Mednarodna

refleksija o
solidarnosti
Leto gozdov

Šolske sestre de Notre Dame

februar 2011

Uvod
Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2011 razglasila za »Mednarodno leto
gozdov«. Razlog za to je ustvarjanje zavedanja o pomenu trajnostnega
gospodarjenja, ohranjanja ter trajnostnega razvoja vseh vrst gozdov v
korist sedanjih in prihodnjih generacij. Gozdovi so življenjsko
pomembni za vsakogar, pa vendar se jih uničuje s tako hitrostjo. Kot
pravi sv. Pavel, celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi
porodne bolečine (Rim 8,22). Prisluhnimo klicu dreves in gozdov, kriku
zemlje in vsega stvarstva.
Klic k molitvi
"Bog je videl, da je dobro" (Gen 1, 25) in nam poveril odgovornost, da skrbimo za zemljo (Gen
2,15). Za verne je pomen tega dela jasen: vsak človek ima čisto konkretne ekološke
obveznosti. Uresničevanje teh obveznosti pa kliče k odprtosti za duhovno in etično gledanje,
ki je sposobno premagati sebične drže in načine življenja, ki vodijo do izčrpavanja naravnih
virov.
Izkušnja
Gozdovi zagotavljajo zavetje za ljudi in naravni življenjski prostor za biološko raznolikost; so
vir hrane, zdravil in čiste vode; igrajo življenjsko pomembno vlogo za ohranjanje stabilnega
globalnega podnebja in okolja. Vsi ti elementi, vzeti skupaj, še bolj utrjujejo sporočilo, da so
gozdovi življenjskega pomena za preživetje in za dobrobit vseh ljudi vsepovsod.
Gozdovi pokrivajo 31% celotnega kopnega; gozdovi dajejo dom 300 milijonom ljudi po
svetu in 80% naši kopenski biološki raznolikosti. Preživetje 1,6 milijarde ljudi je odvisno od
gozdov. (http://www.un.org/en/events/iyof2011/index.shtml; informacija: 3 dec. 2010)
Vendar pa se povsod po svetu nadaljuje zlorabljanje in uničevanje gozdov, kar vodi k
globalnemu segrevanju in klimatskim spremembam, širjenju puščave in povzroča drugo
naravovarstveno škodo, povzroča pa tudi lakoto in bedo za milijone ljudi, posebej za
skupnosti prvotnih prebivalcev. Neka novejša raziskava pravi, da »bo do leta 2100 morda
ekosisteme v deževnih gozdovih sestavljalo le od 18 do 45 odstotkov rastlinja in živalstva,
kot ju poznamo danes« (Greg Asner, Oddelek za globalno ekologijo, Inštitut Carnegie, Kalifornija).
Problem nastaja posebej močno v Amazonskih deževnih gozdovih, obširnem teritoriju, ki se
razteza na ogromnem področju osmih dežel: Brazilija, Gvajana, Surinam, Venezuela,
Kolumbija, Ekvador, Peru in Bolivija. Amazonski deževni gozdovi, ki so eno najbolj
dragocenih naravnih področij na svetu za biološko raznolikost, so bistvenega pomena za
naravovarstveno uravnovešenost celotnega planeta. Naglo krčenje gozdov ogroža Amazonko.
Ob sedanji hitrosti bi do leta 2030 lahko izginilo 55 odstotkov njenih deževnih gozdov – to je
katastrofa za ljudi tega področja, rastlinstvo, živalstvo in za svet.

Razmišljanje
Kristjani so, zvesti tradiciji, že od nekdaj želeli biti blizu amazonskim skupnostim, biti
zagovorniki njihovih pravičnih zahtev ter pospeševati »skupen dom«, kar je Amazonka –
gozd, ki pomaga in vabi. Škofje v Aparecidi ponavljajo ta klic: zdramiti zavest o
pomembnosti Amazonke za vse človeštvo (Aparecida dokument, 475).
“Kot Jezusovi učenci smo povabljeni, da se zahvaljujemo za dar stvarstva, odsev modrosti in
lepote ustvarjalnega Logosa. V čudovitem božjem načrtu so možje in žene poklicani živeti v
skupnosti z njim, v skupnosti drug z drugim in s celotnim stvarstvom” (Aparecida dokument,
470).

Potrebno je “iskati alternativni razvojni model, tak, ki vključuje vse in je usmerjen tudi v
skupnost, ki gradi na etiki, ki vključuje odgovornost za zanesljivo naravno in humano
ekologijo. Temeljiti mora na evangeliju pravičnosti, solidarnosti in občečloveške
namembnosti dobrin in presegati utilitaristično in individualistično logiko, ki svojih
ekonomskih in tehnoloških moči ne podreja etičnim kriterijem“ (Aparecida dokument, 474c).
Dejanje
Kako moremo v kontekstu ekološke resničnosti mi biti luč in preroki v skrbi za stvarstvo?
Kot verni ljudje z odgovornostjo, ki nam jo je dal Bog, se zavežimo, da bomo skrbeli za našo
zemljo in branili domače gozdove.
•
•
•
•
•
•

Pretehtajmo načine, kako vključiti zanimanje za ekologijo in skrb za stvarstvo v naše
delo z drugimi.
Delajmo z drugimi ljudmi dobre volje pri priporočanju
našim vladam, da bodo dosegle učinkovito varstvo
gozdov in okolja.
Spremenimo osebne navade pri varčevanju z energijo in
ščitenju narave.
V spomin na pomemben dogodek zasadimo drevo.
Zaprimo oči in si predstavljajmo pokrajino in zemljo,
naše gozdove in domove v Božjem kraljestvu.
Proslavljajmo božji dar stvarstva in gozdov v molitvi ali bogoslužju.

Sklepna molitev
Dobri Bog, hvala ti!
Za nebo, zemljo, vodo, sonce, zvezde in mesec;
za svež zrak, veter in nežno sapico; za snežne viharje, ledenike in vulkane;
za gore in hribe; za slapove, reke in jezera;
za rudno bogastvo severa in avtohtone gozdove juga;
za ribe v morju in za polže na kopnem;
za insekte, ptice, živali in vsa živa bitja;
za vsakega moža in ženo, božjo podobo in sličnost;
za vsakogar izmed nas.
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