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Solidarnost z zemljo –  s. M. Yvonne Nosal, SSND (Latinsko-ameriški distrikt) 

Mislim, da ko govorimo o »solidarnosti z zemljo«, moramo skrbeti za pravilne odnose. 
   

„V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.“ (1 Mz 1,1) 
„Bog je videl vse, kar je naredil: bilo je prav  dobro.“ (1Mz 1,31) 

 
Ljudje smo bistveni sestavni del božjega stvarstva. Zato je pomembno, da 
oblikujemo in ohranjamo harmonične odnose, ne le tako, da živimo celosten način 
življenja, ampak tudi tako, da živimo v harmoniji z drugimi, z našim Bogom in s 
celotnim stvarstvom.  
 

Danes naša zemlja zelo trpi zaradi mnogih oblik uničevanja, izkoriščanja in nepremišljenih delovanj, 
ki zastrupljajo njene vode, iztrebljajo njene gozdove, spreminjajo podnebne pogoje ter uničujejo 
človeške in druge oblike življenja. Ta zaskrbljujoča svetovna situacija nam »odpira velika vprašanja 
o tem, kaj pomeni biti človek in o prihodnosti našega zemeljskega doma. Pomembno je, da ima vsaka 
od nas močan čut za stvarstvo in je predana skrbi za vse ustvarjeno; ob tem se globoko zavedamo 
dejstva, da je na kocki sama prihodnost zemlje" (Dokument: „Nove razmere“, generalni svet, 2008). 
 
Če sodelujemo v harmoničnih in pravičnih odnosih, smo lahko prepričane, da se bo uresničila Božja 
obljuba o »prihodnosti, polni upanja« (Jer 29.11). Vprašanje je: Ali smo pripravljene in voljne za 
takšno sodelovanje? Naj Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo in videl, da je bilo vse prav dobro, stoji 
ob strani vsaki od nas v našem prizadevanju za harmonično življenje na vseh ravneh, predvsem v 
solidarnosti z našo dragoceno zemljo.   
 
Delegatke Šolskih sester so sodelovale na srečanju Komisije o položaju žensk (CSW)  
 – s. Miriam Jansen, SSND (St. Louis)  
 
53. zasedanje Komisije o položaju žensk (CSW) (53rd session of the Commission on the Status of 
Women) je potekalo od 2. do 13. marca na sedežu ZN v New Yorku. Tokrat se je šlo za enako 
razdelitev odgovornosti med možem in ženo, vključno z dolžnostjo skrbstva, ko gre za HIV/AIDS. 

 
Neenaka razdelitev odgovornosti in dela ima uničujoče posledice 
za dekleta, ker omejuje njihove šolske in poklicne možnosti, 
ogroža zdravje in poslabšuje revščino. Od premnogih deklet in 
mladih žena se pričakuje, da uravnavajo prekomerno hišno delo  
s svojimi šolskimi odgovornostmi. Zaradi tega mnoge ne morejo 
uresničiti svojih sposobnosti za izobrazbo in njihova  upanja za 
boljšo prihodnost ostajajo sanje zanje in za njihove družine. 
 
V pripravi na srečanje so se Šolske sestre de Notre Dame 

pridružile drugim 28 NGO (nevladne organizacije pri ZN) in predložile Komisiji v premislek pisno 
izjavo. V njej so pozvali vlade, naj okrepijo svoja prizadevanja za zaščito deklet in zagotovitev 
njihovih pravic.   
 
Delegacija Šolskih sester je vključevala študentke in profesorje iz College of Notre Dame of 
Maryland, kot tudi mlade žene, ki delajo v Sheil Catholic Center na Northwestern University v 
Evanston, IL. Mlade žene v delegacije so se posebno zavzele za probleme deklet. Njihovo delo v 
Odboru za zadeve deklet je pripomoglo, da je skupina izročila v roke preko 30 vladnim delegatom 
predloge za revizijo zaključnega dokumenta Komisije. Zagotovila je, da bo zaključni dokument, ki 
ga bo dokončno oblikovala ta Komisija, na stvaren način obravnaval pravice in probleme deklet.  
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm
http://www.ndm.edu/
http://www.ndm.edu/
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Ideje, ki jih je podpirala delegacija Šolskih sester de Notre Dame, ki so bile vključene v sprejete 
končne sklepe Komisije, so bile: pravica vseh deklet do šolske in poklicne izobrazbe, preprečevanje 
in odpravljanje otroškega dela in gospodarskega izkoriščanja, podpiranje deklet, ki so postale žrtev 
HIV/AIDS, vključno mladih in najstniških mater, nujnost, da se zmanjša madež zaradi HIV/AIDS-a; 
prepoznavanje, kako pomembno vlogo igra spolno usmerjena vzgoja in izobrazba za prenehanje 
diskriminacije proti dekletom in ženam, kot tudi zahteva, da ne dovolimo nobenega nasilja nad 
dekleti in ženami.   
 
Pomemben del te izkušnje je bila priložnost več se naučiti o karizmi Šolskih sester de Notre Dame. 
Celodnevno duhovno usmerjanje, vsakodnevna refleksija, pisanje dnevnika in molitve so delegatkam 
Šolskih sester de Notre Dame pomagali k zavedanju glede njihove edinstvene odgovornosti prinašati 
evangelij in vrednote kongregacije pri usmerjanju posvetovanj Komisije.  
 
Delegatke Šolskih sester so povedale, da jih je ta izkušnja spremenila na način, ki ga niso 
pričakovale. Delo z ljudmi iz vseh delov sveta o temah, ki so izven njihovih lastnih izkušenj, je 
razširilo njihovo obzorje. To, da so se naučile več o karizmi naše kongregacije, pa jih je motiviralo 
in dalo moči.   
 
Odkar so se vrnile, so udeleženke imele možnost, da svoja doživetja posredujejo različnim 
skupinam, da vključujejo pridobljeno znanje in nova spoznanja  v svoj študij, pa tudi v načrte za 
svoje življenje. Študentka Barbara Bailey je pisala: „Moja izkušnja pri ZN je bila spoštovanje 
zbujajoče in popolnoma v skladu s ciljem izobraževanja žensk, da bi spremenile svet. Čutim se 
izredno obdarjena in pripravljena prispevati k izboljšanju stanja na svetu. Molim, da bi spoznala, 
kako lahko ta cilj uresničim.“ 
Nadaljnje informacije, vključno s pogovori z delegatkami Šolskih sester de Notre Dame, najdete na 
SSND NAMA website. 
 
„Poletno srečanje“ Shalom-klubov v Paragvaju – s. Leetta Hammack, SSND (Latinsko-ameriški 
distrikt) 

Že več kot 20 let organizirajo Šolske sestre de Notre Dame v župniji San 
Gerardo v Pedro Juan Caballero, Paragvaj, "poletno srečanje" Shalom-
klubov za otroke in mlade. Letos je bila drugačna tema srečanja: 
„Shalom, način življenja“. Vključili so tudi teden izobraževanja za 
voditelje Shalom-klubov. 
 
Da bi pospeševali sodelovanje z drugimi skupinami v mestu, so za 
načrtovanje srečanja ustanovili odbor. Vanj so vključeni predstavniki 
področij: skrb za okolje, skrb za žene in otroke, učitelji šole iz kraja, 
pridružene članice in člani Šolskih sester de Notre Dame in pripravnice 
za članstvo, bogoslovec in predstavnik staršev. Skupaj so naredili načrte 
za aktivnosti,  izobraževanje in oddih, povezana s temo srečanja.   
 

71 voditeljev odraslih in mladih se je dalje izobraževalo preko 
avdiovizualnih predstavitev, glasbe, plesa in umetnosti o temah, kot: mir 
in nenasilje, služba vodenja, okolje, ter globalna situacija in odgovornost. 
Srečanja se je udeležila tudi s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom-
koordinatorka kongregacije, ki je imela predavanje zadnji dan.  
 
Od 19. do vključno 30. januarja je prišlo vsak dan preko 300 navdušenih 
otrok, starih od 6 do 12 let. Bile so običajne športne aktivnosti in namizne 
igre, glasba in ples, ročna dela in origami, kot tudi študij Svetega pisma. 
Poleg tega so otroci imeli priložnost, da se na podlagi zgodb naučijo o 
Paragvaju, o socialnem položaju, o pravicah otrok, o recikliranju in o 
bistvenih vrednotah. Zasajali so drevesa in delali na velikem lesenem 

http://www.ssnd.org/External/News&Events/CSW2009/csw_index2009.html
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znamenju miru, ki ga je podaril mizar domačin in simbolizira obljubo župnije, da se bo zavzemala za 
mir.  
 
Vsak dan so se otroci vračali domov s petjem in plesom. Svojim družinam in znancem so 
pripovedovali, kar so doživeli. Mladi in odrasli voditelji so nosili v župniji in na ulicah mesta zelene 
Shalom majice, ki so izražale njihovo obljubo, da se hočejo preko Shaloma  kot načina življenja 
živeti zavzemati za boljši svet.  
 
Milijoni so se udeležili  tedna Akcije za izobraževanje –  s. Ann Scholz, voditeljica nevladnega urada 
naše kongregacije  pri ZN 
Ocenjujejo, da se je od 20. do 26. aprila približno 10 milijonov ljudi udeležilo vsakoletnega tedna 
Akcije za izobraževanje, v imenu 774 milijonov nepismenih, 75 milijonov otrok, ki ne obiskujejo 
nobene šole in 226 milijonov mladih brez srednje izobrazbe - večinoma so to žene in dekleta.  Skoraj 
vse vlade so do leta 2015 obljubile »Izobrazbo za vse« (Education for All), vendar sedanja svetovna 
finančna kriza grozi, da se bo položaj po svetu poslabšal in pustil še dodatne milijone brez izobrazbe.    
 
V tem letu so se tedna akcije udeležili otroci, 
starši in odrasli učenci v več kot 100 državah. 
Brali so »Veliko branje«, to je knjigo s kratkimi 
zgodbami, ki so jih napisale vodilne osebnosti, 
Nobelovi nagrajenci in znani avtorji. Bralke in 
bralci so potem lastnoročno podpisali izjavo in 
zahtevali, da vse vlade vsem omogočijo dobro 
izobrazbo. »Ko se naučite brati in pisati, to 
spremeni življenje; pomeni delovna mesta, denar, zdravje in izpolnjene sanje,« je rekla kraljica 
Rania iz Jordanije, častna predsednica globalnega tedna Akcije 2009. 
 
„Veliko branje“ (The Big Read) se je odvijalo doma, v šolah, v vladnih stavbah in na javnih 
prireditvah. Eden teh krajev je Center za izobraževanje Šolskih sester de Notre Dame v Jamaica, 
New York, kjer se odrasle žene, ki niso imele možnosti, da bi zaključile srednjo šolo, zelo trudijo, da 
bi pod vodstvom Šolskih sester de Notre Dame izboljšale svoje sposobnosti v pisanju in računanju in 
prejele enakovredno zaključno spričevalo.   
 
Globalna kampanja za izobraževanje  (Global Campaign for Education GCE) je bila ustanovljena 
1999 in obsega danes večje nevladne organizacije (NGOs) v 120 državah. Zahteva dostop do 
izobrazbe kot osnovno človekovo pravico. Pospešuje javno zavedanje ustvariti politično voljo, da bi 
vlade in drugi voditelji v svetovni skupnosti izpolnili svoje obljube in omogočili izobrazbo za vse.  
 
Kampanja zahteva, da vlade držav v revnejših deželah vsem svojim ljudem, ne glede na to, koliko so 
stari, dajo možnost, da se naučijo brati in pisati in možnost za doživljenjsko šolsko in poklicno 
izobraževanje. Bogatejše vlade in mednarodne institucije morajo zagotoviti dolgoročno napovedljivo 
razvojno pomoč za izobraževanje, da bodo mogle revnejše dežele v polnosti izpolniti to, kar je 
zapisano v cilju »Izobrazba za vse«.   
 
Shalom je na Madžarskem živ -  S. Dominika Varga, SSND (MG) 
Sestre madžarske province (Magyar) svojo držo Shaloma izražajo v svojem vsakdanu, našle pa so 
tudi nove poti, kako pomagati revežem. Posebnih dni Shaloma se sestre in učenke spomnijo pri 
molitvi in pri evharističnem praznovanju. Sestre preko šole in skrbi za učenke v internatih 
pospešujejo vrednote Shaloma pri pouku, pri razstavah in tekmovanjih, ki so povezane s temami 
pravičnost, revščina in diskriminacija ter globalno segrevanje in zemlja.  
Sestra Ann Scholz, voditeljica nevladnega urada naše kongregacije pri ZN/NGO in s. Roxanne 
Schares, Shalom-koordinatorka, sta novembra 2008 obiskali provinco in štiri šole Šolskih sester de 
Notre Dame na Madžarskem. Srečali sta se s sestrami, z učenci in učitelji, spregovorili sta o 
svetovnih temah, o Klicu k solidarnosti ter o vzgoji, ki spreminja. 
 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=47044&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.campaignforeducation.org/bigread/en/
http://www.campaignforeducation.org/
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Učenke na šoli v Szegedu delajo v kuhinjah za reveže, kjer strežejo gostom in se z njimi 
pogovarjajo. Ob posebnih praznikih obiščejo domove za otroke s posebnimi potrebami in povabijo 
invalide, da povedo svojo življenjsko zgodbo. Na ta način raste njihova solidarnost z ubogimi.   
 
Na šoli v Debrecenu so učenci v devetem razredu začeli z novo pobudo, razred z socialnim 
udejstvovanjem. Po enem mesecu pouka tedensko en dan nudijo različno pomoč: obiščejo npr. 
starejše ljudi, varujejo majhne otroke, se igrajo in ukvarjajo s telesno in duševno prizadetimi ljudmi 
in nudijo mlajšim otrokom dodatno učno pomoč. Program Šolskih sester de Notre Dame Feminine 
Studies,, ravno tako v Debrecenu, nudi študentkam nov tečaj za trajni razvoj. V predavanjih, 
seminarjih, delavnicah in publikacijah obravnavajo temo »Žena in narava«.  
 
Šola v Budimpešti je pričela s TESZI-klubom, okrajšava za TEvékeny SZeretet Iskolája (Šola 
dejavne ljubezni). Ta klub je odprt za vse, ki so pripravljeni  pomagati ljudem v stiski z molitvijo, 
darovanjem oblačil, z neplačano učno pomočjo, obiski bolnih otrok v bolnišnicah ali s pomočjo v 
kuhinji za reveže. 
 
V šoli v  Makó solidarnostjo udejstvovanje vključuje pomoč starejšim, delo v kuhinji za brezdomce, 
pomoč tistim v posebno težkih družinskih razmerah in študiju, ter sodelovanje pri projektu o 
ekoloških temah. Poleg tega vodstvo šole organizira predavanja za odrasle v mestu temi pravičnosti, 
kot npr. pravice domorodcev.. 
 
Učenke internata v Zrenjaninu, Srbija, redno vabijo starejše ljudi iz kraja, da se zberejo, igrajo, 
pogovarjajo in praznujejo posebne priložnosti. Sestre v Kikindi delajo na župnijah, učijo verouk in 
pomagajo tem, ki jim primanjkuje obleke in hrane.  
 
V celotni provinci pridružene članice Šolskih sester de Notre dame sodelujejo pri apostolatu sester in 
poglabljajo duha solidarnosti. Sestre in pridružene članice delajo skupaj v kraju Szovata v Romuniji 
(Transilvanija), kjer vodijo zbor, imajo mobilno glasbeno šolo, organizirajo dneve zbranosti, 
duhovne vaje, kulturna srečanja in nudijo socialno pomoč. Z veseljem in hvaležnostjo sprejemajo 
Šolske sestre de Notre Dame, pridružene članice, sodelavci in učenci priložnost služiti drugim, 
odprtost za znanje in v srcu ustvarjajo prostor za solidarnost z ljudmi, ki so v potrebi.  
 
 
Prihajajoči dogodki 
 
5. junij 2009, Svetovni dan okolja (World Environment Day), nudi Šolskim sestram de Notre 
Dame še eno možnost, da se združijo v solidarnosti, preverijo stanje svojega okolja, opogumljajo, da 
bi odgovorno sprejemali osebne in skupne odločitve in se lotili političnega delovanja. Letošnja tema 
je: »Vaš planet vas potrebuje. Združite se, da končamo s podnebnimi spremembami.« Material za 
delo dobite na spletni strani: www.gerhardinger.org  
 
13. junija 2009 praznujemo 10. obletnico razglasitve sestre Antonine za blaženo, ki je zavetnica   
Shalom-a. Z  blaženo poslušajmo glas stvarstva in nanj odgovorimo v solidarnosti. Informacije o 
blaženi sestri Antonini lahko najdete na www.gerhardinger.org.  
 
 
 

 
Shalom/ZN-NGO poročila, trimesečnik,  izdajajo  

Šolske sestre de Notre Dame 
Via della Stazione Aurelia, 95 
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tel: +39.06.6652.01 fax: +39.06.6652.0234 

 
 

http://www.unep.org/wed/2009/english/
http://www.gerhardinger.org/
http://www.gerhardinger.org/

