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Solidarnost in okolje - s. Ann Coleman (AF)
V mesecu juniju se spominjamo okolja. 5. junija obhajamo Svetovni dan okolja,
s katerim Združeni narodi na svetovni ravni spodbujajo k globalni okoljski
ozaveščenosti ter krepijo politično pozornost in aktivnost. 20. junija se zberejo
vlade, mednarodne institucije in večje skupine na RIO+20 konferenci OZN za
trajnostni razvoj, da bi pristali na celo vrsto ukrepov za zmanjšanje revščine, ob
tem pa podpirali človeka vredna delovna mesta, čisto energijo ter trajnostno in
pošteno rabo našega naravnega bogastva. Ob teh dogodkih sem se začela
spraševati.
Vprašala sem se: Če bi rešitev našega planeta bila odvisna samo od mene ali od
tebe, kaj bi storila jaz? Kaj bi naredila ti? Sprašujem se, kako dolgo bomo ljudje, ti in jaz,
potrebovali, da se bomo pridružili navdihnjenim, upanje zbujajočim, strokovno usposobljenim
voditeljem, ki kličejo po pravičnosti in miru za naš planet.
Sprašujem se, zakaj se to ni moglo zgoditi, ko:
•
•
•

so se v zadnjih 2000 letih postopoma razvijale sanje Jezusa Kristusa;
so se sanje Terezije Gerhardinger od leta 1833 selile iz Nemčije v druge evropske
dežele, Severno in Južno Ameriko, Azijo in Afriko;
so sanje Martina Lutra ml. zagotovo šle naprej iz 20. v 21. stoletje.

Medtem, ko se nobene od teh sanj niso popolnoma izpolnile, so veliko doprinesli mnogi, ki so
sanje videli kot resnično možnost, kot stvarnost in se z navdušenjem pridružili drugim pri
uresničevanju teh sanj.
Sanjam o navdušenih ljudeh, ki delajo skupaj, da bi navdihnili tudi druge, ki sanjajo o tem, da bi
bili 'iskalci pravičnosti' za naš planet. Sprašujem se. Se sprašuješ tudi ti? Če je tako, kakšne so
lahko naše skupne sanje? Kaj lahko naredimo skupaj? Sprašujem se.

Zavezani za spreobrnitev - s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom-koordinatorka
Sestre v provinci São Paulo krepijo svojo zavezo, da bi
spremenile svet. Imela sem čast to doživeti, ko sem v marcu
obiskala skupnosti in šole v Francisco Beltrão in v São Paulo v
Braziliji.
V našem kolegiju, ki pripada Šolskim sestram de Notre Dame Colégio Nossa Senhora da Glória -, sem obiskala razrede in z
učenci višjih razredov osnovne šole in srednje šole govorila o
različnih problemih današnjega sveta. Skupina pastoralnih
delavcev Legião Estudantil Glória je poročala o svojih pastoralnih in socialnih dejavnostih v šoli
in v lokalni skupnosti. Govorili smo o možnostih, kako lahko Shalom mreža in sprejete
zavezanosti Shaloma podpirajo in krepijo to skupino.
Na dopoldanskem seminarju v Francisco Beltrão, ki se ga je udeležilo preko sto učiteljev, osebja,
sester in pridruženih članov, smo razmišljali o možnostih, kako spremeniti svet. Razpravljali smo
o položaju v svetu in o potrebi po spremembi; o Shalom mreži in zavezah, ki te spremembe
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pospešujejo, kako cenimo vrednoto solidarnosti v šoli in kako jo v njej lahko spodbujamo.
Udeleženci so potrdili stvari, ki so že bile storjene in domišljene, pa tudi probleme, o katerih je
treba še spregovoriti: potrošniško obnašanje, spodbujati učence in starše k večji občutljivosti za
probleme sveta, uporaba celostnega pristopa, da bi odgovarjali
tako z dejanji ljubezni do bližnjega, kot z delom za
spremembo sistema.
V Colégio Nossa Senhora das Dores v São Paulu sem o
situaciji v svetu spregovorila učencem v njihovih razredih in
predavala za učence višjih razredov osnovne šole in srednje
šole. Srečala sem se z učitelji in učiteljicami, ki so ustanovili
dve Shalom-skupini, eno za višje razrede osnovne šole, eno pa
za srednjo šolo. Predvideva se, da bosta skupini med učenci
postali vodilni pri delu za spremembe preko pravičnosti, miru
in ohranitve stvarstva in da bodo animirali celotno šolsko
skupnost.

Verjamem, da Shalom
globoko prikaže našo karizmo
in mi pomaga
pristno živeti moje življenje
kot Šolska sestra de Notre Dame.

Šestdeset - učiteljev, sester, pridruženih članov, osebja
province, šol in projektov v São Paulo – se je zbralo na
seminarju o vzgoji za pravičnost in mir in spodbujanje edinosti
S. Terezija Hostnik (SI)
v razdeljenem svetu. V eni od dejavnosti smo razmišljali o
Shalom-kontaktna oseba, Slovenija
»Petih možnih zamislih, kaj je namen vzgoje« in kako le te
in predstavnica področja Evropa
vplivajo na vzgojo in jo oblikujejo. Udeleženci so opredelili
področja rasti: občutljivost in sočutje njih samih in učencev do
potreb, bolj temeljito proučevanje in razumevanje korenine vzrokov, da bi razpoznali učinkovite
odgovore ter vključevanje staršev in širše skupnosti.
Sestre iz Ville in s provincialata so podelile svoje skrbi posebej glede nasilja v mestu in izzivov, s
katerimi se soočajo mnogi priseljenci, posebno tisti brez dokumentov, ki živijo v težkih
okoliščinah, nimajo dostopa do osnovnih storitev in jih izkoriščajo na področju dela. Sestre so
obnovile zavezo, da bodo molile za mir in spreobrnjenje.

Ekološka perspektiva, s. Paulette Zimmerman (CP)
Miriam Therese MacGillis, OP, je pred kratkim za 70 Šolskih sester,
pridruženih članov in prijateljev na Mount MaryCollege v Milwaukee,
WI, vodila celodnevno konferenco na temo: «Poklicane in poslane:
ekološka perspektiva o pričevanju za edinost v razdeljenem svetu.« Kot
ustanoviteljica in voditeljica Genesis Farm (kmetije Genesis), NJ, je
Miriam vključila karizmo Šolskih sester de Notre Dame in zgodbo
vesolja.
Medtem, ko je namesto samo o človeško zgodovinskem času govorila iz
kozmološke perspektive izpred 13,7 milijardami let, nas je spomnila, da
smo poslani zato, da izražamo edinost, ki je bila prisotna že od začetka.
Verovanje v ločenost je nefunkcionalna, ker ne izraža tega, kako vesolje
deluje. Kozmološko gledano je osnova edinosti Šolskih sester de Notre Dame izražena kot
občestvenost vseh bitij in položena v gene človeške rase. Vzgajati iz te stvarnosti, to je resnično
vzgoja, ki spreminja.
Miriam je omenila tudi, da je fotografija zemlje sveta podoba, ki je še nismo razložili. Pri
zmanjševanju primarnega razodetja narave in poudarku na Svetem pismu ne vidimo drugih vrst
kot prostor, kjer srečamo Boga, ampak samo kot predmete brez pravic in pomena, razen tistega, ki
jim ga prisodimo. Govorimo o solidarnosti, stvarstvo pa ostane abstraktno.
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Miriam je zaključila z mnogimi izzivi:
•

Ker sta vzgoja in izobraževanje trajen proces, je vredno vložiti sredstva, da vzgajamo
sebe.

•

Največja dota, ki jo lahko zapustimo poleg naše karizme, je ohranitev naše dežele.

•

Evharistija mora biti konkretna: Ko opazujemo prevzem kmetij in hrane s strani velikih
gospodarskih družb, se moramo vprašati, kakšne vrste hrane prinesemo v naše ustanove.

•

Pomembno je, da v "vinogradu delamo skupaj z drugimi, ki so bili tu že davno pred
nami".

Svetovni teden medverske harmonije, učenke iz »Akademije Svetih angelov«
Vrhunec drugega letnega Tedna medverske harmonije pri OZN je bilo praznovanje v generalni
skupščini 7. februarja 2012. Udeležilo se ga je 80 učenk iz
Akademije Svetih angelov iz bližnjega Demaresta v New
Jerseyu.
Več učenk (Seton McFarland, Gaby Markolovic, Ashlee Morel
and Marisa Kravatz) je kot odgovor na svoje izkušnje v OZN
oblikovalo spletno stran o Tednu medverske harmonije. Sledi
nekaj izvlečkov.
Med tednom medverske harmonije so številni predavatelji govorili, kako se mnogi redovniki in
redovnice po vsem svetu trudijo, da bi gradili mir in krepili medversko harmonijo. Pri vseh teh
naporih je tudi pomembno, da priznamo pretekle uspehe OZN in pridruženih nevladnih
organizacij v vseh letih.
Yuka Saionji, predstavnica Japonske, je v OZN govorila o potresu, tsunamiju in atomski nesreči,
ki je zelo prizadela deželo. V pretresljivem nagovoru se je zahvalila vsem različnim
organizacijam, ki so ponudile svojo pomoč. Yuka je omenila delo številnih verskih nevladnih
organizacij, vključno s katoliškimi humanitarnimi organizacijami in islamsko humanitarno
organizacijo in kako so te skupine delale z ramo ob rami, da so zagotovile zavetišča in podporo
žrtvam tega tragičnega dogodka 11. marca 2011.
OZN dela še na eni točki, ki bi lahko pomagala ustvarjati mir med različnimi verskimi skupinami,
to je, na izkoreninjenju verskega ekstremizma. Nujno za preprečevanje verskega ekstremizma je
pripravljanje programov, ki spodbujajo razumevanje med religijami, ker toliko teh konfliktov
izvira iz pomanjkanja komunikacije.
Ena od možnosti, kako lahko zunanji svet pomaga pri naporih OZN je, da različne verske
skupnosti pridejo skupaj in ustvarjajo solidarnost. Priznanje razlik med religijami bi vodilo k
boljšemu razumevanju tega, za kar pri veri v resnici gre in bi vodilo k boljšemu medsebojnemu
razumevanju.
Končno je najbolj preprosto, kar lahko stori zunanji svet, ko pomaga pri delu OZN, to, da ima
spoštovanje. Če več ljudi čisto preprosto spoštuje versko držo drug drugega in se ne napadajo, bo
manj nasprotovanja.
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Okrog Združenih narodov, s. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND ZN/NGO
Izkoreninjene revščine je bila v prvih tednih februarja tema srečanja Odbora OZN za socialni
razvoj. V upanju, da bodo rezultati zelo konkretni in precizni, je NGO odbor za socialni razvoj
predlagal sprejetje pobude »socialno varstvo za osnovno preskrbo.« Ta program bi skrbel za
splošni dostop do osnovnih storitev kot so zdravstvo, izobrazba, tudi prenos gotovine za
zagotovitev preskrbe s hrano in do drugih pomembnih storitev.
Čeprav odbor ni glasoval o posebnem programu, je vendar izrazil nujno
potrebo po socialnem varstvu. Ko nadaljujemo naše delo prepričevanja in se
oziramo na srečanje v naslednjem letu, podpišite prosim, peticijo: »pobuda za
socialno varstvo osnovne preskrbe«, če tega še niste storili: Social Protection
Floor Initiative.
Majhen azijski narod Bhutan je naredil velik vtis v dvoranah OZN. Predlaga, da namesto, da bi
razvoj merili po Gross National Product‘, GNP – po bruto narodnem dohodku – naj bi ga merili
po Gross National Happiness‘, GNH – po bruto narodni sreči. Na enodnevni prireditvi v OZN so
prepričljivo predstavili prepričanje, da samo gospodarsko bogastvo ne more biti dober pokazatelj
blagostanja in je treba dodati tudi meritve kot GNH - bruto narodna sreča. Ta ne vključuje samo
gospodarsko blaginjo, ampak tudi ugodno okolje, telesno in duševno zdravje, zadovoljstvo s
politično stvarnostjo in socialno blaginjo. Click here –pritisni tu za triminutno uvajanje o GNH.

Napovedi
Svetovni dan okolja, ki se ga spominjamo 5. junija, preučuje “Green Economy”- zeleno
gospodarstvo - in letos praznuje 40. jubilej. Iz dneva v dan je
bolj nujno, da skupno delamo za dobrobit celotnega stvarstva.
Osnovne informacije, vire in predloge za dejavnosti so na
razpolago na www.gerhardinger.org .
Rio+20 – Vrha OZN za okolje v Rio de Janeiro, Brazilija, od 20. do 22. junija se bo
udeležilo tudi 5 Šolskih sester de Notre Dame. Tema
prireditve: "Zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega
razvoja in izkoreninjenja revščine".
Pojdite na Rio+20 in poizvedite več o tem dogodku.
Mednarodni dan miru, ki ga obeležujemo 21. septembra, krepi ideale miru med vsemi
narodi. Je eden od mednarodnih dni OZN, ki ga z milijoni ljudmi po vsem
svetu praznujejo tudi Šolske sestre de Notre Dame, da bi pospeševali mir
in nenasilje in zahtevali od svetovnih voditeljev, da odložijo orožje.
Premislite, kako bi tudi druge povabili k molitvi in dejanjem za mir. Viri
in pobude so na razpolago na: www.gerhardinger.org.
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