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Klic k solidarnosti: Šolske Sestre de Notre Dame se zavzemamo za vzgojo in izobrazbo - s.
Judith Kamada (Nepal)
“Izobraževanje“ je na Japonskem velik posel. Starši želijo kakovostno
izobrazbo za svoje otroke, da bi tako dosegli višji socialni položaj in pridobili
več moči in ugleda. Starši zaradi teh ciljev od malega želijo tako izobraževati
in vzgajati otroke, da bodo sprejeti v najboljši otroški vrtec, najboljšo osnovno
šolo, najboljšo srednjo šolo in najboljšo univerzo. Obstajajo tudi posebne
pošolske „šole guljenja“ in starši žrtvujejo vse, da bi lahko otroke poslali v
take šole, tudi če je to zelo drago.
Večina učencev osnovne šole od četrtega razreda naprej obiskuje po končanem rednem pouku
te „šole guljenja“ in pridejo domov zelo pozno ponoči. Mnogi starši pridejo po otroke v šolo in
jih pripeljejo v te „šole guljenja“, vmes jih preskrbijo z večerjo iz pločevinke. Za otroke ne
ostane časa, da bi se igrali s prijatelji ali da bi skupaj z družino sedli k obedu. Posledica tega je,
da otroci pridobijo veliko znanja in spretnosti, da naredijo izpite, ne naučijo pa se, kako živeti v
odnosu z drugimi. Vedno več otrok in tudi staršev ima čustvene probleme. Naše sestre, ki
delujejo v Nepalu, ravno tako odkrivajo, da starši hočejo, da so njihovi otroci izobraženi. Videti
je, da se povsod vedno bolj širi misel, da je izobrazba sredstvo za dosego moči in oblasti.
Šolske sestre de Notre Dame pa se zavzemamo za vzgojo in izobrazbo tako, da drugim
pomagamo razviti polnost njihovih zmožnosti, kot tistim, ki so ustvarjeni po Božji podobi, ne
pa, da bi postali močni in oblastni. Božja podoba je skupnost Svete Trojice, skupnost
medsebojne povezanosti v ljubezni in spoštovanju. Bog vabi nas vse in celotno stvarstvo, da se
pridružimo tej skupnosti Svete Trojice. Zaradi tega dajemo prednost tistim, ki so brez moči in
pazljivo prisluhnemo klicu celotnega stvarstva. Medsebojna povezanost in občestvo so
pomembna sredstva za dosego našega vzgojnega cilja. Ker je naš vzgojni cilj in so naše metode
tako nasprotne duhu sedanjega časa, poudarjamo v našem Klicu k solidarnosti nujnost in
ponovno odločenost, da izpolnimo naše poslanstvo: «Znova smo prepričane, da je apostolat
vzgoje in izobraževanja naš odgovor na krik ljudi in vsega stvarstva. To je konkreten izraz naše
solidarnosti z vsemi.«
Praznovanje dneva človekovih pravic - s. Roxanne Schares, koordinatorka Shalom-a
Dan človekovih pravic 2009 s temo: Sprejeti različnost, končati
diskriminacijo so Šolske sestre de Notre Dame obeležile na
različne načine.
V Gambiji so sestre molile ob mesečni refleksiji o solidarnosti in
spodbujale skupine in učence v župniji. Učenke v Bwiam so se
pogovarjale o človekovih pravicah in posebno o pravicah otrok
in pogledale, kako jih v okolici spoštujejo. Skupnost Šolskih sester v Somi je skupaj s skupino
Missionary Childhood v župniji pripravila ekskurzijo, da bi se naučili kaj o trgovini s sužnji.
Obiskali so muzej v Albredai, St. James Island, kjer so bili ugrabljeni sužnji zaprti do vkrcanja
na ladjo. Obiskali so tudi posestvo družine Kinteh, za katere se domneva, da so predniki Alexa
Haileya, pisatelja knjige »Korenine«. Doživetje je otroke globoko presunilo, pogovarjali so se o
tem, kako pomembne so človekove pravice za vse.
Šolska skupnost na Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger
v Münchnu, Nemčija, se je zbrala k uvodnem razmišljanju o
človekovih pravicah. Preko dneva so učenke nadaljevale s
študijem o nekaterih pomembnih človekovih pravicah, ki so bile
predstavljene na oglasnih deskah po celotni šoli. Ena učiteljica pa

je pripravila kviz, v katerem so lahko preizkusile svoje znanje.
Sestre Poljske province (Sisters of the Polish Province) so ta dan začele na različne načine. Pri
skupni molitvi so se v hvaležnosti spomnile vseh, ki se zavzemajo za pravičnost in varstvo
človekovih pravic in prosile božjega blagoslova za vse, ki trpijo zaradi kršenja človekovih
pravic. Shalom klub v Varšavi je s podporo vodstva šole in učiteljev za vse učence organiziral
4-dnevni program o Splošni deklaraciji človekovih pravic. 8. decembra so Šolske sestre de
Notre Dame v škofiji Glivice odprle „Okno življenja“, s čimer so začele projekt, ki ga vodijo
Šolske sestre de Notre Dame in je namenjen varstvu in podpori razvoju otroka. V Wołkowysku,
Belorusija, so sestre in učenke obiskale otroški dom kot izraz solidarnosti s temi, ki trpijo
nepravičnosti v svoji lastni družini.
V Sloveniji so Šolske sestre de Notre Dame (School Sisters of Notre Dame) vključile ta namen
v svojo skupno molitev in se pogovarjale o tem, kaj lahko storijo za pospeševanje človekovih
pravic. V študentskem domu v Ljubljani so uporabile mesečno refleksijo o solidarnosti.
Nekatere sestre so pisale pisma vodilnim politikom, v katerih jih pozivajo, naj spoštujejo
pravice otrok in vrednote družine. V Domu matere Terezije, Zavodu za celostno vzgojo, in v
novem otroškem vrtcu v Ilirski Bistrici, so se zavestno odločile, da zaposleni prejemajo
pravično plačilo in da je zagotavljena varnost in pravice otrok.
V ZDA so se sestre v provinci St. Louis (Sisters at the St. Louis) na dan človekovih pravic
udeležile velike akcije pisanja pisem („Write-a-Thon“). Pisma, v katerih je šlo za varnost
aktivistke za pravice žensk v Nepalu, so pisale članom vlade ali direktno tej aktivistki, v njih
so ji izražale podporo in jo opogumljale.
Komisija za pravičnost in mir province Milwaukee (SSND Milwaukee Province) je ravno tako
podprla akcijo pisanja pisem „Write-a-Thon“. Pri sestrah v sprejemni sobi v Notre Dame Elm
Grove so se ves dan zbirale sestre, pridružene članice, zaposleni in zunanji sodelavci, se veselili
ob piškotih in kavi iz „poštene trgovine“ in pristopili k akciji. Napisali so preko 550 pisem za
podporo posameznim ljudem, ki so izpostavljeni kršenju človekovih pravic. Podpisali so preko
250 kartic za podporo odpustitve dolga in celovite reforme emigrantske politike. Preko 100
ljudi je podpisalo pismo, v katerem čestitajo predsedniku Obami za prejem Nobelove nagrade
za mir in ga pozivajo, naj temu primerno tudi živi. Podobno so veliko številno podpisali
peticijo predsedniku z nujno prošnjo, da ustanovi globalni fond za izobrazbo. Dan se je končal
z molitvami, pesmimi in refleksijo s. Lillia Langreck: „Kaj pomeni zame Pro-Life?“
Kaj se je v Kopenhagnu v resnici zgodilo? – s. Ann Scholz, voditeljica urada ZN/NGOŠolskih sester de Notre Dame
Po letih težkega dela in mesecih pričakovanja 15. konferenca strank o podnebnih
spremembah (COP15) United Nations Framework Convention on Climate
Change’s (UNFCCC), ni uspela doseči tako težko pričakovan sporazum. Razprave
od 7.-18. decembra 2009, pri katerih so bili navzoči predstavniki 190 držav in je
pritegnila tudi mnoge predsednike držav, so doprinesle malo konkretnih korakov
za resnično rešitev svetovne podnebne krize.
Na koncu so Združene države Amerike, Kitajska, Indija, Brazilija in Južna Afrika predstavile
seznam 28 posebno ključnih držav, ki so sprejele Kopenhagenski dogovor (Copenhagen
Accord), novo okvirno delo za boj proti globalnemu segrevanju, ki vsaj ohranja napredek v
smeri pogovorov o podnebju, ki so predvideni za december 2010 v Mexiko-City.
Mnogi so konferenco označili kot neuspeh in nihče je ne more označiti kot zmago za planet.
Toda obstajajo tudi taki, ki opozarjajo na to, kar je konferenca dosegla. Odgovorni za podnebje
pri ZN je rekel novinarjem: «To je prepričljiv dogovor, toda to ni dogovor, ki bi bil zakonsko
obvezujoč, ni dogovor, ki bi industrijske države obvezal za cilje.«

Nemška zvezna kanclerka Angela Merkl in drugi svetovni politiki so povečali svojo finančno
pomoč. »Ta dosežek polaga temelje za mednarodno dejavnost v letih, ki prihajajo,« je
poudarila Angela Merkl v nemškem časopisu Bild am Sonntag.
Kaj se je v resnici zgodilo v Kopenhagnu?
• Vse države so si bile edine, da podnebne spremembe ogrožajo svet in da je mednarodno
sodelovanje nujno potrebno, da pomagamo tistim državam, ki so najbolj ogrožene.
• Razen petih držav so vse države sprejele zaključni podnebni predlog »na znanje« in
obljubile, da bodo naredile svoje načrte za znižanje toplogrednih plinov do leta 2010 in
se borile proti že občutenim posledicam podnebnih sprememb.
• ZDA, Kitajska in Indija so obljubile, da bodo zmanjšale izpust ogljikovega dioksida do
leta 2020.
• Dogovor obljublja do leta 2020 letno 100 milijard $, da bi zadostili potrebam dežel v
razvoju glede podnebnih sprememb.
Zvezna kanclerka Merkl je takole združila misli mnogih: „Kopenhagen je prvi korak do nove
svetovne podnebne ureditve, ne več, pa tudi ne manj. Kdor o Kopenhagnu govori samo
negativno, pomaga tistim, ki blokirajo, namesto, da bi hoteli iti naprej.«
Jubilejno leto so odprli z molitvijo za mir - s. Roxanne Schares, koordinatorka Shalom-a
Medversko molitveno srečanje za mir je pomenilo otvoritev jubileja –
150-letnice Šolskih sester de Notre Dame na Dunaju, Avstrija (School
Sisters of Notre Dame). 20. januarja 2010 so povabile sestre in šolska
skupnost Šolskega centra Friesgasse Schulzentrum Friesgasse voditelje
na Dunaju živečih budistov, muslimanov, Judov, katoličanov, Koptov,
pravoslavnih, evangeličanov in 150 povabljenih gostov, da bi skupaj molili za mir in odprli
»vrata k miru«.
Molitveno vzdušje je ustvaril orkester učiteljev in učencev. Vse navzoče je pozdravila
provincialka, s. Karin Kuttner in ravnateljica šolskega centra ter molitev začela s tem, da je
prižgala svetilko miru iz Izraela. Na srečanje je bila povabljena s. Roxanne Schares,
mednarodna koordinatorka Shalom-a. Razmišljala o zavzemanju Šolskih sester de Notre Dame
za Shalom po vsem svetu. V razmišljanje je bilo vključeno tudi darilo za udeležence, ki je
simboliziralo trojni namen: molitev za mir, jubilej in solidarnost.
Odgovorni za verske skupnosti, učitelji in učenci so izgovarjali molitve,
brali iz svetih spisov, peli pesmi in prinašali prošnje za mir. Središčno za
praznovanje jubilejnega leta je zavzetost šolske skupnosti za socialni
projekt. Zbirajo prostovoljne darove, s katerimi bodo ponudili pomoč za
izobraževanje 15 katoliškim in muslimanskim palestinskim družinam iz
pokrajine zahodnega Jordana. Na koncu molitve so se gostje zbrali na
šolskem dvorišču in spustili proti nebu 150 modrih balonov z poslanicami
miru.
Hafa Adai iz Guama! - Connie Guerrero, kontaktna sestra za Shalom z otoka Guam
Shalom vsem! Ta otok v Pacifiku s svojimi 156.000 prebivalci še naprej oblikuje in mu daje
svoj pečat vitalnost dejavnih učiteljev in mladih ljudi (od otroškega vrtca do vključno 12.
razreda) v treh šolah, ki jih vodijo Šolske sestre de Notre Dame - School Sisters of Notre
Dame. Zavzemajo se za mir in začenjajo pri sebi.
Shalom-klub na St Francis School (šola sv. Frančiška) v Yoni organizira aktivnosti, ki so
povezane z mirom. V novembru 2009 je klub sponzoriral ples za njenih 301 učenk. Vstopnino
so morale učenke plačati z zahvalnimi karticami, ki so jih izdelale same. Pozneje so jih podarili
starejšim v župniji. Učenke so prišle na ples z navdušenjem in veseljem in izmenjale svoja

umetniška dela. Zelo dobro izkušnjo so imele potem pri predaji kartic v bližnjem domu za
ostarele v isti ulici.
Višji razredi Notre Dame High School (Notredamske srednje šole) so se
odločili, da bodo letni dan duhovne obnove oblikovali drugače. Dopoldne
so pomagali na obeh osnovnih šolah, ki jih vodijo Šolske sestre de Notre
Dame in v centru za ostarele St. Dominic, v domu za nego starejših. V šoli
so pomagale v razredih, kjerkoli so jih potrebovali, v domu pa so pomoči
potrebne hranile, jih obiskovale po sobah in jih kratkočasile. Po tem času
služenja so se učenke zbrale k refleksiji, izmenjavi o tem, kar so doživele, ko so se popolnoma
dale na razpolago za služenje. 93 učenk višje stopnje je ugotovilo, da je bila to super izkušnja,
mnoge so čutile globok mir. V sebi so odkrile notranjo in trajno veselje, ko se zavzemajo za
druge.
V zadnjih dveh letih so se ljudje na otoku Guam osredotočili na pripravo in odgovor na grozečo
vojaško razširitev v letu 2011. Posebno odlikovane učenke v razredu „Vlada ZDA“ (U.S.
Government) na srednji šoli Notre Dame so pozvali, da se nadalje izobražujejo in se
udeležujejo javnih forumov o vojaški razširitvi, ali je to sploh dobro za Guam. Do 17. februarja
2010 mora javnost zbrati svoje pripombe za pripravo osnutka o škodljivih vplivih razširitve na
okolje.
UNESCO je objavil poročilo za leto 2010 o Vzgoja/izobrazba za vse
(2010 Education for All Global Monitoring Report) - Vzgoja/izobrazba za vse.
Globalno nadzorno poročilo za leto 2010 „Doseči obrobne“ zatrjuje, da
globalna finančna kriza ogroža vzgojne in izobraževalne sisteme najbolj revnih
dežel sveta. Kot posledica tega bi lahko odraščala zapostavljena generacija
otrok, katerih življenjske možnosti so oškodovane; tega pa ni mogoče popraviti,
če se ne uspe zagotoviti pravico otrok do vzgoje in izobraževanja. Poročilo
raziskuje, zakaj so nekateri otroci „zapuščeni“ in usmerja pogled na konkretne
rešitve, da bi zagotovili, da noben otrok ne bo izključen od obiskovanja šole.
Prihodnji dogodki:
54. zasedanje Komisije o položaju žensk (54th Session of Commission on the
Status of Women) od 1.-12. marca 2010 se bo ukvarjalo z napredkom in z
obstoječimi izzivi ob priložnosti 15. obletnice 4. letne konference o ženskah.
Delegacija Šolskih sester de Notre Dame šteje 7 sester in mlade žene iz Mt. Mary
College v Milwaukee.
Globalni teden akcije 2010 Izobrazba za vse (Education for All Global Action
Week 2010) se bo odvijal od 19.-25. aprila. Žarišče letošnje kampanje je
financiranje vzgoje in izobraževanja in 20. april je bil izbran za dan globalne
akcije. Letos bo ta teden akcije predhodnik za večjo kampanjo 1 Goal: Education
for All Campaign (1. cilj: Kampanja izobrazba za vse). Ta kampanja bo
izkoristila energijo, ki se bo ustvarila ob pripravah na svetovno nogometno prvenstvo, ki se bo
odvijalo v Južni Afriki. Od pričetkov je globalni teden akcije izredno porasel od 2 milijonov
ljudi, ki so se ga udeležili v letu 2003, do skoraj 14 milijonov v letu 2009.
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