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Shalom/ZN-NGO poročila 
 
Letnik 13,  št. 1                                                                                marec  2012 

 
Solidarnost z ženami - s. Nentaweh Wakger (Afrika)  

 

Prihajam iz kulture, v kateri so ženske pogosto obravnavane kot drugorazredne in 
potem sem postala Šolska sestra de Notre Dame, zato se pogosto vprašam: zakaj?  
Zakaj nepravičnost do žensk? Ko razmišljam o tej stvarnosti in ob spoznanju, kako 
srečna sem bila, da sem odraščala ob ljubeči stari mami ter s tetami in strici, ki so me 
podpirali, sem  postala občutljiva in sočutna do žena. 

Med študijem socialnega dela sem delala raziskavo v centru za svetovanje v Keniji, 
kjer nudijo pomoč ženam, ki so pustile prostitucijo. Pretreslo me je število žena, ki so 
preko trgovine z ljudmi prisiljene v prostitucijo. V Nigeriji sem naredila raziskavo in 

se udeležila delavnice o otroškem delu in trgovini z ljudmi, kjer so žene z nami delile izkušnje, kako so 
bile prodane, nekatere prav v Italijo. Ob poslušanju tega je v meni rasla želja, da storim več. 

Pozneje sem delovala v Sierra Leone in delala z ženami, ki so preživele enajstletno vojno. Nekatere so 
bile prisiljene v prostitucijo, da so preživljale sebe in otroke. Začele smo s projekti, ki so omogočali 
majhen dohodek. Žene so sodelovale in skupaj pekle kruh ali izdelovale nakit. Našle so nov temelj za 
življenje, si pripovedovale zgodbe in našle podporo in ozdravitev.  

Sedaj, ko delam v generalatu, imam privilegij, da na moj prost dan obiščem žene v zbirnem centru na 
obrobju mesta Rima. Ker so jih dobili brez dokumentov, ker so bile prostitutke ali so preprodajale 
droge, so priprte in večinoma prihajajo s Kitajske, iz vzhodne Evrope in zahodne Afrike. Po priporu od 
6 do 18 mesecev jih večinoma vrnejo nazaj v njihovo domovino. Ko se zavedam njihovega trpljenja in 
strahu, poskušam biti z njimi, kot Marija ob znožju križa. Poslušam jih, molim z njimi in jim rečem 
zbogom, ko gredo v negotovo bodočnost.  

 

 Vzgajati mlade za pravičnost in mir - misli so zbrale s. Joan Connelly, s. Peggy McGaffney (AM) 
in kolegica  Carol Fay 
 
Papež Benedikt XVI. je poslanico za svetovni dan miru 2012 zaključil z 
besedami: »Kličem vam vsem: združimo svoje duhovne, moralne in gmotne 
moči za veliki cilj, da bomo vzgajali mlade za pravičnost in mir.« Nekatere 
Šolske sestre de Notre Dame so s svojimi kolegi izmenjale misli o tem 
velikem cilju in omenjajo nekatere sadove svojega  truda. Ko slišijo, da se 
absolventi njihovih šol odločajo za tako delo, kjer služijo pravičnosti, ali ko 
slišijo, da njihovi študentje razpravljajo o problemih s področja pravičnosti in 
miru tudi pri drugih predmetih ali pri neformalnih razgovorih, potem se čutijo 
korak bližje temu "velikemu cilju".   

Med študenti so opazile rastoče zavedanje za stiske sveta, za odgovornost, da delamo dela ljubezni do 
bližnjega in se socialno udejstvujemo in za poglabljanje  razumevanja, da so v učni načrt vključene 
teme kot so pravičnost in mir. To je povezano z raznimi aktivnostmi na šolah, možnostmi za potovanje 
v tujino in obeleženjem nekaterih praznikov Združenih narodov. Videti je, da je najboljše vzgajali 
mlade za pravičnost in mir preko izmenjav njihovih osebnih zgodb in izkušenj ali dejavnosti, kot so 
simulacije ali priložnost za služenje. 
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Izzivi vključujejo tudi sekularizem in materializem kulture. Včasih je študentom težko razumeti, zakaj 
naj bi se sami čemu odpovedali, kar si lahko privoščijo. Upirajo se, da bi spremenili način življenja ali 
se odpovedali osebnemu udobju. Lažje je spodbujati dela ljubezni (denarni darovi, nabirke, direktno 
služenje, prostovoljno delo),  kot akcije za spremembo struktur ali načina življenja.  

Doseči ta "veliki cilj" je del klica v Poslane ste: „Kot mati Terezija vzgajamo v prepričanju, da je 
mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje“ (Poslane ste, K 22). 

 

Zmogljivost duha Shaloma - gospa Yoshiko Kurimoto, podravnateljica in  moderatorka Shalom-
kluba.  

 

Od praznovanja jubileja ustanovitve Notre Dame Jogakuin višje šole v Kjotu 
na Japonskem oktobra lani so postale učenke zelo navdušene nad zamislijo, 
da bi kaj storile za spremembo sveta. Slavnostna govornica s. Roxanne 
Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma, je povabila celotno šolsko 
skupnost, da sodeluje pri  delu spreminjanja in poudarila zmogljivost, ki jo 
lahko k temu doprinese duh Shaloma.  

Predstavnice razredov višje šole niso potrebovale dolgo, da so ustanovile Shalom-klub.  

Ena prvih aktivnosti je bila, da so se osredotočile na področje Tohoku na severu Japonske, ki je bilo 
zelo poškodovano v velikem potresu marca 2011. Za članice kluba je bilo pomembno, da so si 
poskušale ustvariti sliko in razumeti, kaj se je zgodilo in razviti sočutje do trpečih.  

Na začetku so razmišljale, da bi ponudile materialno pomoč.  Ob razgovorih pa so spremenile svoj 
način mišljenja in so se odločile, da bodo ponudile opogumljanje in duhovno podporo. Vsaka od 730 
učenk je napisala osebno božično voščilnico, ki so jo poslale učenkam višje šole na trpečem 
opustošenem področju. Iz tega so se začele povezave in bile vzpostavljene zveze med učenkami obeh 
šol.   

Učenke Notre Dame višje šole v Kjoto so  zelo veliko pridobile iz teh spoznanj in novih odnosov , 
verjetno več kot učenke iz Tohoku šole. Notre Dame učenke so spoznale , kako so ljudje v Tohoku našli 
moč v katastrofalnih dogodkih  in svojo neverjetno voljo do življenja delili z ljudmi iz vseh delov 
Japonske, vključno z Kjotom.  

 

Shalom-klub začel kampanjo proti plastičnim vrečkam – gospod  
Akinyemi Ayodeji, Mkar, učitelj  

Kot je razvidno, v Mkar v Nigeriji in neštetih drugih krajih po vsem 
svetu, ljudje plastike preprosto niso primerno uporabljali ali so jo rabili, 
ne da bi prav skrbeli zanjo. Da bi odgovorili na to stvarnost, je Shalom -
klub Shalom Club Notre Dame srednje šole v skupnosti Mkar v zvezni 
državi Benue 25. januarja 2012 začel s kampanjo proti plastičnim 
vrečkam.  

Pri pripravi na to kampanjo, s katero bi radi končali neprimerno uporabo in odlaganje plastičnih vrečk, 
so člani Shalom-kluba odkrili, da so ljudje pred uvedbo plastičnih vrečk ravno tako nakupovali in 
nabavljali hrano na tržnicah, kot to delajo danes. Vendar je danes plastika kot material za zavijanje in 
vrečke za nošenje nadomestila tradicionalne materiale kot so blago, platno, juta in papir. To se je 
zgodilo predvsem zaradi stroškov in udobnosti. Poleg teka lahko plastične vrečke uporabimo, da 
prehrano ohranimo dlje svežo in zelenjavo pridelujemo v kontroliranem okolju. Kljub temu prinaša 
način odstranjevanje teh vrečk nepredvidljive probleme zaradi obremenitve že tako onesnaženega 
okolja.  

http://shalomclubmkar.wordpress.com/
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Ko so razmišljali o onesnaženju okolja, so se člani kluba odločili, da bodo 
spodbujali k pogostejši uporabi vrečk iz blaga za lažje in vreč iz jute za večje 
in težje nakupe. Zavedajo se, da nižji stroški za plastično vrečko ne 
opravičijo uporabo le teh, vendar so torbe iz blaga in jute pralne, lahko jih 
ponovno uporabimo in zdržijo šest mesecev do enega leta. Kampanja poziva 
medije, naj opogumljajo k uporabi vrečk iz tradicionalnih materialov, ki jih 
lahko večkrat uporabijo in to z ustreznim oglaševanjem predstavijo kot 

moderen način  življenja.  

Javnost so obveščali tudi o ravnanju z odpadki, o odstranjevanju in nepotrebnemu kurjenju odpadkov. 
Člani kluba so izdelali plakate, reklamne letake, fotografije in kratke filme, s katerimi posredujejo svoje 
sporočilo. Poleg tega želi kampanja alarmirati izdelovalce plastičnih materialov za embalažo, plastičnih 
kozarcev in steklenic, da morajo razviti tudi primerne načine odstranjevanja oz. reciklaže teh produktov.  
Preko Shalom-kluba Srednje šole Notre Dame v Mkar v Nigeriji dekleta predstavljajo primere 
ustvarjanja sprememb za zemljo in delijo z nami, kar upajo, da bodo dosegle.  

Praznujmo človekove pravice - s. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN/NGO 

Povabilo »Praznujmo človekove pravice« 10. decembra 2011 se je v 
celotni kongregaciji odražalo na različne načine.  S. Lucy Kwalimwa je 
sporočila, da so učenci v Gambiji imeli priložnost na lokalni radijski 
postaji mesta Soma spregovoriti o človekovih pravicah. V Akwangi v 
Nigeriji so učenci pripravili nagovore in jih predstavili, učitelji so izbrali 
najboljše tri, vsi udeleženci pa so bili za svoj trud nagrajeni s pohvalo.  

V Sunyani v Gani so na zboru Notre Dame Girls Senior High Shool (višji šoli za dekleta) posebej 
poudarili pravico do izobrazbe in obrazložili področja odgovornosti, ki so povezana s človekovimi 
pravicami. Na primer, če ima oseba pravico do svobode misli, svobode vesti in svobode vere, ima 
ta oseba tudi dolžnost, da spoštuje misli ali verska načela drugih.  Pri adventni duhovni obnovi za 
redovnice škofije Sunyani je s. Lillian Corriveau, SSND, v svoji dobrodošlici predstavila temo in 
kratko spregovorila o zgodovini dneva človekovih pravic. Vse je povabila, da v tišini molijo za 
tiste, ki trpijo, ker so jim kratene človeške pravice, kot tudi za tiste, ki izpostavijo svoje življenje pri 
delu za človekove pravice.. 

Sestre poljske province so se dneva spomnile z refleksijo, molitvijo, filmi in pogovori o 
diskriminaciji in omejevanju človekovih pravic na Poljskem, o pravici do življenja, spoštovanju 
osebne in politične svobode ter o smrtni kazni. SSND -tek je otroke iz župnijskega otroškega vrtca 
Kupno vključil v dogajanje z igro in pogovori o pravicah otrok. 

S. Anne Marie Gardener (AM) je obiskala St. Mary’s High School v Annapolis, Maryland, kjer je 
skupina učencev S.A.V.E. (Students Against a Violent Earth – učenci proti nasilni zemlji) ves teden 
koordinirala aktivnosti, ki so pripeljale do 10. decembra. Ta dan je s. Anne Marie spregovorila 
šolski skupnosti in posebej poudarila besede Eleonor Roosevelt o človekovih pravicah, ki pravi, da 
so „ozračje, v katerem lahko raste mir.“  
V Wisconsin je urad  Shaloma v Elm Grove 9. decembra ponudil »maraton pisanja« in refleksijo. 
Povabljeni so bili sestre, pridruženi člani, zaposleni in javnost, da se ustavijo v  Elm Grove in v  
skupni sobi uživajo ob kavi in piškotih iz poštene trgovine ter se udeležijo akcije. Na maratonu 
pisanja je nastalo preko 1100 pisem! Dan se je zaključil z ganljivo refleksijo: Poklicane in poslane 
pričevati za edinost v razdeljenem svetu, ki je bila sestavljena iz molitve, poezije, simbolov in 
pesmi. Sestre iz  Mount Calvary in povsod v provinci so se prav tako spomnile dneva z molitvijo, 
pisanjem pisem in drugimi aktivnostmi.  

Od dneva človekovih pravic smo uspeli, da je dosegel oprostitev nekdo, za katerega so pisali pisma. 
Jabbar Savalan,  ki je skoraj 11 mesecev preživel v zaporu, ker je na Facebooku pozval k protestu, 
je po predsednikovi amnestiji prejel osvoboditev iz zapora v Azerbajdžanu.  
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20 let zaveze kongregacije  
Pred dvajsetimi leti so Akti 19. generalnega kapitlja Šolskih sester 
de Notre Dame vsebovali tudi te besede: »Slišimo glas ubogih, krik 

stvarstva in klic po pravičnosti. Teološka refleksija o naših izkušnjah teh nujnih klicev…  nas sili k 
dejavnosti.« 

Več nalog je bilo sprejetih, vključno "ustanovitev 
mednarodne mreže za pravičnost, mir in ohranitev 
stvarstva", kot tudi zaveza, da bomo "iskali priključitev 
Združenim narodom kot nevladna organizacija".  

Leto 2012 je 20. jubilej te odločitve in čas, da se zavemo 
razvoja teh dveh zavez.  Mednarodna mreža, ki je poznana 
kot  Shalom, obsega celotno kongregacijo in gre celo preko 
nje. Pridružili smo se Združenim narodom in to je dalo 
preko 200 sestram priložnost, da so sodelovale pri dogodkih 
in konferencah Združenih narodov.    

Vse leto se bomo osredotočale na velike stvari teh dvajsetih 
let, in odgovarjale na "glas ubogih, krik stvarstva in klic po 
pravičnosti".   

 

 

Napovedi 
 
Spomin na dekleta in žene v mesecu marcu izraža 
karizmo in naše služenje v apostolatu  Šolskih sester de Notre Dame. Poizvedite o delegaciji Šolskih 
sester  de Notre Dame pri Združenih narodih na 56. Komisiji o statusu žensk: 56th Commission on the 
Status of Women,  od 27. februarja do  9. marcs 2012. Pritisnite na ta naslov, če želite izvedeti več! 

Globalni teden aktivnosti: „Vzgoja/izobrazba za vse“ 2012 bo od 22. do 28. aprila. Težišče za to leto 
je: „Zgodnje otroštvo, skrb in vzgoja“, tema, ki leži na srcu vsem Šolskim sestram de Notre Dame. Viri 
za ta projekt so na razpolago na: http://www.globalactionweek.org/en/ in 
http://www.campaignforeducation.org/resources, ter www.gerhardinger.org  - za zamisli, kako se lahko 
priključite projektu.  

 Mednarodni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, bo vzel v razmislek zeleno ekonomijo “Green 
Economy” / „ekološko gospodarstvo“ in praznuje letos 40. jubilej. Vse Šolske sestre de Notre Dame, 
kolege, učence in prijatelje opogumljamo k praznovanju Mednarodnega dneva okolja Združenih 
narodov. Nujnost, da skupno delujemo za dobro celotnega stvarstva, je vsak dan večja. Informacije, viri 
in predlogi za aktivnosti so na razpolago na: www.gerhardinger.org. 

 

 

Shalom UN/NGO-poročila so četrtletna publikacija Šolskih sester de Notre Dame. 
Via della Stazione Aurelia, 95, 00165 Rim. Tel. 0039 06 6652 01 Fax. 0039 06 6652 0234 

 
 

„Naša mreža Shalom in naša 
povezanost z Združenimi narodi 
sta pomagali  odpreti naša srca in 
naše skupno zavedanje drug za 

drugega in okrepili našo zavezo,  
da gradimo svet.“ 

– S. Ann Scholz 
voditeljica urada SSND  
pri ZN-NGO 2002-2010 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm
http://www.globalactionweek.org/en/
http://www.campaignforeducation.org/resources
http://www.gerhardinger.org/
http://www.unep.org/wed/
http://www.unep.org/wed/
http://www.gerhardinger.org/

