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Shalom/ZN-NGO poročila 
 
Letnik  10, številka 4                                                  december 2009 
 
Solidarnost in človekove pravice,  Masicha Carolyne, SSND (AF) 
 

Preprosto povedano je solidarnost medsebojno povezovanje z namenom, da bi si 
med seboj pomagali, da bi skrbeli drug za drugega. V solidarnosti sprejmemo 
Jezusov klic k predanemu življenju. Soočimo se s trpljenjem in ranami drugih. 
Solidarnost ni le negotov občutek sočutja ali površno vznemirjenje, ker gre 
drugemu slabo (Janez Pavel II). Je preudarna odločitev, da se zavežemo delu za 
spremembe, ki pripomorejo za dobrobit vseh. 
Kako moremo postati ljudje, ki ljubijo bližnjega in priznavajo, da so človekove 
pravice Božji dar? Lahko dovolimo sebi, da nas izzovejo in opomnijo, da vse 
pravice, ki so zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah pri ZN veljajo za 

vsakega človeka, brez kakršnekoli diskriminacije? 
  
Vsako leto imamo možnost, da razmišljamo o smislu, pomembnosti in potrebnosti spoštovanja 
človekovih pravic. Ena takih priložnosti je 16-dnevna akcijska kampanja proti nasilju nad drugim 
spolom: 16-tägige Aktionskampagne gegen Gewaltätigkeit dem anderen Geschlecht gegenüber (25. 
nov. - 10. dec.). Ta kampanja poudarja, da je nasilje nad ženskami kršenje človekovih pravic. Kot 
posameznik in kot skupnost se moramo neprestano zavzemati za to, da se bodo razvile pravične 
strukture. Tako prevzemamo odgovornost, da v vsakdanjem življenju podpiramo cilje Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah in varujemo svobodo in pravico drugih v naših družinah, 
skupnostih in družbi.  
 
Ko se ukvarjamo s temami, ki se tičejo Človekovih pravic: pravica do življenja…, do lastnine…, do 
dela…, do šolske izobrazbe…, nas solidarnost spodbuja, da ne govorimo več o ljudeh, ampak o 
konkretnem človeku z obrazom in imenom. Pravice in dolžnosti spadajo neločljivo skupaj. Kako 
lahko podpiramo drug drugega v zahtevi po naših pravicah in v odgovornosti zanje? 
 
Milijoni so vstali proti revščini in ukrepali za dosego milenijskih razvojnih ciljev.  
 
Po enem letu, ko se je napredek pri izkoreninjenju svetovne revščine celo obrnil v nasprotno smer, 
se je združilo 173 milijonov ljudi vseh kontinentov, kultur in časovnih pasov, da bi vladam z 
jasnimi besedami povedali, kaj pričakujejo od njih: Ustavite revščino in dosezite milenijske 
razvojne cilje – sedaj! 
 
Tretja letna akcija Vstanite in ukrepajte Steht auf und handelt (D) (Sp) je pokazala odločenost 
človeštva, da pozove politike in odgovorne k odgovornosti do obljube, ki so jo dali leta 2000 na 
milenijskem vrhu. Ker je do termina za izpolnitve milenijskih razvojnih ciljev leta 2015 samo še 
šest let, so bila sporočila prežeta z rastočim občutkom nujnosti in nepotrpežljivosti ob počasnem 
izvajanju ukrepov in programov, ki naj bi pomagali najrevnejšim in najbolj ranljivim.   
 
Šolske sestre, naši sodelavci in prijatelji so bili med milijoni, ki so v 120 državah nekaj ukrenili, da 
bi spomnili politike na lokalni, narodni in mednarodni ravni, da čas teče. Skupnosti v Ljubljani 
(Slovenija)  in Chatawa  (ZDA) so molile za končanje revščine in se zavzele za dosego milenijskih 
razvojnih ciljev. Učenci in učitelji v Makó (Madžarska) so pripravili poseben dan refleksije o tem, 
kako živeti bolj odgovorno; na Academy of the Holy Angels in Demarest (ZDA) – (Akademija 
svetih angelov) pa je 500 oseb vstalo proti revščini in organiziralo razdeljevanje hrane. Podpisali so 
peticijo za ponovno poživitev dajanja pomoči ZDA tujim državam. Global Justice & Peace 
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Commission (komisija za globalno pravičnost in mir) province Milwaukee je organizirala udeležbo 
na jubilejni kampanji razglednic ZDA: “Change, not Chains” (spremembe, ne verige); sestre in 
sodelavci  Notre Dame v Elm Grove so napisali preko 200 razglednic. Mnoge druge Šolske sestre 
so izrabile priložnost na mednarodnem spletu in glasovale za poziv h končanju revščine.  
 
V solidarnosti za mir – s. Roxanne Schares, Shalom-koordinatorka Šolskih sester de Notre Dame 
21. september praznujejo člani družine Šolskih sester de Notre Dame: sestre, pridruženi člani, 
sodelavci, znanci, učenci, skupnosti na fakultetah in župnijah po vsem svetu Internationalen Tag des 
Friedens der UN. – Mednarodni dan miru ZN.   
 
Sestre v italijanski provinci so s pesmimi, psalmi in v tišini molile za mir. Skupnost v generalatu v 
Rimu je povabila k večerni molitvi skupnost iz Jubilejnega centra in laične misijonarke iz Instituta 
za svetovno evangelizacijo. Molitev je začela tako, da je vsaka udeleženka blagoslovila ljudi in 
kraje z blagoslovom miru, potem pa za njih prižgala svečko.  
 
Na Madžarskem so sestre v hvalnicah in večernicah molile za mir in uporabile septembrsko 
refleksijo solidarnost, ena skupnost je razmišljala ob PowerPoint- predstavitvi.  Šolske sestre de ND  
v Sloveniji so molile za mir pri svojih skupnih molitvah in  pri sveti maši; katehistinje so pri 
katehezi spodbujale  učence k molitvi za mir,  pogovoru o miru in k zavezi za konkretna dejanja za 
mir. - V Nemčiji so učenke na gimnaziji Terezija Gerhardinger na Angerju v Münchnu izdelovale 
vetrnice za mir in jih delile v šoli.   
 
Sestre poljske province so dan pričele s citatom: „Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje 
sulice v srpe“ (Iz 2,4); mir so vzele za molitveni namen za ves dan. Učenci pri verouku in 
mladinske skupine na Poljskem in v Belorusiji so molili za mir in se pogovarjali o stvareh, ki 
spodbujajo mir. V Shalom klubu v Šoli SP 115  v Varšavi so izdelovali razglednice na temo mir, 
posadili drevo miru in razdeljevali „poziv k dnevu miru“ v šoli, župniji in odgovornim v mestni 
četrti Mokotów.  
V Keniji so učenke na Marijini osnovni šoli v Kisii pripravile molitev, pri kateri so poslušale 
zgodbo o miru, skupaj prepevale, brale iz Svetega pisma in se pogovarjale o tem, kako bi lahko 
doma in v šoli več doprinesle k miru. Člani Shalom kluba Notre Dame Girls Secondary School 
(Notredamska dekliška srednja šola) v Sunyani (Gana) so se srečali k molitvi in v tišini vstali in se 
zavezali za prizadevanje za mir. 

 
V ZDA se je šolska skupnost Vseh svetih - All Saints School Community v St. 
Peter, Missouri, zjutraj zbrala pri znamenju miru k molitvi, ki so jo vodili člani 
Shalom kluba. Učenci, učitelji in župnija so skupaj molili za mir, da bi bili glas 
miru, ki ga svet tako potrebuje. Kot znamenje svoje obljube in zaveze, da bodo 
razmišljali o  božjem miru, so učenci napisali svoja imena na ogledala, ki so bila 
postavljena v vrtu miru. Pozneje so jih prenesli v razrede, kjer jih stalno 
spominjajo na to, da so za vse “božji glas…da je Bog tukaj in da je povsod.“  
 
Študentje na Academy of the Holy Angels – Akademija svetih angelov v 

Demarest, New Jersey, so začeli spominsko praznovanje že  18. septembra, ko so se v opoldanskem 
odmoru zbrali okrog znamenja miru, da bi podpisali spletno deklaracijo: „Moramo se razorožiti.“ 
Na sam dan miru so vsi dobili kartico s Shalom molitvijo za mir, učenci in učitelji pa so bili 
povabljeni, da podpišejo obljubo za mednarodni dan miru: “Ravno tukaj, ravno sedaj!“ in se 
zavežejo za pospeševanje miru. Molitev in delo za mir sta bila tudi sestavni del pouka. Začeli so s 
pesmijo o miru, impulzi za meditacijo ali z vajo, ki vodi v notranjost in prinaša mir. Ogledali so si 
filme in spletne strani in spregovorili o temi. Tečajniki italijanščine so molili molitev sv. Frančiška 
po italijansko, potem so učenci v italijanščini napisali svoje zaveze za mir.    
 

http://www.allsaints-stpeters.org/School/default.aspx
http://www.holyangels.org/s/152/splash.aspx
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Skoraj 400 oseb se je zbralo ob znamenju miru v Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, k javni 
molitvi za mir, ki jo je načrtovala Komisija za pravičnost in mir Šolskih sester de Notre Dame 
province Milwaukee. Učenke  Notre Dame Middle School – Srednje šole Notre Dame – in St. 
Mary’s Visitation Grade School – Višje šole Marijinega obiskanja – so se pridružile sestram, 
pridruženim članom, zaposlenim in prijateljem pri zbrani molitvi in glasnem petju. V provincialni 
hiši St. Louis so opoldan eno minuto zvonili zvonovi in sestre so tiho molile za mir. Pozno 
popoldan so se sestre zbrale k molitvi ob septembrski refleksiji  o miru. 
 
Šolske sestre de Notre Dame in sestre Congregatio de Notre Dame v Villa Notre Dame v Wilton, 
Connecticut, so se zbrale pri znamenju miru. Ob zvonjenju zvonov so s sestrami molili sodelavci 
Ville , - v 13 jezikih te skupine. Kot spomin so vsi prejeli pisalo z napisom na znamenju miru: „Naj 
bo mir na zemlji.“ 
  
Udeležba Šolskih sester de Notre Dame na konferencah ZN – s. Ann Scholz, voditeljica urada  
ZN/NGO- kongregacije 

Šolske sestre de Notre Dame:  Gilma Alexandrino da Costa (Sao 
Paulo), Jacci Glessner (Lat. Am distrikt) in Ann Scholz so se 
udeležile 62. letnega zasedanja  DPI/NGOs v Mexico City, na 
katerem je bilo navzočih več kot 800 predstavnikov nevladnih 
organizacij iz več kot 50 držav. Ukvarjali so se z temo: „Zaradi 
miru in razvoja: Razorožite se!“ Um des Friedens und der 
Entwicklung willen: Rüstet jetzt ab!  
 
Govorniki so vedno znova prikazovali revščino in nerazvitost 

kot vzrok in v mnogih primerih tudi kot posledico konfliktov v svetu. Roberto Zamora iz Costa 
Rike, mirovnik in pravnik, je direktno povedal, da so bogate dežele izdale preveč denarja za 
oborožitev, da bi obstale na oblasti. Namesto, da investirajo v orožje, naj bi države rezerve vlagale v 
področja zdravstva, izobrazbe, porazdelitve bogastva, prehrane in vode. Tudi Tadatoshi Akiba, 
župan mesta Hiroshima (Japonska) in predsednik  Mayors for Peace  (Župani za mir) je spregovoril 
o tem, kako nevarno in potratno je vlagati v orožje, predvsem v atomsko orožje. 
 
Udeleženci konference so pritiskali na vlade, naj brez zavlačevanja in pogojev podpišejo 
Atomteststop dogovor (CTBT) – dogovor o končanju jedrskih poizkusov – in ga uresničijo. Poleg 
tega so od vlad zahtevali stroge predpise glede prodaje, predaje, posesti ali uporabe malega orožja 
kot tudi učinkovito mednarodno pogodbo o trgovini z orožjem za vse oblike konvencionalnega 
orožja.   
 
S. Jacci je svoje izkušnje izrazila tako: „K vtisom, ki jih ne bom pozabila, spadajo mnogi navzoči z 
vseh koncev sveta. Če obstaja toliko ljudi, ki se zavzemajo za pospeševanje miru in pravičnosti, 
posebno za umaknitev orožja na vseh ravneh, potem obstaja za svet veliko upanje.“  
 
Pred  DPI/NGO-konferenco so se delegatke Šolskih sester de Notre Dame  skupaj s Sestrami Notre 
Dame de Namur (SNDdeN) in Sestrami Srca Jezusovega (RSCJ) udeležile tridnevnega 
orientacijskega srečanja. Na srečanju so govorili o Združenih narodih in delu nevladnih organizacij 
pri ZN, predvsem za delo redovnih skupnosti. Zaradi gostoljubnosti Sester Srca Jezusovega iz tega 
kraja so bile delegatke deležne pomoči pri razumevanju Mehike in mehiškega ljudstva. Skupaj s 
stotinami romarjev, vključno s skupino »campesinos« (kmetov), ki so svojo hrano in pijačo 
brezplačno ponujali vsem mimoidočim, so sestre praznovale nedeljsko bogoslužje v baziliki Naše 
ljube Gospe iz Guadalupe. Potem so se srečale pri skupnemu obedu in pogovoru z nekaterimi od 
tistih žena, ki so najprej zahtevale, potem pa zgradile Cologne Santo Domingo, mestno četrt v 
Mexico City.  
 

http://www.2020visioncampaign.org/
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Povezave in sodelovanje preko Shaloma – S. Eileen Reilly, SSND (AM) 
„Kjer je le mogoče, vzpostavljamo  povezave  med področji našega 
apostolata po vsem svetu. Sodelujemo z drugimi na vseh ravneh in 
delimo z njimi našo karizmo in duhovnost“ (Klic k solidarnosti). To je, 
čeprav ne izrecno imenovana, tema zadnjega srečanja predstavnic in 
predstavnika veje Shaloma Severna Amerika. 
Srečanje je bilo v materni hiši province St. Louis. Naš skupno 
preživeti čas smo začeli s tem, da smo izostrili čut za kraj srečanja. 
Razmišljali smo o lepoti lege kraja na obali reke Mississippi in na 

kakšen način Šolske sestre spoštujejo in ohranjajo celotno stvarstvo. Veliko časa smo preživeli s 
tem, da smo se drug od drugega učili, „kako svoje poslanstvo v prihodnost nadaljujemo skupaj“, 
tako preko Shalom mreže, kot po predstavništvu Šolskih sester de Notre Dame pri ZN. 
 
Osredotočenost na izobrazbo deklet nam vsem daje možnost za sodelovanje. To smo naredile s tem, 
da smo mlade žene pripeljale v glavni urad ZN, kjer so se udeležile zasedanj o pravicah deklet. 
Podpiramo tudi alternativno božično obdarovanje v korist izobraževanja deklet pri Šolskih sestrah 
de Notre Dame v Afriki, program, ki bi ga hoteli razširiti. Shalom klubi nam nudijo nadaljnjo 
priložnost za povezavo apostolatov, ko iščemo poti, kako olajšati izmenjavo med klubi v Afriki, 
Evropi, Severni in Južni Ameriki. 
 
Ko se trudimo »sodelovati z drugimi na vseh ravneh«, gremo tudi preko kongregacijske mreže; naj 
gre za kmečke delavce, žrtve trgovine z ljudmi, imigrante, sodelujemo s tistimi, ki jim je pri srcu 
ista skrb in z njimi delimo našo karizmo, duhovnost, kot tudi naša zanimanja, darove in izkušnje.   
 
Napovedi:  
UN-Klimakonferenz (Podnebna konferenca ZN) bo od  7. do 18. decembra v Kopenhagnu. Mogoče 
lahko sodelujete v kampanji ZN  UN Seal the Deal in tako povečate politično podporo za celovit 
podnebni dogovor. Sledite COP 15 (v vseh jezikih ZN) na spletni strani gostiteljice (Host Country’s 
Website). 
 
Menschenrechtstag (Dan človekovih pravic) je bil 10. decembra na temo: „Sprejeti različnost, končati 
diskriminacijo.“ Šolske sestre, sodelavci in prijatelji sodelujejo z ZN za končanje vseh vrst 
diskriminacije in za pospeševanje človekovih pravic. Informacije lahko dobite na spletni strani 
kongregacije. 
 
Kommission für soziale Entwicklung (Komisija za socialni razvoj) se bo srečala od 3. do 12. februarja 
2010  v glavnem štabu ZN v New Yorku na 48. zasedanju in se bo ukvarjala s socialno integracijo. 
Raziskave o socialni integraciji, v kateri je sodelovalo več Šolskih sester de Notre Dame, bo 
pripomogla, da bodo na srečanju komisije posredovali vladam priporočila nevladnih organizacij.  
 
54. Sitzung der Kommission über den Status der Frau: na 54. zasedanju komisije o položaju žensk od 1. 
do 12. marca 2010, ob 15. obletnici četrte svetovne konference o ženskah, bodo pregledali napredek in 
nadaljnje izzive. Tega zasedanja se bodo v delegaciji Šolskih sester de Notre Dame udeležile tudi mlade 
žene iz Mt. Mary College v Milwaukee.  
 
Ob dvajsetletnici Konvencije o pravicah otrok - Konvention über die Rechte des Kindes – je UNICEF 
objavil Progress Report for Children: A Report Card on Child Protection - poročilo o zaščiti otrok, ki 
pogled usmerja na kršitve osnovnih pravic otrok v mnogih deželah.  
 
Shalom/UN-NGO poročila so  -mesečna poročila Šolskih sester de Notre Dame 
Via della Stazione Aurelia,  95 -  00165 Rim, Italija  -- tel: +39.06.6652.0 1 fax: +39.06.6652.0234 

http://www.sealthedeal2009.org/
http://en.cop15.dk/
http://en.cop15.dk/
http://www.unicef.org/protection/files/Progress_for_Children-No.8_EN_081309(1).pdf

