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Shalom/ZN-NGO poročila 
 
Letnik 11,  številka 4                       december 2010 
 
 
Solidarnost in človekove pravice: Klic k drži vseživljenjskega učenja in spreminjanja   
s. Marinez Capra (SP). 

Iz osebne izkušnje in apostolata Šolske sestre de Notre Dame trdno 
verjamem, da je vzgoja/izobrazba, ki spreminja ključ za učenje, kako 
živeti v solidarnosti in spoštovati človekove pravice, kjerkoli smo in 
karkoli delamo. V našem napredovanju smo izkusili, kako postati osebe 
solidarnosti, bolj človeški po trpljenju in prizadevanju za življenje v 
dostojanstvu zase in za druge.  
Postopke počlovečenja in spreminjanja razumemo kot neprestano učenje. 
To je učenje iz življenjskih izkušenj, učenje, kako izboljšati stvari, 
učenje, kako živeti skupaj, učenje kako sprejeti odločitve, pri katerih ima 

življenje prednost, ki nas spreminja v ljudi solidarnosti in spodbuja k delu za spremembo 
sveta. 
 
Če naše življenje in delovanje temelji  na drži vseživljenjskega učenja in iskanja načinov za 
izboljšanje  življenja vseh ljudi, postanejo za nas solidarnost in človekove pravice način 
življenja v poslanstvu.  V molitvi prosim živega Boga:  
 
 Pred pravico do življenja nam daj modrost, da bomo življenje branili in varovali. 
 Pred pravico do zatočišča nas utrdi v prizadevanju za nastanitev in skrbi za naš skupni                         
 dom, planet. 
            Pred pravico do edinstvenosti nam daj občutljivost in odprtost za raznolikost.  
            Pred pravico do svobode nam daj samostojnost in odgovornost. 
            Pred pravico do uživanja zemeljskih dobrin nam daj srce, ki deli in skrbi za stvarstvo.  
            Pred pravico do varnosti nam daj mir. 
            Pred pravico do izobraževanja nam daj pogum in ustvarjalnost, da vsem poskrbimo 
            izobraževanje, ki spreminja.  
            Pred pravico do enakopravnosti nam daj milost, da bomo vse imeli skupno.  
            Pred pravico, da uživamo vse prednosti človekovih pravic nam daj srce, da bomo 
            delovali v duhu solidarnosti.              
 
 
Še pet let je! s. Eileen Reilly, voditeljica urada Nevladne organizacije Šolskih sester de Notre 
Dame pri Združenih narodih  
 
Nov čut za nujnost smo zaznali, ko so se septembra zbrali svetovni državni voditelji na 
glavnem sedežu OZN v New Yorku na vrhu za Milenijske razvojne cilje.  
 
Pred desetimi leti, ko so svetovni voditelji sprejeli osem Milenijskih razvojnih ciljev, so 
odmerili petnajst let za dosego teh ciljev. Sedaj, ko ostaja samo še pet let, je ovrednotenje 
napredka teh ciljev pripeljalo do spoznanja, da je ena največjih ovir to, kar označujemo 
„neenakost v različnih področjih.“ Na primer, čeprav narodi mogoče skupno kažejo na 
opazen porast vpisa v šolo, pa po analizi statistik prepoznavamo, da dekleta, ki živijo na 
podeželju in katerih starši so odvisni od finančne podpore, v resnici v manjšem obsegu 
obiskujejo šolo.  
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Vrh o Milenijskih razvojnih ciljih nas je opomnil, da narodne statistike ne zadostujejo. 
Potrebno je izločiti podatke po spolih, področjih, premoženju itd. UNICEF, organizacija za 
pomoč otrokom pri ZN, je začela kampanjo z naslovom: Pet let za otroke. Cilj kampanje je, 
da pazijo na to, da bodo MRC doseženo nepristransko. Več informacij je na razpolago na 
spletni strani UNICEF .  
 
 
Šolske sestre de Notre Dame v Keniji dajo priložnost ranljivim otrokom. s. Mary B. 
Odundo (AF) 
 
Priložnosti za potrebne so prioriteta in kot mati Terezija uporabljamo svoja skromna sredstva, 
da drugi lahko preprosto živijo. Naša posebna skrb velja prizadetim otrokom, ki so v svojem 
okolju ogroženi ali nagnjeni k temu. V Keniji pomagajo Šolske sestre de Notre Dame, da bi 
otrokom dali drugo priložnost za življenje. 
 
Skupnost za formacijo v Kisumu je omogočila materi, ki je okužena z virusom HIV/AIDS, da 
je odprla majhno trgovino z rabljenimi oblačili, ki prihajajo od skupnosti Šolskih sester de 
Notre Dame. Z zaslužkom lahko žena kupi različno hrano za otroka; kot posledica tega je, da 
je otrok brez virusa HIV. Trenutno skupnost razmišlja o tem, kako bi lahko pomagala še 

enemu otroku iz bližnje šole, v kateri uči ena od sester. Ta otrok 
potrebuje dolgotrajno medicinsko oskrbo. 
 
Več deset tisoč otrok je sirot ali so posebno ranljivi zaradi epidemije 
AIDS-a, ki je razširjen po področjih Kenije. Šolske sestre de Notre 
Dame sodelujejo s krajevnimi krščanskimi skupnostmi v Nyalieng, 
da bi prepoznali sirote in druge ranljive otroke, ki pogosto vodijo 
gospodinjstvo. Preko »Notre Dame pomoči otrokom« sestre izvajajo 
natančno ocenitev in sodelujejo z drugimi, da bi odgovorili na 

različne  potrebe: prehrana, vzgoja/izobrazba, medicinska pomoč, vodstvo in svetovanje in 
možnosti za izboljšanje poljedelstva. Želja je, da bi več otrok imelo priložnost živeti polno in 
zdravo življenje.  
 
Duh blažene matere Terezije in obveza Shaloma za pospeševanje življenja, človeškega 
dostojanstva in solidarnosti nas navdihujejo in razplamtijo ogenj, ki najbolj ranljivim v naši 
družbi prinaša novo življenje. 
  
 
Moliti, praznovati, živeti mir. s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka  Shalom-a 
 
Kar nekaj sester, odgovornih za stike pri Shalom-u, poroča, kako so v svojem delu sveta 
obeležili 21. september, Mednarodni dan miru Združenih narodov. Od povsod smo slišali o 
zavezah in aktivnostih za mir, odpovedi nasilju, kot tudi o molitvi za mir, ki je Božji dar.  
 
V Siera Leone, zahodna Afrika, so člani Shalom-kluba srednje šole Lokomasama vodili 
jutranji zbor z molitvijo in pesmijo. Skupaj so molili krščanski in muslimanski študentje za  
21 krajev sveta, ki so najbolj prizadeti in kjer je pomanjkanje miru. Na koncu dneva so se 
člani kluba zbrali v učilnici, molili rožni venec za mir in zaključili z muslimansko molitvijo 
za mir: salaam. 
 
V Keniji je Shalom-klub srednje šole St. Francis v Kiptere, zaznamoval dan s solidarnostjo z 
obrobno skupino v deželi. Po predstavitve za pospeševanje razumevanja in spremembe drž so 
se udeleženci zavezali, da se bodo z drugimi srečevali v ljubezni in miru. Šolske sestre de 

http://www.unicef.org/mdg/index.html
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Notre Dame v Nyalieng in Nyabururu so dan obeležile s sajenjem dreves kot znamenjem 
novega življenja v miru.  
  
V Keniji, vzhodna Afrika, so  v skupnosti postulantk celoten dan osredotočili na temo mir. 
Zvečer so se vse srečale ob stebru miru in molile za mir in izmenjale misli, kaj je potrebno za 
»tkanje« miru. V procesiji so šle v kapelo, kjer je ena od postulantk imela razmišljanje o miru 
v svetu. Druge postulantke so držale sveče, ki so bile obrnjene v različne smeri, medtem ko 
so molile za sestre, ki izvršujejo poslanstvo po celotnem svetu.  
 

V Wiltonu, Connecticut, se je srečalo več kot 50 Šolskih 
sester ds Notre Dame, ljudje iz Wiltona in zaposleni okrog 
stebra miru na področju Belden Hill Road, da bi molili za 
mir. Med praznovanjem je 14 zaposlenih molilo v svojem 
materinem jeziku besede: „Naj zavlada mir na zemlji“ in 
vsi udeleženci so prejeli priponke s tem besedilom.  
 
Na ‚Academy of the Holy Angels’ v Demarest, New Jersey, 
je šolska skupnost dan začela s srečanjem v avli, da bi 

molili za mir in obnovili posvetitev stebra miru. Med kosilom so bili vsi povabljeni k stebru 
miru, da podpišejo obljubo miru: storiti vse, da bi obdržali mir v svojih srcih  in v svojih 
domovih in skupnostih drug drugemu delili Duha miru. Učitelji so v svoj pouk vključili 
meditativne vaje in temo „mir“. 
 
V Notre Dame Elm Grove, Wisconson je Globalna komisija za pravičnost in mir podprla 
javni molitveni dan za mir pri Šolskih sestrah de Notre Dame. Na stotine ljudi, starih od deset 
do devetdeset let, se je zbralo k molitvi za mir. Sestre in zaposleni, učenci iz sosednjih šol in 
ljudje iz sosedstva so si podelili svoja razmišljanja o miru, sestavke in ustvarjalne prispevke.   
 
V Sloveniji so sestre v večini skupnosti molile z mednarodno septembrsko refleksijo na temo 
„mir“ in se o tem pogovarjale na svojih sestrskih srečanjih. Katehistinje so dan obeležile z 
molitvijo in delavnicami pri verouku in povabile učence, da storijo kakšno dejanje miru. Več 
skupnosti Šolskih sester de Notre Dame se je odločilo, da bodo sodelovale pri kampanji. “101 
dan molitve za mir v Sudanu“.   
 
 
Dvignite se! 
 
Od 17.-19. septembra 2010 se je na tisoče ljudi v 74 državah po vsem svetu udeležilo 2.038 
dogodkov v sklopu akcije: „Dvignimo se! Končajmo revščino sedaj!“ 

 
V New York City je bila s. Mary Lynch iz province Atlantic-Midwest ena od mnogih 
udeleženk kampanje ‚ONE Campaign against Global Poverty‘, ki smo jo videli kot 
poslušalko v TODAY-TV- oddaji. Sestre Roxanne Schares, Ann Scholz in Eileen Reilly so 
prekinile svoje srečanje za načrtovanje in se udeležile akcije »Dvignimo se« v Lincoln 
Centru.  
 
 
V petek, 17. septembra, se je šolska skupnost na ‚Academy of the Holy Angels‘ v Demarest, 
New Jersey, dvignila, postala aktivna in delala hrup v solidarnosti s Šolskimi sestrami de 
Notre Dame in milijoni ljudi po vsem svetu, v podporo boju proti revščini in za dosego 
Razvojnih ciljev tisočletja. Navijači in predstavniki kluba ‚Just Angels Club‘ so izvedli 
ponovno zavezo za Razvojne cilje tisočletja. Vsi so bili povabljeni da podpišejo peticijo 
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predsedniku Obami in ga prosijo, da izpolni zadolžitve ZDA glede ciljev s tem, da podpre 
globalni fond.  
Če ste se udeležili kateregakoli dogodka v akciji »Dvignite se« na vašem področju, nam to 
sporočite. Pišite na ssndunngo@gmail.com.   
 
 
 

Napovedi 
 
101 dan molitve za miren referendum v Sudanu 

 
Kampanja vabi mednarodno skupnost, da se v tem pomembnem času 
njihove zgodovine solidarizira z ljudmi v Sudanu. Odločitev v 
referendumu  za edinost ali odcepitev v južnem Sudanu bo nov dogodek 
v zgodovini Sudana. Volitve bodo  9. januarja 2011.  
 

„Solidarnost z južnim Sudanom“ je v sodelovanju s katoliškimi dobrodelnimi ustanovami, 
Katoliško škofovsko konferenco Sudana in Katoliško pomočjo za prekomorski razvoj 
spodbudila 101 dan molitve in miroljubnih aktivnosti in sicer od Mednarodnega dneva 
Združenih narodov, 21. septembra, do Svetovnega dneva miru, 1. januarja 2011.    
 
Molitev za mir, knjižica z molitvami in razmišljanji ter nadaljnji material najdete na spletni 
strani „Solidarnost z južnim Sudanom“ na: www.solidarityssudan.org. 
 
Spregovorite! Ustavite diskriminacijo!  To je tema za dan človekovih pravic 10. decembra. 
Ta dan je za nas priložnost, da se zopet spomnimo Splošne deklaracije človekovih pravic 
(Universal Declaration of Human Rights) in obljub, ki jih vsebuje. Informacije za 10. 
december najdete na www.gerhardinger.org . 
  
Ni prepozno, da se vpišete za obisk enega od zasedanj komisij Organizacije Združenih 
Narodov v letu 2011. Komisija za socialni razvoj se bo v februarju ukvarjala s temo 
»Odprava revščine«. Komisija o položaju žensk se bo ukvarjala z vzgojo/izobrazbo žensk na 
področju naravoslovja in tehnologije in z odpravo nasilja nad dekleti. Za nadaljnje 
informacije o teh in drugih komisijah glejte: www.gerhardinger.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shalom urad UN-NGO  
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