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Budoucnost je dosažitelná 

 
U příležitosti Světového dne osob s postižením svým obnoveným pohledem víry znovu 
vnímáme v každém bratrovi a sestře přítomnost samotného Krista, který považuje každý 
skutek lásky k jednomu z nejmenších bratří za prokázaný jemu samému (srov. Mt 25,40). Při 
této příležitosti bych chtěl připomenout, jak dnešní prosazování práv na spoluúčast sehrává 
ústřední roli při potlačování diskriminací a posilování kultury setkání a kvalitního života. 

V oblasti lékařské a asistenční se ve vztahu k lidem s postižením udělaly velké pokroky, ale 
ještě dnes zjišťujeme přítomnost skartační kultury a mnozí z nich vnímají, že existují, aniž by 
někam patřili a byli spoluúčastní. To vše vyžaduje nejen ochranu práv lidí s postižením 
a jejich rodin, ale nabádá nás také, abychom činili svět lidštější odstraňováním všeho, co jim 
brání být naplno občany, a odstraňováním předsudečných bariér. Máme jim usnadňovat 
dostupnost míst a dosahování takové kvality života, která bere v úvahu všechny lidské 
dimenze. 

Je třeba pečovat o doprovázení lidí s postižením v každé životní situaci i za použití 
současných technologií, ale aniž bychom je absolutizovali; se vší silou a něžností brát na sebe 
situace jejich marginalizace; spolu s nimi si razit cestu a „pomazávat“ je důstojností aktivní 
spoluúčasti v občanském i církevním společenství. Je to náročná a namáhavá cesta, která 
bude vždy přispívat k tomu, abychom formovali svědomí schopné chápat každého jako 
jedinečnou a neopakovatelnou osobu. 

Nezapomínejme ani na mnohé „skryté exulanty“, kteří žijí uvnitř našich domovů, našich 
rodin a našich společností (srov. Promluva před modlitbou Anděl Páně, 29. prosince 2013; 
Projev k diplomatickému sboru, 12. ledna 2015). Mám na mysli lidi každého věku, především 
staré, kteří jsou i z důvodu postižení často vnímáni jako zátěž a jako „překážející“, s rizikem, 
že budou skartováni a že jim bude odepírána perspektiva konkrétní práce, aby se mohli 
podílet na vytváření své vlastní budoucnosti. 

Jsme voláni k tomu, abychom v každém člověku s postižením, i s postižením komplexním 
a vážným, poznávali jeho individuální přínos k obecnému dobru, a to díky jeho originálnímu 
životnímu příběhu. Máme uznávat důstojnost každého při dobrém vědomí toho, že tato 
důstojnost nezávisí na funkčnosti jeho pěti smyslů (srov. Promluva k účastníkům Konference 
CEI o postižení, 11. června 2016). Takovému obrácení nás učí evangelium. Je třeba vyvíjet 
protilátky proti kultuře, která považuje některé životy za sérii A a jiné za sérii B: to je 
společenský hřích! Máme mít odvahu dávat slovo těm, kdo jsou pro své postižení 
diskriminováni, protože jsou bohužel ještě i dnes v některých zemích obtížně uznáváni jako 
lidi stejné důstojnosti, jako bratři a sestry v lidskosti. 

Je sice důležité vytvářet dobré zákony a překonávat fyzické bariéry, ale nestačí to, pokud se 
nezmění i mentalita, pokud se nepřekoná rozšířená kultura, která i nadále vytváří nerovnosti 
a brání lidem s postižením v aktivní účasti na běžném životě. 



V posledních letech byly zahájeny a rozvíjejí se procesy inkluze, ale ještě nikoli dostatečně, 
protože předsudky, kromě vytváření fyzických bariér, omezují i přístup ke vzdělání pro 
všechny, k zaměstnání a ke spoluúčasti. Aby se člověk s postižením utvářel, potřebuje nejen 
existovat, ale také patřit do nějakého společenství. 

Povzbuzuji všechny, kdo pracují s lidmi s postižením, aby pokračovali v této důležité službě 
a snaze, která určuje stupeň civilizovanosti národa. Modlím se, aby každý člověk mohl nad 
sebou cítit otcovský Boží pohled, který potvrzuje jeho plnou důstojnost a bezvýhradnou 
hodnotu jeho života. 
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