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Shalom / ZN- NGO poročila 
Letnik 10, številka 1                                                                                     marec 2009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naš klic k solidarnosti z vsemi ženami – s. Sharon Kanis, SSND (AM) 
Kakšno milostno priložnost imamo! Vsako leto v marcu se svetovna skupnost v 
solidarnosti združi ob praznovanju Mednarodnega dneva žena. Združeni narodi 
organizirajo letno srečanje Komisije o položaju žene. Šole in krajevne organizacije 
najdejo ustvarjalne načine kako vzgajati za pravičnost, ki zadeva predvsem žene. V 
marcu so Šolske sestre de Notre Dame solidarne s svetovno skupnostjo, ko vzgajajo 
žene, da bi spremenile svet. 
Predstavljajte si, kako močno pričevanje bi bilo, če bi se vsaka Šolska sestra odločila, 
da bo čisto osebno praznovala Mednarodni dan žena 2009. Predstavljajte si učinek, 
če bi se v vsaki skupnosti Šolskih sester pri večerji pogovarjale o temah, ki zadevajo 
žene. Kako bi bile obogatene, če bi ena drugo povabile k obisku kakšnega 
predavanja, branju članka ali cerkvenega dokumenta ali k ogledu filma o  problemih 
žena. Takšne dejavnosti bi gotovo okrepile  zavedanje za žene v naši sredi.  
Ne nazadnje je Mednarodni dan žena povabilo, da posvetimo več pozornosti 
odnosom do žena v naši bližnji okolici: odnosom do sosestrer v naši skupnosti.  
Vsaka od nas lahko izbere nekaj, kar poglobi našo medsebojno solidarnost: 
pozornost do sester, ki so v težavah, odpuščanje ali prošnja za odpuščanje, gesta 
prijaznosti in uslužnosti, blagoslov dobrohotni sestri. 
Mogoče bo skupna refleksija med nami odprla novo, pravično delovanje : npr., da se 
priključimo spletnim stranem, ki se zavzemajo za žene; da služimo ubogim in 
obrobnim; da tujcu ponudimo gostoljubje; da našim študentom pogumno omogočimo 
možnost izobraževanja; da delimo naša sredstva s sestrami (in brati), kjerkoli jih 
srečamo v pomanjkanju.  
Klic k solidarnosti naše Kongregacije je božji blagoslov. Naš svet potrebuje to 
pričevanje. Podajmo si roke in stremimo po pravičnosti za ženske in moške 
vsepovsod.  
 
Srečanje Latinsko-ameriške veje Shaloma  -   s. Patricia Ferrick, SSND (LA) 
Srečanje Latinsko- ameriške veje Shaloma je bilo od 20. d0 24. januarja v San 
Felipe, Čile. Udeleženke so bile sestre: Ines Camiran (SP), Roxanne Schares, 
mednarodna koordinatorka Shaloma, Bernie Ballasty, prevajalka (LA), Pat Ferrick 
(LA), Ana Maria Dal Toe (PA), Susana Tomatti, predstavnica Latinsko- ameriške veje 
Shaloma (AR) in Socorro Garcia, kontaktna sestra Shaloma v svetu distrikta (LA).  
Svoja razmišljanja so usmerile k temi: »Poklicane k solidarnosti v globaliziranem 
svetu v realnosti  Latinske Amerike«. 
Na dnevnem redu je bilo poročilo s. Susane o mednarodnem srečanju Shaloma v 
Gani,  s. Roxanne je predstavila globalno vizijo Shaloma, vsaka enota je v prispevku  
spregovorila o svojih dosežkih in težavah. Skupina je kot glavne probleme omenila 
uničevanje okolja, korupcija na vseh ravneh, nasilje v družini in nasilje zaradi mamil, 
kot tudi praktike, ki zanikajo dostojanstvo žene. 
Razmišljanje ob Klicu k solidarnosti in dokumentu Karibijske in Latinsko- ameriške  
škofovske konference, ki je bila leta 2007 v Aparecidi, Braziliji v kontekstu Latinske 
Amerike je sestre pripeljalo k potrditvi obveze, ki je podal mednarodni  Shalom: da bi 
bili orodje upanja, izobraževanja in dejavnosti za živeto solidarnost. To obvezo 
uresničujemo v udeležbi na mednarodnih dneh ZN, pospeševanju vzgoje in 
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izobraževanja, ki spreminjata ter v poglobitvi duhovnosti solidarnosti z mesečnimi 
refleksijami  in drugimi materiali. 
 
Študentje iz collega so se pridružili delegaciji Šolskih sester na 53. zasedanju 
Komisije o položaju žensk  (CSW) s. Ann Scholz, SSND voditeljica urada 
kongregacije pri ZN/NGO 
To leto se bodo od 2. do 13. marca udeležili študentje in učitelji College of Notre 
Dame of Maryland kot tudi dekle iz Northwestern University skupaj z delegacijo 
Šolskih sester srečanja Komisije o položaju žensk (Commisssion on the Status of 
Woman). 
53. zasedanje Komisije o položaju žensk (53.rd session) je na temo: »Enaka 
odgovornost  moškega in ženske na področju HIV/AIDS, vključno z nego«. Pogosto 
se pričakuje od deklet in mladih žena, da zmorejo obvladati svoje šolske in poleg njih 
še gospodinjske  obveznosti. Zaradi teh zahtev imajo dekleta  zelo skromno šolsko 
izobrazbo in kratke poklicne izkušnje. Delegatke Šolskih sester bodo s svojim 
delovanjem spodbujale vlade, naj v svojih razpravljanjih dekletom priznajo primerno 
pozornost. 
Voditeljica urada za komunikacije pri NAMA Julie Gilberto –Brady bo tudi tokrat 
oblikovala spletno stran o srečanju. Slike, intervjuji, blogi delegatk in dokumenti 
Komisije bodo objavljeni na spletni strani www.ssnd.org . 
 
Izberi število 350 za varnost našega planeta – s. Roxanne Schares, SSND, 
mednarodna koordinatorka Shaloma 
Skupnost noviciata pri NAMA vabi Šolske sestre, učence, študente, sodelavce in 
prijatelje, da odkrijejo pomen števila 350 in se priključijo gibanju za globalno 
prihodnost. Ko je skupnost lanskega novembra postavljala cilje, se je odločila, da bo 
tudi ostale povabila in vključila v to obvezo solidarnosti z zemljo in vsemi ljudmi.  
Kaj pomeni število 350? Mogoče je najbolj pomembno število na planetu; je rdeča 
črta človeštva. Znanstveniki nas opominjajo, da bomo zemlji povzročili veliko in 
nepopravljivo škodo, če ne bomo zmanjšali izpust ogljikovega dioksida pod 350 parts 
per million.  1. februarja 2009 smo bili pri 387 ppm in smo še vedno v naraščanju.  
Prva naloga je zagotoviti, da vsak in vsaka ve za ta cilj, da se bodo voditelji čutili 
prisiljeni k delovanju. Potem morajo posamezniki in skupnosti delovati in mednarodno 
sodelovati z globalno akcijo  za globalno prihodnost. Obiščite www.350.org  in 
izberite 350.  
 
UNESCO je objavil letno poročilo »Izobrazba za vse« - s. Ann Scholz, SSND, 
voditeljica urada kongregacije pri ZN/NGO 
Zamuda pri lotevanju še vedno trajajoče neenakosti v izobraževanju, pahne mnoge 
otroke v življenje v revščini in v zmanjšanih možnostih, tako pravi globalno poročilo 
UNESCO 2009 o Izobrazbi za vse. (UNESCO΄s 2009 Education for all Global 
Monitoring Report). 
Britanski premier Gordon Brown opiše poročilo: Premagati neenakost: zakaj je 
politika pomembna kot »nujno budnico v sedanjem času, ki je polovični čas do 
našega cilja, do leta 2015 doseči Izobrazbo za vse. Po sedanjih trendih- kljub 
pomembnim napredkom – leta 2015 30 milijonov otrok v najrevnejših državah sveta 
še vedno ne bo imelo nobene možnosti za izobrazbo. Vzgoja in izobrazba sta 
absolutno odločilni za dosego vseh naših razvojnih ciljev…« 
Poročilo dokumentira to, kar opiše kot »veliko brezno« na področju izobraževanja, ki 
ločuje revne in bogate dežele in podaja podrobno ovrednotenje napredka pri ključnih 

http://www.350.org/
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ciljih izobraževanja kot so: razvoj malega otroka, splošna osnovnošolska izobrazba, 
enakovrednost spolov, znanje branja, pismenost in dobra strokovna izobrazba.  
Letno poročilo  podaja široko zastavljeno agendo za reforme. Njeno osrednje 
sporočilo je, da morajo vlade dati večjo prednost poštenosti in socialni pravičnosti. 
Imenuje celo vrsto ukrepov za odpravo skrajne nepravičnosti. Sem spadajo odprava 
šolnine za osnovnošolsko izobraževanje, povečane javne investicije, denarne 
spodbude za dekleta in obrobne skupine ter močnejša zaveza za kvalitetno vzgojo in 
izobrazbo.   
 
Vzgojite dekle; spremenite svet – s. Judy Bourg (DA) 
To je dejstvo: kar vložimo v vzgojo in izobrazbo deklet, vpliva tudi na gospodarsko 
rast, na zdravje in na dobro počutje skupnosti. Če v deželah v razvoju dekle prejme 
sedem ali več let šolske izobrazbe, se poroči štiri leta pozneje. Dodatno leto osnovne 
šole poveča kasnejši zaslužek za 10 do 20%. Če dekleta in žene zaslužijo, vložijo 
90% zaslužka v svoje družine, moški pa vložijo samo 30 d0 40% zaslužka. 
Zaradi priznanja velikih možnosti, ki jih vzgoja in izobrazba nudita dekletom in kot 
odgovor na naš Klic k solidarnosti je provinca Dallas za pretekli božični čas 
predlagala sledečo alternativo: Podarjati darila. Sestre so bile povabljene, da 
podprejo fundacijo: šolnina za dekleta. Denar so poslali v Afriko in tam bo več 
dekletom v Sierra Leone omogočena šolska izobrazba, do katere sicer ne bi imela 
dostopa.   
 
Praznovanje Dneva človekovih pravic – s. Roxanne Schares, SSND, mednarodna 
koordinatorka Shaloma 
Dar mednarodnosti in Klic k solidarnosti spodbujata Šolske sestre, kolege, učence in 
prijatelje, da so z molitvijo, razmišljanji, pesmimi in dejavnostmi praznovale Dan 
človekovih pravic pri ZN. (UN Human Rights Day). 
Sestre poljske province so se spominjale 60. obletnice Dneva človekovih pravic pri 
ZN  z molitvijo, postom, razmišljanjem in pogovorom. Sestre so v Indijo poslale 
pisma, kjer pozivajo, naj nehajo preganjati kristjane. 10. decembra so v materni hiši v 
Opole praznovali sv. evharistijo po namenu: za spoštovanje človekovih pravic. 
Udeležile so se je sestre različnih kongregacij v škofiji. Na temo: spoštovanje 
človekovih pravic so sestre od Opole do Varšave v šolah in župnijah organizirale 
molitvena srečanja, pogovore, izdelovanje kolažev z otroki in mladimi ter srečanja z 
učitelji v javnih šolah. S. M. Weronika  Benarz je napisala: «Najbolj me je osrečilo, ko 
sem videla, da študentje niso brezbrižni do svetovnih problemov, da so prizadeti in 
zaskrbljeni ob hudih stvareh, ki zadenejo posameznika.« (S:M: Amata Kupka , PO) 
V Nemčiji so sestre molile posebne večernice in pisale odgovornim v Indiji zaradi 
uporabe nasilje in kršitve človekovih pravic v Orissi. Učenke Marija-Terezija 
gimnazije v  München - Anger so se pridružile molitvi in pogovoru in poimenovale 
človekove pravice, ki so danes najbolj potrebne: vzgoja, izobrazba in svoboda brez 
nasilja in izkoriščanja. (s. Margrit Höpfler, BY) 
Študentke na Akademiji za socialno pedagogiko v München- Au so prebrale člene iz 
Mednarodne deklaracije o človekovih pravicah pri ZN in primerjale svojo situacijo s 
tisto, v kateri so dekleta iz drugih kontinentov. En razred je obiskal interaktivno 
razstavo: »Ker smo dekleta«, kjer so doživele vsakdanje življenje deklet in žena v 
različnih predelih sveta. (s. M. Gisela Hörmann, BY) 
V decembru se je tudi skupnost v generalatu v Rimu osredotočila na človekove 
pravice. Na dan človekovih pravic je vsaka sestra potegnila listek imeni dežel z 
resnimi kršitvami človekovih pravic, se informirala in molila za to deželo. Kot 
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skupnost so poslale poslanico miru v Betlehem in se obvezale, da bodo v svoji 
multikulturni in večjezični skupnosti pri rabi jezika bolj občutljive ena do druge. (s. 
Roxanne Schares, Rim) 
V okviru Šolskega zborovanja so se v Nigeriji učenke in učitelji na Notre Dame 
Secondary School v Mkar-ju ukvarjali z Mednarodno deklaracijo o človekovih 
pravicah. Program je prebudil zavedanje, da mora vsaka oseba ohraniti svoje lastno 
spoštovane človeške osebe. (s. Mary Mayi-Ojo Abuh, AF). 
V novi Iberiji, Luisiana,, se je 20 odraslih študentov Nadaljevalnega izobraževalnega 
projekta spoprijelo z izzivom svoje učiteljice jezikov, s. Joyce Engle, naj pišejo 
novoizvoljenemu predsedniku Obami. V svojih poštenih pismih so pisali o izkušnjah 
pri izstopu iz High School, o svojem odraslem spoštovanju izobrazbe in skrbi za 
kvalitetno izobrazbo svojih otrok. (s. Judy Bourg, DA) 
Sestre in pridružene članice v provinci Milwaukee so se udeležile dneva človekovih 
pravic z razmišljanjem, molitvijo in maratonom pisanja, ko so napisale 500 pisem, da 
bi podprle osebe, ki so ogrožene zaradi kršenja človekovih pravic. Mnoge so se 
vključile tudi v elektronsko kampanjo katoliške škofovske konference ZDA za  
pošiljanja kartic: rešite Darfur. V več kot 100 pismih so novoizvoljenega predsednika 
Obama spodbujali, naj bo dobra izobrazba njegova prioriteta. (Tim Dewanw, ML) 
Na Mount Mary College se je Shalom klub priključil drugim skupinam, in organiziral 
praznovanje rojstnega dne v času opoldanskega odmora. V predstavitvi Power 
Pointa so povzeli člene Mednarodne deklaracije človekovih pravic, študentje pa so 
govorili o tem, kakšno povezavo ima ta dan z njihovim prostovoljnim delom in 
rezervami.  Srečanje se je zaključilo z molitvijo za uresničitev razvojnih ciljev (Beth 
huggings, kontaktna oseba Shalom kluba). 
 
Dejavnosti kongregacije, ki so na programu   
Ni prezgodaj, da že sedaj začnemo načrtovati Global Action Week od 20. do  26. 
aprila 2009. Letošnja tema je »Izobraževanje in vseživljenjsko učenje«. Milijoni 
učencev, učiteljev in  aktivistov se bo udeležilo «velikega branja« in zahtevalo 
»izobrazbo za vse« (education for all).   
Ta teden je del svetovne kampanje, ki jo organizirajo, da bi spomnili mednarodno 
skupnost in vlade na šest ciljev, ki so bili sprejeti na Svetovnem forumu 
izobraževanja (World Education Forum – v uradnih jezikih ZN). Pripomočki so na 
razpolago pri: Global Campain of Education, School Sisters of Notre Dame in 
UNESCO.  
Nadaljnjo priložnost daje sestram Svetovni dan okolja (World Environment Day), ki 
bo 5. junija 2009. V solidarnosti se povežimo s celotnim stvarstvom, pregledamo 
stanje našega okolja in pogumno sprejmemo odgovorne osebne odločitve in  
politično delujemo.  Označite ta datum v vašem koledarju in načrtujte, kako boste 
delovali v smislu našega Klica k solidarnosti. Pripomočki so na razpolago pri UNEP  
in  School Sisters of Notre Dame. 
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