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Ljubezen ne more čakati: Odgovor na človekove pravice, s. Patricia
Ferrick, ALC-Čile

V raziskavi, ki jo je leta 2013 izvedla čilska nacionalna institucija za
človekove pravice, so vprašani navedli, da so omejen dostop do zdravstvene
oskrbe čutili kot poglavitno obliko kršenja svojih človekovih pravic. Čeprav
raziskava ni odkrila podrobnosti, lahko iz lastnih stikov z ljudmi navedem
dolg seznam. Vključuje ljudi, posebno otroke, ki imajo nevarno bolezen, ki
zahteva dolgotrajno, zelo drago medicinsko zdravljenje, a ne dobijo nobene pomoči; ljudi, ki
čakajo mesece in leta na potrebno specialistično zdravljenje in dolge čakalne dobe za »nujne«
kirurške posege.
Gospod, ki ga obiskujem, več let trpi za sladkorno boleznijo amputirali so mu nogo. Čakal je
dolga leta, da bi dobil protezo. Končno so z družino organizirali tombole, dobrodelne
nogometne tekme, loterije in podobno ter tako zmogli kupiti drago protezo v privatnem sektorju.
Vendar je ni mogel uporabljati, ker ni uspel dobiti termina za specialista, ki bi mu jo prilagodil
in predpisal potrebno fizioterapijo. V Čilu je še na stotine, mogoče tisoče podobnih primerov.
Verjamem, da nas Ljubezen ne more čakati, ki kliče k »poglobitvi preroške razsežnosti našega
življenja«, poziva, da se zanimamo za stiske ljudi in smo »glas za tiste, ki nimajo glasu« ali še
bolje: da jim pomagamo odkriti svoj glas in jih opogumimo, da spregovorijo na primeren in
prepričljiv način.
Poklicani in poslani z novo zavezo, ga. Connie Guerrero in s. Francine Perez, CP-Guam
Težko pričakovani cilj, da bi imeli srečanje kontaktnih oseb
veje Shaloma Azija-Oceanija, se je uresničil od 29. avgusta
do 3. septembra 2014. S. Judith Kamada in s. Dominica
Sento iz Japonske, ga. Connie Guerrero in s. Francine Perez
iz Guama, s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom
koordinatorka, in s. Janet Tanaka, delegatka razširjenega
sveta province CP-Japonska so se srečale v centru za
duhovne vaje bratov pasionistov blizu Osake na Japonskem.
Delo vsakega dne je bilo prepletanje molitve, razmišljanja in dialoga. Poročila iz držav, ki so jih
pripravile kontaktne osebe, so vsebovala različne stvarnosti teh dežel in uresničevanje zavez
Shaloma. S. Eileen Reilly je preko skypa poročala o delu Šolskih sestre de Notre Dame pri
OZN. S. Roxanne je podala splošen pregled Shaloma, njegove zaveze, upravljanje in vlogo
kontaktnih oseb, kot tudi stvarno stanje v kongregaciji in možnosti za delovanje mreže znotraj
Shaloma. Ker je bilo to prvo srečanje Shalom mreže Azija-Oceanija, so udeleženke prepoznale
nekatere skupne zadeve, kot so vpliv prisotnosti vojaških enot ZDA in izpostavljenost sevanju.
Izkoristile so možnost in dale nekaj konkretnih spodbud, kako se njihove države lahko
povezujejo in medsebojno sodelujejo.
Višek tega srečanja je bila predstavitev Dr. Brian Vicotira z ženo Amy,
pripadnika druge generacije, ki je preživela atomsko bombo. Opisal je
zgodovinski razvoj uporabe jedrske energije, ki je pripeljal do nesreče v
Fukušimi, ustavitev uporabe atomske bombe, začetek in pobudo ZDA
za »mirno uporabo jedrske energije« v letih 1950 ter komercializacijo
jedrskih elektrarn z CEO, in vlado, ki je prezrla številne pomisleke
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glede varnosti. Dr. Brian je spregovoril o tako imenovanem »koncu začetka (še večjih tragedij)«:
nezadosten odziv vladnih pooblaščenih organov in nenehno skrivanje resnice pred japonskim
ljudstvom. Srečanje smo zaključile s sklepno molitvijo, ki jo je pripravila s. Francine na temo:
»Živeti Shalom s pogumom in upanjem.« Udeleženke so poklicane in poslane k obnovljeni in
okrepljeni zavezi ob razmišljanju o preteklih in sedanjih smernicah kongregacije.
Odločamo se za mir, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma
Šolske sestre de Notre Dame so po vsem svetu s svojimi učenci, sodelavci in prijatelji
praznovale Mednarodni dan miru z molitvijo, izobraževanjem, vzgojo in dejavnostmi.
V Afriki, so na srednji šoli za dekleta Notre Dame v
Sunyani, Gana, praznovanje začeli z molitvijo za mir
pri nedeljski maši, ki ji je sledila procesija in obred ob
polu miru. Med tednom so na šolskem zborovanju
učenci molili za področja na svetu, ki potrebujejo mir
in poročali o delavnici za mirno reševanje konfliktov,
ki so se je nekateri udeležili v avgustu. V Kiptere,
Kenija, so učenci srednje šole St. Francis za župnijsko cerkev izdelali plakate o miru, molili ob
polu miru in se udeležili pohoda miru do krajevne tržnice, ter tam počistili okolico. V Mkar,
Nigerija, so si sestre ogledale dva TED pogovora o pravicah žensk in deklet, posebno do
izobrazbe.
Na srednji šoli Notre Dame na otoku Guam so molili in vzgajali za mir ves mesec september.
11. septembra se je šolska skupnost spomnila napada na svetovni trgovski center leta 2001.
Gibanje za človekove pravice je 25. septembra na šoli podprlo dve predavanji: o trgovini z
ljudmi in o globalnem terorizmu. Tako so zbudili pozornost za teme, ki zadevajo vse ljudi na
vseh stopnjah in izzvali vsakogar, k spodbujanju človekovih pravic za vse ljudi. Na katoliški šoli
sv. Vincencija- San Vicente Catholic School so se v solidarnosti zbrali
učenci, profesorji, osebje in prijatelji k skupni molitvi za globalno prekinitev
ognja in nenasilje. Vsak je oblikoval »srce miru«, na katerem je zamisel,
kako je vsak lahko prinašalec miru skozi vse šolsko leto. Škatle miru so
poslali v učilnice in urade za varnost kot opomin obljube in zaveze za mir.
Na Japonskem so člani Shaloma sodelovali pri molitvi, vzgoji in dejavnostih
za mir, ki se posebej nanašajo na 9. člen japonske ustave, na nadaljnjo
militarizacijo Okinave, posledice nesreče v Fukušimi in jedrske elektrarne.
V São Paulu, Brazilija je šolska skupnost Colégio Nossa Senhora das Dores teden začela z
molitvijo za mir in ga zaključila z molitvijo za mir med narodi, s petjem in plesom med
otvoritvenim ritualom za šolski praznik narodov- Festival of Nations.
Na šolskem centru Schulzentrum Friesgasse na Dunaju, Avstrija, je dan miru pomemben
dogodek ob začetku šolskega leta, saj vzdržuje njihovo zavezo vzgoji za mir med 1400 učenci,
otroci in mladimi, ki živijo in se učijo skupaj ter predstavljajo 40 jezikov in 20 religij. Da bi
zaznamovali ta dan, so razredi pripravili programe in okrasitev. Vsak je nosil belo majico kot
znamenje pripravljenosti graditi mir. Dan se je začel z
molitvijo v veliki avli, okrašeni s simboli miru, ob igranju
pesmi o miru. To leto šola podpira projekt «En evro za mir« s
katerim, pomagajo otrokom v Palestini pri nadaljevanju
šolanja. Dobra izobrazba je pomemben del graditve miru.
V Belorusiji so sestre, mladi in otroci molili za mir. V nadaljnji
razpravi kako prinašati mir v svet, so otroci pripravili PowerPoint razmišljanje, kjer so
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predstavili svoja upanja in zaveze za mir. Na Poljskem so se sestre in pridružene članice združile
z drugimi v molitvi za mir. V Shalom centrih molitve za mir v Bielsko-Biala in Głubczyce se
molitev za mir nadaljuje skozi vse leto.
V ZDA so se sestre, učenci, sodelavci in prijatelji zbrali k praznovanju in molitvi za mir. Na šoli
Vseh svetih pri St. Peter, MO, je vsaka domača skupnost izbrala
državo, za katero bodo molile vse leto. Učenci so naredili vetrnice za
mir in jih postavili na šolsko dvorišče. Med praznovanjem Dneva
miru so bili sprejeti novi člani v Shalom klub in na zavihek ovratnika
prejeli priponke miru.
V provinci Atlantic-Midwest, so po provinci razdelili vsem sestram,
pridruženim članicam in lastnim ustanovam molitveno bogoslužje: »Mir
s planetom«. Ob dogodku se je zbralo 50 sester in osebja v Wiltonu in
preko 70 v Baltimoru. Sestre, pridružene članice, profesorji in osebje iz
Academy of Holy Angels so se skupno udeležili pohoda People’s
Climate March v New Yorku.
V Elm Grove, Wisconsin, so 19. septembra SSND gostile javno molitev
za mir - Public Prayer for Peace. Udeležilo se je je okrog 250 sester,
pridruženih članic, osebja, učencev in profesorjev iz Notre Dame Middle School in St. Mary’s
Visitation Grade School. Učenci so predstavili razmišljanja, kako
si zamišljajo prenehanje spopadov doma, v šoli, v sosedstvu in v
svetu. V pripravi na molitev je sestra iz Japonske Rebecca Gabe
obiskala obe šoli. Spregovorila je o japonski kulturi in pokazala,
kako se izdela papirnate žerjave miru. Učenci, sestre in drugi so
izdelali papirnate žerjave za molitveno bogoslužje. V vsakem
žerjavu miru je molitveni namen, ki ga je napisala oseba, ki je
žerjava izdelala. Vsi so bili povabljeni, da žerjava miru odnesejo
s seboj domov.
Shalom na meji, s. Jeanne Wingenter, CP-ZDA
»Izkušnja meje ZDA/Mehika«, so naslovili to izkušnjo in v resnici je to tudi bila! Od 18. do 23.
oktobra so kontaktne osebe Shaloma severne Amerike: Tim Dewane, sestre Arlene Flaherty,
Rose Mary Sander in Jeanne Wingenter, provincialni svetovalki, odgovorni za Shalom v
Atlantic Midwest in Central-Pacific, sestri Charmaine Krohe in Carol Ann Prenger, ter sestri
Eileen Reilly in Roxanne Schares sprejeli velikodušno gostoljubnost in plemenit izziv naših
sester Judy Bourg, Christine Garcia in Lucy Nigh v Douglasu, AZ.
Poučili smo se o obsežni zgodovini mnogih domorodcev v pokrajini. Hodili smo in molili
vzdolž nekaj milj ameriškega obmejnega zidu ter se pogovarjali z županom Douglasa in njegovo
ženo o tem, kako je zid vplival na njihovo skupnost. Srečali smo se z
vodstvom skupnosti v begunskem centru v Agua Prieta v Mehiki, si delili
kosilo z izgnanimi begunci v zavetišču in poslušali njihove zgodbe. Ustavili
smo se tudi na zveznem sodišču v Tucsonu, opazovali vrsto vklenjenih
beguncev v Operation Streamline, ki so bili obsojeni zaradi ilegalnega
vstopa v ZDA. V Mehiki smo obiskali Café Justo, kavno zadrugo, poslušali
smo zgodbe delavcev v tovarni in obiskali žensko skupnost ter njihova
projekta: vrtnarstvo in šiviljstvo. Pridružili smo se tedenski molitveni vigiliji
na kraju, kjer prečkajo mejo in se spomnili vseh, ki so umrli v puščavi.
Izvleček iz članka v Holy Cross Father Dan Groody, ki smo ga uporabljali pri naši molitvi,
dobro izraža, kaj mi pomeni ta izkušnja. »Bolj težavni za prečkanje so tisti zidovi, ki obstajajo v
srcu vsakega od nas…Če naj bi sploh uporabljali izraz aliens – tujec, ima to malo skupnega z
ljudmi, ki nimajo političnih dokumentov. Bolj se navezuje na tiste, ki so pretrgali vezi s svojimi
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bližnjimi v stiski, zato v očeh tujca ne morejo več videti ogledalo sebe, podobo Kristusa in klic
k človeški solidarnosti.«
Svet, ki ga želimo, Stephanie Spandl, CP-ZDA
Od 27. do 29. avgusta se je pet Šolskih sester de Notre Dame
pridružilo 2000 predstavnikom iz 902 nevladnih organizacij, ki
predstavljajo 117 držav na 65. konferenci OZN NGO/DPI v mestu
New York. Ann Scholz (CP), predstavnici vodstva konference
ženskih redovnih ustanov se je pridružila Stephanie Spandl (CP)
Anna Marie Reha (CP), Pamela Jablon (AM) in Eileen Reilly
(AM). Za udeleženke je bilo to posebno pomembno in zanimivo
leto. Ko se milenijski razvojni cilji (MDGs) po 15 letih počasi
bližajo zaključku, se je konferenca usmerila na oblikovanje
trajnostnih razvojnih ciljev (SDGs) za leto 2015 in naprej. Ključne
teme vključujejo izkoreninjenje revščine, trajnostni razvoj,
človekove pravice in podnebne spremembe. Sestre so se pridružile
različnim delavnicam in okroglim mizam; ubadali so se z
različnimi pogledi na te širše teme. Imele so priložnost, da se
odzovejo med zasedanjem v mestni dvorani, glede na izjavo NGO
o prednostih in vpogledih, ki naj bi jih predložili odboru SDG.
Podobno kot naš klic Šolskih sester de Notre Dame v smernicah: »Ljubezen ne more čakati«, naj
na izzive našega časa odgovarjamo »pogumno in polne upanja«, je bila odprta seja povabilo
udeležencem, da se zavedajo dolžnosti in se pogumno zoperstavijo odločilnim krizam, s
katerimi se sooča naš svet danes.
Priložnost za nevladne organizacije, da polno sodelujejo v razvoju SDG je nova. Tokrat je odbor
za načrtovanje kot prioriteto postavil vključevanje civilne družbe, sicer poznano kot navadno
ljudstvo. Vrh tega naša udeležba zaradi položaja NGO daje vsaki sestri SSND in vsem ljudem
priložnost direktnega sodelovanja. Globalna raziskava, ki so jo pripravili za ljudstvo, da bi dali
svoje mnenje o šestih glavnih vprašanjih, s katerimi naj se ukvarja SDG ali dodali še druga, ki
niso navedena. Lahko izbirate na: http://vote.myworld2015.org. Lahko sodelujete pri procesu
preko spletne strani OZN »Svet, ki ga želimo«: www.worldwewant2015.org. Naše sodelovanje
je bistveno. Moramo spregovoriti za tiste, ki ne morejo in olajšati udeležbo za tiste, med
katerimi in za katere smo poslane.

Oznanila
Dan človekovih pravic: 10. december je ustanovila OZN , da bi praznovali in krepili principe,
ki jih vsebuje Splošna deklaracija človekovih pravic. Viri in predlogi, kako
obeležiti ta dan, so na razpolago na: www.gerhardinger.org. Pridružite se
mnogim v molitvi in aktivnosti ta dan in naredite vsak dan za dan človekovih
pravic.
Shalom/ZN-NGO poročila je četrtletna publikacija Šolskih sester de Notre Dame
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