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Nekaj razmišljanj o Klicu k solidarnosti – s. Ann Scholz
Moja razmišljanja in molitve so v zadnjem času zaradi različnih okoliščin
osredotočene na našo zavezanost vzgoji in izobraževanju, ki spreminjata.
Pogosto si postavljam vprašanje: Kaj mislimo, ko rečemo, da »….je
apostolat vzgoje in izobraževanja naš odgovor na krik ljudi in vsega
stvarstva, konkreten izraz naše solidarnosti z vsemi«?
Gotovo to za nas ni nič novega. Blažena Marija Terezija Jezusova
Gerhardinger, žena, trdna v svoji zgodovinski stvarnosti, je izbrala vzgojo
in izobraževanje kot življenjski dar, ki ga je pred 175. leti njena skupnost
ponudila ljudem za spreminjanje družbe. Lahko tako storimo tudi danes?
Vzgoja in izobraževanje je naš prispevek za spreminjanje sveta v 21. stoletju. To je naša
udeležba pri svetovnih naporih, da bi izkoreninili revščino in otrokom pomagali, da v polnosti
razvijejo svoje darove. Vzgoja in izobraževanje je način, kako pomagamo ženam do
samozavesti in delamo za zdravje in blagor mater in njihovih otrok, je način, kako se borimo
proti boleznim in zdravimo stvarstvo. Vzgoja in izobrazba pomeni preko meja graditi
skupnost in se boriti za izgradnjo pravičnega miru. Vzgoja in izobrazba sta naš dar Božjemu
stvarstvu, naš odgovor na krize sedanjega časa, naš odziv na krike stvarstva in konkreten izraz
naše solidarnosti z vsemi.

Ponovno priznanje človekovih pravic za vse
61. letnemu zasedanju nevladnih organizacij pri ZN, (61st Annual DPI/NGO
Conference) so kot delegatke naše kongregacije prisostvovale: s. Margrit
Höpfler (Bavarska), s. Rachel Michalik (Poljska), kot tudi s. Carol Jean Dust,
s. Kate DuVal in s. Irenea Książak (generalne svetovalke). Skupaj s sestrami
Naše ljube Gospe de Namur: s. Scholastico Anokwulu (Nigerija), s. Lucie
Batuyanganese (Kongo) in s. Marie Angele Kitewo (generalna svetovalka), so
se pred zasedanjem udeležile dvodnevne delavnice, na kateri so obravnavali
poslanstvo in apostolat redovnih kongregacij, ki sodelujejo z ZN. Ta delavnica, ki sta jo vodili
predstavnici nevladnih organizacij pri ZN s. Ann Scholz SSND in s. Joan Burke SND, je
udeleženke uvedla v celovitost ZN in v vsakodnevno delo kongregacij, ki vzgajajo in
izobražujejo, zagovarjajo in spodbujajo k izgradnji enakopravnejše in pravičnejše družbe.
Potem so se udeležile DPI/NGO-konference, skupaj z več kot 1200 predstavniki nevladnih
organizacij pri ZN, vlad in ZN od 3.-5. septembra, na glavnem sedežu UNESCO v Parizu.
Skozi celotno srečanje so govorniki vedno znova opominjali navzoče, kako pomembno vlogo
imajo nevladne organizacije pri pospeševanju in zaščiti človekovih pravic. Na otvoritvenem
zasedanju je poudarila bivša francoska ministrica, zagovornica človekovih pravic in žena, ki
je preživela Holocaust, Simone Veil, da so nevladne organizacije poklicane k delovanju, ko
vlade »ostanejo brezbrižne do težav in trpljenja svojih ljudi«. To sporočilo je ponovno
odmevalo na zaključni prireditvi, ko je kolumbijsko-francoska političarka in bivša politična
zapornica Ingrid Betancourt na video-konferenci poudarila o pomembnosti nevladnih
organizacij pri obrambi človekovih pravic: „Vaš glas je pomemben. Danes sem tu zaradi
vašega delovanja.“
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Poklicani k solidarnosti v globaliziranem svetu – Tim Dewane (ML)
Gana, zahodna Afrika, je bila država sedmega mednarodnega
srečanja Shaloma Šolskih sester de Notre Dame od 21. – 27.
avgusta 2008. Vsako drugo leto se mednarodna koordinatorka
Shalom, kontaktna oseba-generalna svetovalka, predstavniki
petih vej Shaloma in voditeljica urada ZN/NGO srečajo k
dialogu, ovrednotenju in načrtovanju mednarodne mreže
Shalom.
Sestre Afriškega distrikta
so z gansko gostoljubnostjo vsaki posamezni sestri izrazile
dobrodošlico. Tri ganske Šolske sestre de Notre Dame so
nam na ustvarjalen način predstavile gostujočo deželo. Še
bolj smo stalno predanost sester občudovali ob obiskih
krajev, kjer delujejo naše sestre: v Cape Coast in Nsawam.
Tema letošnjega srečanje je bila: „Poklicani k solidarnosti
v globaliziranem svetu“. V času, ki smo ga preživeli v
deževnem gozdu v Kakumu, v utrdbi nekdanje trgovine s
sužnji v Cape Coast in v centru za najbolj obrobne ljudi v družbi, se je brez dvoma izostril naš
občutek za neverjetne izzive revščine, modernega suženjstva in uničevanja našega planeta.
Skupina je spregovorila o možnostih, kako bi spodbujali Shalom kot način življenja in kako bi
okrepili mednarodno mrežo Shalom klubov.
Po molitvi, refleksiji in dialogu je skupina izbrala sledečo skupno usmeritev za naslednja dva
do tri leta: Naša globalna situacija in Klic k solidarnosti sta nam izziv, zato se
mednarodna Shalom mreža zavezuje, da bo orodje upanja, stalnega izobraževanja in
pristnega življenja v solidarnosti, Shalom načina življenja.
Za uresničitev te usmeritve smo se obvezali za tri dejavnosti:
• Spodbujanje solidarnosti s svetovno skupnostjo z udeležbo kongregacije pri treh
mednarodnih dnevih (dan okolja, mednarodni dan miru in dan človekovih pravic);
• Obvežemo se za izobraževanje in dejavnost, ki je usmerjena k «Izobrazbi za vse«, s
posebnim poudarkom na uresničevanju drugega in tretjega cilja tisočletja;
• Poglobitev duhovnosti solidarnosti.

Delavnica o Pravičnosti, miru in ohranitvi stvarstva – s. Adrianna Modelska in
s. Chiara Burzyńska (PO)

22 Šolskih sester in 37 članov drugih redovnih
skupnosti s svojimi prostovoljci iz Poljske se
je udeležilo delavnice za stalno izobraževanje
na področju miru, pravičnosti in ohranitve
stvarstva (JPIC); delavnica je bila od 23. do 27.
junija v Varšavi, Poljska. Redovniki, redovnice
in njihovi prostovoljci v socialni službi so bili
povabljeni, naj razmišljajo o socialnem nauku
Cerkve v luči sodobnih izzivov in se aktivno
udeležijo poslanstva za mir, pravičnost in
ohranitev stvarstva v svoji kongregaciji.
Delavnico so organizirali koordinatorji
Komisije za pravičnost, mir in ohranitev stvarstva (JIPC) iz Rima: Roxanne Schares SSND,
Seamus Finn OMI in Joseph Rozansky OFM. Tesno so sodelovali s tremi koordinatorji s
Poljske: M. Leokadia Adamus SSND, Andrzej Jastrzebski OMI in Samuel Ceglowski OFM,
tako kot s Fakulteto za misiologijo na varšavski univerzi »Kardinal Stephan Wyszynski«. Na
predavanjih in razpravah so obravnavali JIPC in sodobne izzive, globalizacijo, ekološko krizo
in Poljsko v povezavi z Evropsko unijo.
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Na srečanju so udeleženci imeli priložnost za medsebojno podelitev, internetno izmenjavo in
sodelovanje med kongregacijami na Poljskem pri spodbujanju vrednot JIPC na narodni in
mednarodni ravni. Delavnica je krepila rastoče razumevanje za to, kako globoko so vrednote
JPIC zasidrane v Evangeliju in v našem vsakodnevnem služenju- v sozvočju s poslanstvom
kongregacije. To je bil tudi klic članom, naj se bolj odprejo za hitro se spreminjajočo situacijo
v svetu in bodo bolj solidarni s trpečimi in bolj pripravljeni za sodelovanje za pravičnejši in
mirnejši svet.

Tek solidarnosti – s. Margrit Höpfler (BY)
Gimnazija Dr.-J.-Decker, dekliška šola škofije
Regensburg v Ambergu, Bavarska, je 25. julija
organizirala »tek solidarnosti.« Udeležilo se ga
je okrog 500 učenk med 11. in 17. letom starosti,
ki so zbrale 4.700 €. Denar bodo prejele mlade
žene iz El Salvadorja, starši otrok, ki so oboleli
za rakom, „Misereor“ in „Brot für die Welt« –
(Kruh za svet), karitativni organizaciji katoliške
in protestantske Cerkve.
Član Shalom-kluba in profesor telovadbe sta
organizirala dogodek in navdušila razrede k
udeležbi. Učenke in učitelji so bili pozvani k
sodelovanju. Najmanjša dolžina proge »teka
solidarnosti« je bila tri kroge po 1,2 km. Mnoga dekleta so uspela 12 in več, do 20 krogov.
Tek se je odvijal vzdolž reke, kjer so zelene površine, poti, prostori za kontrolne skupine in
osvežilne točke, kjer so se mogla dekleta usesti, se sprostiti in pogovarjati.
Na koncu dopoldneva so trije razredi z največjim številom krogov dobili nagrade. Ta tek
solidarnosti je bil, kot tisti pred dvema letoma, za vse udeležence vesela izkušnja in to
izkušnjo bodo sedaj predali naprej vsemu svetu.
Shalom v latinsko-ameriški veji - s. Susana Tomatti (AR)
Sestre latinsko-ameriške veje Shaloma se preko svojega apostolata in drugih dejavnosti, preko
kampanj in pohodov spopadajo z mnogimi kršitvami pravičnosti, miru in ohranitve stvarstva.
Omenjajo izkoriščanje žena, trgovino z ljudmi, otroško prostitucijo, lakoto, podhranjenost,
visoko umrljivost otrok, izsekavanje gozdov na področju Amazonke in na severu Argentine
ter uničevanje okolja.
K tej veji Shaloma spadajo področje Južne
Amerike (SAMA): province Porto Alegre in
São Paulo v Braziliji in provinca Argentina,
kot tudi distrikt Latinska Amerika (Guatemala,
Honduras, Puerto Rico, Peru, Čile in Paragvaj).
Sestre so se obvezale, da bodo okrepile zavest
za razvojne cilje tisočletja, da bodo mogle
izvajali konkretne dejavnosti v skladu s ciljem
mednarodne mreže Shalom za 2006 – 2008.
Navdih za mnoge ljudi je bilo 5. generalno
zasedanje škofov iz Latinske Amerike in
Karibov v Aparecidi, Brazilija, maja 2007. Škofje so spodbujali h kontemplaciji obrazov
tistih, ki trpijo in so rekli, da se globalizacija brez solidarnosti negativno izraža na
najrevnejših področjih. »Čutimo močan klic, da spodbujamo k drugačni globalizaciji, ki je
prežeta s solidarnostjo, pravičnostjo in spoštovanjem človekovih pravic, in ki bo naredila
Latinsko Ameriko in Karibe ne samo za kontinent upanja, ampak za kontinent ljubezni"
(Aparecida 64).
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Sestre so izrazile solidarnost s tistimi, ki najbolj trpijo in spodbujajo zavedanje, kako nujna je
skrb za celotno stvarstvo. Končno so se zavezale Klicu k solidarnosti in z veseljem
»prepoznavajo nove razmere v zgodovini naše mednarodne kongregacije: Poklicane smo k
solidarnosti z vsemi ljudmi in s celotnim stvarstvom in smo pripravljene osebno in skupaj
zastaviti same sebe in vse, kar imamo, zaradi poslanstva Jezusa Kristusa.«

Povabilo k udeležbi delegacije Šolskih sester de Notre Dame pri ZN
Ste že kdaj razmišljale, v kakšni povezavi je vaše življenje in vaš apostolat z delom komisije
ECOSOC pri ZN? Ste si že kdaj želele, da bi se močneje udejstvovale v služenju kongregacije
pri ZN? Lahko začnete tako, da se natančneje pozanimate o temah, ki jih obravnavajo
komisije in ta program vključite v svoje molitve. Če imate informacije ali prispevke, ki so v
povezavi s programom komisije, ali, če se želite priključiti kateri delegaciji, se povežite s
sestro Ann Scholz: ssndunngo@earthlink.net.
Komisija za socialni razvoj (CSocD) – 4.-13. februar 2009
Delo komisije se osredotoča na izvedbo kopenhagenske
deklaracije in akcijskih programov in se ukvarja prednostno s
socialno pravičnostjo in spodbujanjem človekovega razvoja.
Glavna točka 47. zasedanja komisije je socialna integracija.
Komisija o položaju žene (CSW) – 2.-13. marec 2009
Ta komisija se izključno posveča enakopravnosti spolov in
spodbujanju žene. Njeno 53. zasedanje se posveča enakomerni
razdelitvi pristojnosti in odgovornosti med možem in ženo, vključno nega na področju
HIV/AIDS. Letos spadajo k delegaciji Šolskih sester mlade žene iz College of Notre Dame v
Maryland.
Komisija za stalen razvoj (CSD) – 4.-15. maj 2009
Ta komisija spodbuja dialog, izdela opcije za ukrepe in gradi partnerstva za trajen razvoj.
Njeno 17. zasedanje se ukvarja z razvojem ukrepov, na področju poljedelstva, razvoja
podeželja, zemlje in tal, suše, širjenjem puščave in Afriko.
Stalni forum o zadevah domorodcev (PFII) – 18.-29. maj 2009
Ta stalni forum je svetovalni organ za ECOSOC z nalogo, da se dogovarja o zadevah
domorodcev, ki so povezane z gospodarskim in socialnim razvojem, s kulturo, okoljem,
zdravjem in človekovimi pravicami. Na 8. zasedanju bo govora o podnebnih spremembah kot
o življenjskih pogojih domorodnih ljudstev in njihovi vlogi za ohranitev stvarstva.

Vstanite in povzdignite glas proti revščini in za razvojne cilje tisočletja –
17.-19. oktober 2008
Pridružite se milijonom ljudi po vsem svetu, vstanite in delujte proti revščini in za razvojne
cilje tisočletja. Preteklo leto je bilo tudi na stotine Šolskih sester med 43 milijoni, ki so se
dvignili in zahtevali, da voditelji držav držijo svoje obljube, da bodo
končali revščino in neenakost. Pomagajte, da v letošnjem letu vlade
doseže še bolj odmevna poslanica. Sodelujte v svetovnem gibanju
ljudi, ki nočejo več enostavno sedeti in molčati glede revščine in prelomljenih obljub.
Informacije in material so na razpolago v E, D, Port in Span.
Shalom/ZN-NGO poročila
so dvomesečna publikacija
Šolskih sester de Notre Dame
Via della Stazione Aurelia, 95
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