, m-a făcut să înţeleg că
dreptul meu la viaţă este un drept sfânt, ce
trebuie preţuit şi respectat de ceilalţi. Atât cât
poate cuprinde mintea mea, populată de prinţese,
tărâmuri imaginare, căţei pufoşi, exerciţii la
matematică, am înţeles că, oricât de mici am fi,
în orice parte a lumii am trăi şi indiferent cum
arătăm, noi, oamenii, avem drepturi şi libertăţi,
care trebuiesc respectate şi care sunt consfinţite
în documente universale.
Aflasem de la ora de educaţie civică
despre
drepturile copilului şi înţelesesem că aceste
temeri ale mele nu-şi au rostul, dar am descoperit
de curând că toată viaţa mea ar trebui să păşesc
încrezătoare pentru că, oriunde aş merge în lume,
drepturile mele sunt protejate. S-a întâmplat
într-o seară ploioasă de toamnă când, cuibărită
lângă tata, în faţa unui ecran de laptop, am aflat
că
există
legi
universale
care
protejează
drepturile omului precum: ”Declaraţia Universală a

Drepturilor Omului”, adoptată de Adunarea Generală
a OrganizaţieiNaţiunilor Unite (Paris 10 decembrie
1948); ”Convenţia pentru protecţia drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale a Consiliului
Europei”
(Roma,
4
noiembrie
1951);
”Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. Am
înţeles astfel că sunt un individ unic, şi că
rostul meu de copil este să cresc frumos şi cu
respect faţă de semeni, cu respect faţă de mine,
de familia mea, cu dragoste faţă de Dumnezeu şi de
oameni.
Atâta
vreme
cât
drepturile
mele
în
societate sunt respectate, datoria mea este să
ofer, la rândul meu, tot ce este mai bun şi să
creez cu mintea şi sufletul meu tot ce am aflat
din poveşti, să le pot transpune în realitate.
Însă, pentru ca florile gândului
meu să se
deschidă spre soare, am nevoie să mă exprim liber,
să mi se respecte dreptul la opinie, să circul în
orice colţ al lumii, atât cât acest lucru stă în
puterile mele. Prin urmare, ceea ce cred că mă
caracterizează cel mai bine la această vârstă,
este nevoia de exprimare liberă, de comunicare, de
relaţionare. De aceea, printre valorile universal
umane care îmi ghidează viaţa, cea mai importantă
mi se pare libertatea de exprimare. Un om care
gândeşte
liber
nu
poate
fi
îngenunchiat
de
ceilalţi, nu poate fi manipulat
atât de uşor şi
înfloreşte frumos alături de semenii lui. Un om
care creşte în spiritul libertăţii, încă din
copilarie va avea încredere în sine, dar mai ales
va fi stimulat permanent să ofere mereu ce e mai
bun din el.
Libertatea de exprimare
şi respectul, dragostea
faţă de semeni, mi se par două dintre cele mai
importante valori umane care ar trebui să ghideze
viaţa oricui, la orice vârstă. Asta pentru că,
omul este o fiinţă socială care îşi împlineşte
rostul în lume alături de semenii lui, de familie,
de prieteni, de cei cărora le poate oferi
un
ajutor. Cuvintele pot să mângâie sau să lovească
uneori mai mult decât gesturile, există cuvinte-

fulg, cuvinte-floare, cuvinte-furtună, de aceea
libertatea de exprimare este hrana sufletului
meu...

