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Uvod
Obhajanje Svetovnega dneva Združenih narodov za spodbujanje kulturne raznolikosti za
dialog in razvoj 21. maja želi poglobiti razumevanje vrednosti kulturne raznolikosti, dvigati
osveščenost o pomembnosti medkulturnega dialoga in vključevanja ter zaustaviti
polarizacijo, homogenost in stereotipe. Svetovni dan biološke raznolikosti, ki je 22. maja, pa
je opomnik, da mora biti zdrav planet z raznolikimi ekosistemi osnova vseh človeških
prizadevanj. Biološka raznolikost dejansko zagotavlja vir in nadaljevanje življenja za vse
vrste, bogati pa tudi človekovega duha in njegove zamisli.
Klic k molitvi
Pred stoletji je zapisal sv. Tomaž Akvinski: "Nobena stvar ne more sama zadostno izraziti
božansko. Vsa raznolikost stvari je potrebna, da razkrijejo Boga; vsaka stvar je način Božje
navzočnosti." V naši molitvi se spominjamo podedovane vrednosti in dostojanstva vsake
posamezne stvari vsake vrste, vključno z bogato kulturno človeško raznolikostjo ter se
veselimo polnega razodevanja Božjega v njegovi neskončni množici oblik.

Izkušnja
Robin Wall Kimmerer piše, da je njeno domorodno narečje Potawatomi, podobno kot mnoga
narečja od 350 jezikov domorodcev v obeh Amerikah, ogroženo, večinoma zato, ker je bilo
indijanskim otrokom v internatskih šolah prepovedano govoriti njihov domači jezik. "Ko so
bili poklicani naprej v krog zložljivih stolov, so se govorniki pomikali počasi – s palicami,
hoduljami in invalidskimi vozički in samo nekaj s svojo lastno močjo… Devet govorcev, ki
so tekoče govorili. Po vsem svetu. Naš jezik, skoraj tisočleten, sedi na tistih devetih stolih.
Besede, ki so slavile stvarstvo, pripovedovale stare zgodbe, moje prednike umirile v spanje,
danes ostajajo v jezikih devetih zelo umrljivih mož in žena"(The Leopold Outlook, Winter 2012) .
Stopnjujoča se kriza izumrtja kaže, da raznolikost narave ne more vzdrževati sedanjega
pritiska, ki ga človeštvo izvaja na planet. Vsak dan se izumrtje vrst nadaljuje do tisočkrat ali
še več, kot je naravna mera. Uničevanje življenjskega prostora, sprememba zemlje za
kmetijstvo in razvoj, klimatske spremembe in onesnaževanje je samo nekaj groženj,
odgovornih za današnjo krizo. Izumrtje grozi eni od osmih ptic, enemu od petih plazilcev,
enemu od štirih sesalcev, enemu od štirih iglavcev, eni od treh dvoživk, šestim od sedmih
morskih želv; 75 odstotkov genetske različnosti kmetijskih poljščin je bilo izgubljenih; 75
odstotkov svetovnih ribolovnih območij je polno ali preveč izkoriščanih; tretjina koral, ki
gradijo koralne grebene, je izgubljenih. Do 70 odstotkov poznanih vrst tvega izumrtje, če se
bo globalna temperatura dvignila za več kot 3,5˚C (International Union for Conservation of Nature,
January 22, 2010).

Premislek
Diferenciacija/razlikovanje je eno vodilnih načel vesolja in zemeljske skupnosti; je temeljno
za celotno evolucijo. "Ljudje kot prva vrsta za dojemanje razlik moremo biti navdušeni zaradi

raznolikosti in se je veseliti kot nekaj bistvenega za edinost in harmonično delo za celoto."
(Brian Swimme, “Canticle to the Cosmos”)

"Zemlja ljudi, njihove pesmi, obredi, praznovanja in jezik so zapleteno prepleteni med seboj,
neločljivi od njihove kulturne identitete… Wade Davis vidi jezik na način, kot biolog vidi
različnost vrst: 'Različne kulture predstavljajo edinstveno vizijo življenja samega, so moralno
navdihnjene in neločljivo pravilne. In ti različni glasovi postanejo del splošnega seznama
človeštva pri reševanju izzivov, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnosti. Ko drsimo
proti medlo brezobličnemu, generičnemu svetu, ko izginejo kulture in življenje postane bolj
enolično, bomo mi kot ljudje in vrste in zemlja sama globoko osiromašeni'." (Paul Hawken,
Blessed Unrest)

"Narava ljubi različnost rastlin in živali in spodbuja koristno povezanost med rastlinami in
drevesi, plazečimi stvaritvami in tistimi, ki letajo… Ta splet življenja proslavlja biološko
raznolikost in je vzdržljiv, drugačen kot obsežne monokulture, značilne za moderno agrarno
industrijo, katere rast je odvisna od ogromnih odmerkov kemičnih gnojil in sredstev za
uničevanje mrčesa, ki zadržuje možnost mikroorganizmom, da bi opravili svoje delo." (Carol
Coston, OP, Permaculture: Finding Our Own Vines and Fig Trees)

Dejanja
•

Obiščite umetniško razstavo ali muzej, posvečen drugim kulturam ali proučite glasbo
neke druge kulture.

•

Izposodite si film ali preberite knjigo o deželi ali veri, ki ni vaša lastna.

•

Predstavljajte si, da držite seme v svoji roki. Premišljujte o njegovi celotni zapleteni
zgodbi: o njegovih prilagoditvah, preobrazbah, življenju in smrti; o njegovem plesu z
ogljikom, kisikom, soncem in vodo; o njegovem poznavanju podnebja, zemlje, hranil,
plenilcev in zaveznikov; o njegovi uporabi barve, oblike, vonja; o njegovi trajni
evoluciji.

•

Igrajte se “stereotipno igro”. Na čelo prilepite napis z imenom dežele. Vprašajte ljudi,
naj vam povedo stereotipe, povezane z ljudmi iz tiste dežele in skušajte prepoznati, od
kod ste vi.

•

Večkrat pojdite na sprehod in se osredotočite samo na raznolikost okrog sebe:
razglede, glasove, vonjave. Uživajte lepoto in bodite hvaležni za to, kako različnost na
zemlji bogati vašega duha, čutila in domišljijo.

Sklepna molitev
Ljubeči Stvarnik, zahvaljujemo se ti za to zakramentalno vesolje in zemeljsko skupnost,
katere del smo. Mojster Eckhart nas spominja, da je "vsaka stvar polna Boga in je knjiga o
Bogu". Pomagaj nam, da se bomo spominjali, da vsako bitje, ki se je pojavilo skozi
zemeljsko zgodovino, razodeva Tebe. Pomagaj nam, da se bomo spominjali, da je vsak obraz,
človeški in tudi drugačen, kot človeški, razodetje Božjega.
Naj spoštujemo vse ljudi, ki te častijo pod različnimi imenu in z različnimi molitvami ter
oblikami češčenja, saj ti vse priteguješ k sebi po različnih poteh. Naj obstanemo v začudenju
pred lepoto, s katero smo obdani in ohrani bogato raznolikost zemeljske skupnosti. Amen.
pripravila s. Paulette Zimmerman, CP, za Mednarodni urad Shalom-a, Rim, Italija;
oblikovanje: Gen Cassani, SSND; zemljevid-akvarel: Elena Romanova

