Mednarodna

refleksija o
solidarnosti
Izkoreniniti skrajno revščino

Šolske sestre de Notre Dame
oktober 2009

Uvod
Po mnenju mednarodnih organizacij je revščina življenjska stvarnost za 20 odstotkov svetovnega
prebivalstva, katerega letni prihodek je 400 dolarjev. Revščina je gorje za tisto milijardo ljudi, ki
živijo za manj kot »dolar na dan«. Izkoreninjenje revščine se začenja z izkoreninjenjem tega gorja, te
bede. Revščina in beda nista samo trajno zgodovinsko dejstvo, ampak dejstvo, ki je danes bolj
zatiralno, kot kadarkoli prej v zgodovini. Pogoji revščine in bede v svetu ter koncentracija bogastva
in množitev milijonarjev so nedvomno ena največjih zaskrbljenosti v svetu danes. To je najbolj
tragično »znamenje časa«, ki je v nasprotju z Božjim načrtom in človeškim dostojanstvom.
Klic k molitvi
"Poklicane k solidarnosti” med seboj in “z vsem stvarstvom” »tvegamo vse, kar smo in kar imamo«,
da bi se zmanjšala materialna in duhovna revščina v svetu, med ljudmi, v družinah. Pripravljene smo
dati »svoje življenje, da bo kot kruh, blagoslovljen, razlomljen in razdeljen za življenje sveta« (prim.
Klic k solidarnosti).

Izkušnje
Mednarodni monetarni sklad (International Monetary Fund) pravi, da bi zaradi svetovne ekonomske
krize obstoječa skrajna revščina mogla letos doseči skoraj 90 milijonov ljudi več. Indijska podcelina
in pod-saharska Afrika sta danes najrevnejša predela sveta.
Prvi razvojni cilj tisočletja je do leta 2015 izkoreniniti skrajno revščino za 50 odstotkov. Toda zaradi
globalne krize je ta cilj v nevarnosti. Zaradi krize se bo povečala tudi podhranjenost, ki bo prizadela
kot več milijardo ljudi na svetu. Za boj proti temu je bistveno, da vlade prvenstveno vlagajo v
kmetijstvo, da bi to področje dobilo nov vzgon. Kriza najbolj prizadeva dežele v razvoju. Ker se
bosta zmanjšala izvoz in domače povpraševanje, bo okrevanje počasno, to pa bo naredilo boj proti
revščini še težji.
Revščina trenutno prizadeva visok odstotek ljudi v številnih deželah v razvoju ali v nerazvitih
deželah, pa naj jih imenujejo v razvoju ali nerazvite. Od leta 1990 je revščina porasla med
določenimi sloji na Azijskem kontinentu povprečno za 5 odstotkov, v Latinski Ameriki za 3
odstotke, medtem ko je v drugih deželah ostala enaka. Podhranjenost je tudi del revščine. V tem
primeru so otroci pod petim letom starosti in podhranjeni tisti, ki najbolj trpijo. V Afriki je ta
problem v zadnjih desetih letih porasel za 3 odstotke, v Aziji se je zmanjšal za 7 odstotkov; prav tako
se je zmanjšal za 5 odstotkov v Latinski Ameriki.
Trenutno najmanj 900 milijonov ljudi po svetu živi v skrajni revščini.
Razmišljanje
Prvo branje: »Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti« (Mt 25, 35).
Peto področje v povezavi s premagovanjem gmotne revščine se tiče trenutne krize živil, ki
postavlja na kocko zadovoljitev osnovnih potreb. Te krize ne zaznamuje toliko pomanjkanje

hrane, marveč bolj težaven dostop do nje in špekulacije… Podhranjenost more povzročiti
tudi težko duševno in telesno škodo za ljudstva, ker toliko ljudi oropa potrebnih energij, da bi
se brez posebne pomoči izkopali iz svojega stanja (papež Benedikt XVI, Svetovni dan miru 2009).
Drugo branje: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.« (Lk 6, 20)
Tretje področje, kateremu velja pozornost v programih za premagovanje revščine in ki
razodeva notranjo moralno razsežnost, je revščina otrok. Če kako družino doleti revščina, so
otroci njena najbolj ranljiva žrtev. Skoraj polovica tistih, ki živijo v popolni revščini, so danes
otroci (papež Benedikt XVI, Svetovni dan miru 2009).
Tretje branje: »Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno…; delili so vsem, kolikor je
kdo potreboval« (Apd 2, 44).
Premagovanje revščine pa je nasprotno odvisno od mož in žena, ki kar najgloblje živijo
človeško bratstvo in so zmožni spremljati posameznike, družine in skupnosti na poteh
pristnega človeškega razvoja… Med temi načeli je v luči prvenstva ljubezni do bližnjega
tukaj posebno umestno spomniti na »prednostno ljubezen do ubogih«, ki jo izpričuje celotno
krščansko izročilo od prve Cerkve naprej (papež Benedikt XVI, Svetovni dan miru 2009).
Dejanje
V mesecu oktobru, v katerem smo poklicane moliti in tudi kaj narediti za “izkoreninjenje skrajne
revščine”,
• naj v naših srcih odmevajo Jezusove besede: »Dajte jim vi jesti!« (Lk 9,13);
• poglejte okrog sebe in uvidite potrebe svojih bratov in sester;
• informirajte in zanimajte se o sedanjem stanju revščine v svoji deželi in po svetu;
• podpirajte konkretne pobude solidarnosti, vendar ne samo z razdelitvijo odvečnega, ampak
zlasti s spremembo načina življenja, načinov proizvodnje in potrošnje ter utrjenih struktur moči,
ki vladajo sedanjo družbo.
Sklepna molitev

»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil « (Lk 24, 29).

Ostani z nami, Gospod; spremljaj nas, čeprav te nismo vedno prepoznali. Ostani z nami, saj se vse
okrog nas poglabljajo sence, ti pa si LUČ. Razočaranje razžira naša srca: stori, da bodo gorela z
gotovostjo, ki jo daje Velika noč. Utrujeni smo od poti, toda ti nam daješ moč z lomljenjem kruha, da
smo tako sposobni oznanjati svojim bratom in sestram, da si ti resnično vstal in nam zaupal
poslanstvo biti priče tvojega vstajenja.
Ostani z nami, Gospod, ko se okoli naše katoliške vere dvigajo megle dvomov, utrujenosti ali težav;
ti sam si Resnica, ti si tisti, ki nam razodevaš Očeta: razsvetli naš razum s svojo besedo in nam
pomagaj izkusiti lepoto vere vate.
Ostani v naših družinah, razsvetljuj jih v njihovih dvomih, podpiraj jih v njihovih težavah in tolaži
jih v njihovem trpljenju in vsakdanjih naporih, kadar se okrog njih dvigajo sence, ki ogrožajo
njihovo edinost in naravno identiteto. Ti sam si Življenje: ostani v naših domovih, da bodo mogli še
naprej biti kraji, kjer se velikodušno poraja človeško življenje, kjer je z veseljem sprejeto, ljubljeno
in spoštovano od spočetja do naravne smrti.«
(papež Benedikt XVI, Ob odprtju zasedanja Latinsko-ameriške škofovske konference, Aparecida 2007, # 6, Ostani z
nami).
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