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Poklicane k solidarnosti s celotnim stvarstvom - s. Johanna Schröckseis (BY)
22. generalni kapitelj nas kliče k solidarnosti s celotnim stvarstvom in razlaga,
da „delovanje v medsebojni soodvisnosti… spada k bistveni prvini
solidarnosti.“ Sedaj celotna Kongregacija išče poti, kako živeti ta skupni cilj.
Mnogi se spominjajo fotografij predsednika republike Maldivi Mohameda
Nasheeda, kako je imel s svojim vladnim kabinetom zasedanje
pod vodo. S tem je hotel opozoriti na dejstvo, da trpijo mnogi
otoki v Pacifiku zaradi dvigajoče se morske gladine. 2.700 prebivalcev
Carteret otokov (Papua Nova Gvineja) se je končno predalo v boju z vodo,
zapustili so domovino za vedno. Pri tem ti prebivalci otokov niso skoraj
popolnoma nič krivi za globalno segrevanje in onesnaževanje okolja.
Ko sprejemamo odločitve, ki vplivajo na podnebje, moramo upoštevati te rezultate, če
verjamemo, kar nam govori naš Klic k solidarnosti in če hočemo živeti primerno temu
prepričanju. Zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, drugače povedano, zmanjšanje naših
sledi ogljikovega dioksida sledi je dobra pot, da nekaj storimo proti globalnemu segrevanju in
njegovemu vplivu na vseh delih sveta.
Po spodbudi Klica k solidarnosti in dokumenta Nove razmere se je Bavarska provinca odločila,
da bo dala na streho cerkve v materni hiši namestiti 136 fotovoltaičnih modulov, in tako skrbela
za čisto elektriko. So zelo dragi, čeprav subvencionirani, vendar je to investicija v boljšo
prihodnost za nas in za naš svet. (Opomba: fotovoltaika je način pridobivanja električne energije s

pomočjo sončne svetlobe.)

S to akcijo sestre znatno zmanjšajo izpust ogljikovega dioksida v ozračje, čeprav to ni edini
način. Kot učiteljice predajamo naša razumevanja in prepričanja naprej učiteljskemu kolegiju in
učencem. Oddelek za biologijo je začel projekt, ki nas opozarja, kako „velika“ je ekološka
bilanca pri določenih vrstah hrane „Fast Food“. Udeleženci projekta so v skupni aktivnosti
pripravili obrok hrane in izračunali sledi ogljikovega dioksida. Razstava je vzbudila veliko
pozornosti in upamo, da se bodo, če bo potrebno, spremenile tudi navade pri izbiranju hrane.
Šolske sestre de Notre Dame sodelujejo pri Komisiji za socialni razvoj - s. Eileen Reilly
(AM)

Sestre Judith Kamada (NI), Ann Scholz in jaz smo se udeležile 48. zasedanja
Komisije za socialni razvoj na sedežu ZN v New Yorku ( 48th session of the
Commission for Social Development CSocD). CSocD je delovna komisija
gospodarskega in socialnega sveta (ECOSOC) in je že nekaj časa ključno telo, ki
so mu ZN dali nalogo, da uresniči in izpolni leta 1995 sprejeto Kopenhagensko
deklaracijo in program za ukrepanje.
Letošnje zasedanje je bilo osredotočeno na pomen socialne integracije za uresničitev
Milenijskih razvojnih ciljev, predvsem zmanjšanja revščine. Socialna integracija je cilj, s
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katerim so se le redki pripravljeni soočiti. Vendar je na otvoritvenih dnevih zasedanja postalo
jasno, da je ta cilj veliko obsežnejši, kot bi si mogli predstavljati.
Pred 15 leti so se svetovni politiki na Svetovnem vrhu za socialni razvoj v Kopenhagnu (World
Summit for Social Development in Copenhagen) zedinili za tri glavne cilje: boj proti revščini,
zaposlenost in socialna integracija. Takrat niso mogli napovedati, kako pomembni bodo ti cilji
do leta 2010 glede na trenutno gospodarsko krizo, katere posledica je visoka brezposelnost in
rastoča polarizacija družbe.
Ko sem poslušala pogovore o potrebi, da dosežemo te cilje, saj se vedno bolj zavedamo, kako
zelo so med seboj prepletene sedanje gospodarske in podnebne spremembe, s katerimi se
soočamo, mi je prišel na misel naš Klic k solidarnosti: „V naši mednarodnosti vidimo nove
možnosti za delovanje v medsebojni soodvisnosti in povezanosti z vsem stvarstvom.“
Pri srečanju te Komisije so nas vedno znova opozarjali, da mora socialna integracija vključevati
vse: vse spole, vse starosti, vse razrede, kot tudi begunce, domorodce in invalide.
Delovati v medsebojni soodvisnosti dobi nov pomen, ko sem slišala kako je neki duhovnik
opisal „ljudski parlament“, ki ga podpira v majhnih vaseh v Indiji. Vaščani so v tem
parlamentu lahko spregovorili o svojih težavah in skrbeh in načrtovali korake, kako bi sami
reševali probleme, namesto da bi čakali, dokler ta lokalni problem dobi odgovor na deželni
ravni. Ko so videli uspeh tega modela, so istočasno uvedli tudi otroški parlament.
Delovati v medsebojni soodvisnosti in povezanosti z vsem stvarstvom je bilo ozadje za večino
pogovorov. Glede na rastoče svetovno zavedanje, kako zelo so med seboj prepleteni izzivi, ki
sta jih povzročila globalna recesija in podnebne spremembe, postane jasno, da sta socialni
razvoj in trajnostni razvoj v tem 21. stoletju postala preprosto neločljiva.
Člani Skupine za Ohranitev stvarstva so sprejeli novo poslanstvo – Margaret Swedish, s. Jan
Gregorcich (ML), s. Mary Ann Srnka (ML)

Tuljenje siren je oznanjalo opozorilo na tornado in 19 članov Skupine za ohranitev stvarstva v
Severni Ameriki smo se z drugimi sestrami zbrali na enem od hodnikov pritličja materne hiše v
St. Louisu; za nami je bil dan refleksije o novem ekološkem vzorcu, izoblikovanem v kriznem
času našega planeta Zemlje. Sirena je bila primerna metafora za delo skupine na ta dan, ko smo
razmišljale o razgibanosti stvarstva, v katerega smo vključeni mi vsi.
V dvodnevnem procesu smo se udeleženke poglabljale v teološko
refleksijo, ki je temeljila na najnovejši knjigi Sallie McFague: Novo
podnebje za teologijo: Bog, svet in globalno segrevanje. Tam piše:
„Smo bitja-v-skupnosti, ki živimo v navzočnosti Boga…,“ Boga, ki se
razodeva v svetosti vsega, kar biva.
Kako to živimo Šolske sestre de Notre Dame? Kako odgovarjamo v
tem novem kontekstu ekološke grožnje na Klic k solidarnosti? Vprašanje je vedno bolj nujno,
ker nas okoljske katastrofe po vsem svetu v negativnem smislu opozarjajo, kako zelo sta človek
in ostalo stvarstvo odvisna drug od drugega.
Za zaključek procesa refleksije so udeleženke sprejele novo izjavo o poslanstvu za Skupino za
ohranitev stvarstva in nakazale pot, kako iti naprej: »Ko spoznavamo, da so vse ustvarjene
stvari bitja-v-skupnosti, ki živimo v prisotnosti Svetega, se zavežemo, da bomo spodbujale
spremembo vzorca te vizije in sicer preko izobraževanja, trajne formacije, spodbujanja in
zavestne odločitve za ekološki način življenja.«
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Zavedajoč se, da mora ta sprememba temeljiti na globoki duhovnosti, načrtujemo člani
ponudbo verskih izkustev, delavnic, pogovorov med skupnostmi in druge pobude, ki dvigajo
zavedanje z namenom oblikovati tako duhovnost. Zavezujemo se, da se bomo zavzemali za
obrambo celovitosti stvarstva, ki temelji na novem razumevanju ekološke skupnosti, pri
katerem imamo vsi delež. Vabimo, da kot kongregacija še naprej razmišljamo, kako živeti bolj
ekološko kot priče te nujne spremembe vzorca.
Ena od udeleženk se je tako izrazila: „Vsi delamo nekaj. Toda: kaj je „to več“, kar lahko
skupno storimo?“

Študentje pri delegaciji Šolskih sester de Notre Dame - s. Ann Scholz, voditeljica urada naše
kongregacije pri UN/NGO

54. zasedanje Komisije o položaju žensk (The 54th Session of the Commission on the Status of
Women) (CSW 54) je delegatom vladnih in nevladnih organizacij dalo priložnost za
praznovanje in ovrednotenje dosežkov 15. obletnice Pekinške deklaracije in platforme za
ukrepanje (Beijing Platform for Action) (BPfA), ki sta bila rezultat Četrte svetovne Konference
o ženskah leta 1995 v Pekingu.
S sestrami Ethel Howley (AM), Eileen Reilly (AM), Roxanne Schares,
Ann Scholz in Shawnee Daniels Sykes (ML) so prišle tudi Megan
Burke iz okolice Chicaga in profesorica Julie Tatlock, kot študentje
Cheryl von Asten, Leah Davis, Alyssa Olson in Ivy Padula iz Mount
Mary College v Milwaukeeju; skupaj so predstavljali delegacijo
Šolskih sester de Notre Dame na zasedanju Komisije. Julie GilbertoBrady (NAMA) je bila v delegaciji kot specialistka za komunikacijo; delo delegacije Šolskih
sester de Notre Dame je dokumentirala na NAMA website in na NAMA Facebook page.
Pekinška platforma za ukrepanje je še vedno najbolj celovito politično ogrodje za doseganje
enakopravnosti spolov, vključno z 'oddelkom L', ki opozarja na “stalno diskriminacijo in kršitve
pravic deklic.“
Kot v preteklih letih so se Šolske sestre de Notre Dame v svojem prispevku osredotočile na
pravice deklic. Gospa Burke se je srečala s poslovodjem Womankind Kenya in ustanoviteljem
sklada za Kenya Pastoralist Women (kenijske pastoralne delavke), jim razložila cilje Delovne
skupine za dekleta (WGG) in udejstvovanje Šolskih sester de Notre Dame pri izobraževanju
deklic. „Bili so zelo navdušeni,“ je povedala Burke. „Res hočejo sodelovati z WGG in so
srečni, ko vidijo koalicijo tolikih organizacij, ki vse delajo za iste cilje, za katere se zavzemajo z
vsemi močmi.“
Zelo hitro se je pokazalo, da obljube, ki so bile dane v Pekingu pred 15 leti, niso izpolnjene.
Mogoče je to zato, ker deklice v mednarodnih, narodnih in lokalnih zakonih in političnih
razpravah zavzemajo dvoumno mesto. Niso nujno imele prednosti pri pravicah in zaščitnih
ukrepih, zagotovljenih dekletom in ženam. Deklice so dejansko dvojne žrtve diskriminacije,
zaradi starosti in zaradi spola. Deklice so obrobne v razpravah o enakopravnosti spolov in so
izključena tudi, ko se politiki zavzemajo za probleme in pravice otrok.
Oznanila
Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN)- (Afriško-evropska mreža
za vero in pravičnost) je verska mednarodna mreža in spodbuja ekonomsko
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pravičnost med Evropsko unijo in Afriko južno od Sahare. Šolske sestre de Notre Dame smo
ena od 50 kongregacij, ki so članice te mreže. Obiščite spletno stran AEFJN – povezavo najdete
na www.gerhardinger.org –, če hočete več spoznati o problemih Afrike in delu posredovanja, ki
ga izvaja AEFJN pri Evropski uniji v Bruslju.
Vstani, ukrepaj, zbudi pozornost za Milenijske razvojne cilje – 17.-19. september 2010
Ko se bodo svetovni voditelji zbrali na septembrskem vrhu Združenih
narodov v New Yorku, jim bodo glasovi njihovih voditeljev sledili in
jim glasno in jasno govorili: „Ne bomo več pri miru in tiho glede
revščine in neizpolnjenih obljub, da se bo končala!“
Družina Šolskih sester de Notre Dame je ponovno povabljena, da se
udeleži tega dogodka Stand Up (Vstani in ukrepaj - slovensko) za podporo Milenijskim
razvojnim ciljem. Informacije in pomoč najdete na www.gerhardinger.org,
www.endpoverty2015 (Deutsch, English, Español, Italiano, Português) in na
www.standagainstpoverty.org (Deutsch, English, Español, Italiano, Português) in na
www.milenijski-cilji.si (slovensko)
Vrh o pregledu milenijskih razvojnih ciljev – načrtovan za 20. - 22. september 2010
Generalna skupščina ZN sklicuje vrh o pregledu Milenijskih
razvojnih ciljev www.milenijski-cilji.si (MRC - slovensko)
Millennium Development Goals Review Summit , zato, da
pospešijo napredek in smer uresničenja MRC Millennium
Development Goals (MDGs) do leta 2015.
Postopek vrha je pomembna priložnost, da presodimo, katere razvojne strategije delujejo in
katere ne in katere odločitve in ukrepi so na narodni in mednarodni ravni še nujno potrebni, da
bi v naslednjih petih letih bistveno pospešili napredek.
Mednarodni dan miru
21. september je Mednarodni dan miru. Uvedli so ga Združeni narodi, da bi v narodih in med
vsemi narodi in ljudstvi proslavili in krepili ideale miru. Dan miru je eden od
štirih dni v teku leta, ko se mednarodna kongregacija pridruži milijonom ljudi
po svetu, ki se trudijo za mir in zahtevajo od svetovnih politikov, da odložijo
orožje. Pomoč in predloge, kako obeležiti ta dan, najdete na
www.gerhardinger.org in www.un.org/en/events/peaceday/2010.
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