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Befogadó és fenntartható városok és közösségek

A Boldogasszony Iskolanővérek delegációja az ENSZ 68. Civil Társadalom Konferenciáján (balról jobbra)
Laura Peterson, M. Heather McKinnon nővér, Pamela Jablon nővér, Elizabeth Mueller, Beatriz Martinez nővér

Beatriz Martinez-Garcia nővér, az SSND ENSZ-NGO Iroda igazgatója
„Befogadó és fenntartható városok és közösségek” – ez volt a témája az ENSZ 68. Civil Társadalom
Konferenciájának, amely 2019 augusztusában került megrendezésre Salt Lake Cityben, az Egyesült
Államok Utah államában. A konferencia résztvevői a nagyvárosokban élő 3,5 milliárd ember mindennapi
kihívásiról hallgattak előadásokat. A megoldandó kihívások között van a nem megfelelő egészségügyi
ellátás, a rossz tömegközlekedés, az oktatás és a munkalehetőségek hiánya, az elégtelen közegészségügy, és
a nyomornegyedek miatti veszélyes városrészekben élő 833 millió ember problémái.
A városrendezési szakemberek szerint 2030-ra a városban élők lélekszáma eléri az 5 milliárdot. Sokkal
tudatosabb intézkedések kellenek, hogy a városok befogadóak, biztonságosak, élhetőek és fenntarthatóak
legyenek. Ugyan a statisztikák sivár jövőt jósolnak, a résztvevők bíznak a tudatos összefogás erejében.
Az iskolanővérek delegációja inspirációt merített az előadásokból, és megfogalmazták a reményeiket és
elkötelezettségüket:
M. Heather McKinnon nővér: „Szeretném megosztani a tapasztalataimat és a fenntartható fejlesztési
célokat a környezetemmel és a Waterdown-ban élő nővéreinkkel.”
Pamela Jablon nővér: „Bátorító volt megtapasztalni, hogy az ENSZ összefogással milyen sokat tehet a
világunkért.”
Laura Peterson: „Nagyszerű előadásokon vettem részt arról, hogy a közösségek mikro szinten milyen
kezdeményezésekkel indíthatnak el változásokat makro szinten.”
Elizabeth Mueller: „A konferencia külön megszólította a fiatalokat is, a jövő vezetőit, akik hisznek abban,
hogy a társadalom befogadóbbá és a városok fenntarthatóbbá válhatnak.”
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A konferenciának ugyan vége, de mi, Boldogasszony Iskolanővérek továbbra is tevékenyen teszünk a
befogadó és fenntartható közösségekért. A konferencia dokumentumai angol nyelven olvashatók itt:
Outcome Statement by Civil Society és Youth Climate Compact.

Fiatal lányok: Forgatókönyv nélkül és megállíthatatlanul
Beatriz Martinez-Garcia nővér, az SSND ENSZ-NGO Iroda igazgatója
Boldogasszony Iskolanővérként minden alkalmat megragadunk a nevelésre és az
emberekben rejlő lehetőségek kibontakoztatására. Ennek egyik eszköze a
Leánygyermekek Nemzetközi Napja.

Day of the Girl

Idén ezen a napon az Atlantic-Midwest tartomány egyik iskolájából 42 diák és 3
tanár vett részt az ENSZ Speak Out! (Hallasd a hangod!) programján, amelyet
lányok szerveztek lányoknak, hogy szenvedéllyel és aggodalommal szót emeljenek
a világ sürgető ínségei ellen. Emellett Bridget Waldorf nővér Twitter
beszélgetésben vett részt a lányokkal szembeni igazságtalanságok témájában.

Az idei téma (Forgatókönyv nélkül és megállíthatatlanul) alapján a résztvevők
megvizsgálták mit jelent ma kiállni fiatal nőként a társadalomban. Megfogalmazták azokat a kérdéseket,
amelyek elindíthatják a beszélgetést a lányokkal: Milyen ma egy előre megírt forgatókönyv nélkül működő
és megállíthatatlan fiatal lány? Te ilyen vagy/voltál?
Továbbra is teszünk a fiatal lányok jogaiért. További információk angolul itt: International Day of the Girl

A teremtés évada
Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor
Az elmúlt három évben szeptember 1. és október 4. között a
teremtésvédelmet ünnepeltük. Idén a Vatikán külön
jelentőséget szentelt ennek „Az élet hálója” címmel. Barbara
Brumleve nővér minden napra összeállított egy-egy reflexiót,
amely megvizsgálta életünk hálóját a Notre Dame
Gimnáziumban. A diákok anélkül is élvezhették a teremtés
csodáit az iskola falain belül, hogy hosszú kirándulásokat
tettek volna. Nagyszerű kihívás mindannyiunk számára
felfedezni Isten csodáit a mindennapokban, ha kellő figyelmet
szentelünk ennek.

A TEREMTÉS ÉVADA: Áldott légy, Uram,
Nap bátyánkért, aki ingyen biztosítja számunkra a
tiszta energiát és fényt hoz az életünkbe!

A béke nemzetközi napja
Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor
Idén a béke nemzetközi napjának témája összhangban volt a teremtésvédelemmel, és így hangzott:
„Klímavédelemmel a békéért”. Ahogy egyre jobban megismerjük a világ ínségeit, annál inkább látjuk, hogy
sok konfliktus hátterében a bolygónkat veszélyeztető tettek állnak: nem fenntartható bányászat, az esőerdők
elpusztítása, műanyag szemét a földön és a vizekben, amely elpusztítja az emberek és az állatok élőhelyeit.
A Townsend-ben található Notre Dame Gimnáziumban (Maryland állam, USA), a diákok egy hirdetőtáblán
gyűjtötték össze a számukra aggasztó jelenségeket, így felkerült a táblára a teknősök és a méhek
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megmentése, a vizespalackok és a műanyag szatyrok használata. Akár nagy, akár kis tettekről van szó,
tegyünk együtt a békéért.
Lengyelországban a nővéreink és a gyerekek a békéről tanultak és együtt imádkoztak.

A Colégio Nossa Senhora da Glória intézményünkben Claudineia Nunes tanárunk kifejezte az iskola
elkötelezettségét a nevelés mellett, és olyan tevékenységekről beszélt, amelyek felkészítik a diákjainkat
arra, hogy szószólóként felemeljék a szavukat. „A béke nemzetközi napján túl is apró tettekkel teszünk a
békéért, a fenntarthatóságért, az egymás iránti tiszteletért, és az ember integrált szemléletű neveléséért.”
(Képek lent)

Tettek évtizede
Beatriz Martinez-Garcia nővér, az SSND ENSZ-NGO Iroda igazgatója
Az ENSZ a megalapítása óta elősegíti a világ népeinek
együttműködését és társadalmi fejlődését, különös tekintettel a
szegényekre és a kiszolgáltatottakra. A szeptemberi ENSZ
közgyűlésen, csúcstalálkozókon és egyéb magas szintű
eseményeken a tagállamok New Yorkban foglalkoztak a világ
legsürgetőbb ínségeivel.
Szeptember 21. Fiatalok Klíma Csúcstalálkozója. Az ENSZ
történetében első alkalommal kaptak kiemelt szerepet a fiatalok
arra, hogy szót emeljenek a klímaváltozás ellen.
Tégy most az emberekért és a bolygóért
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szükség a párizsi egyezmény céljainak megvalósításához.
Szeptember 23. Magas szintű tanácskozás az egyetemes egészségügyi ellátásról: a vezetők hitet tettek az
átfogó egészségügyi ellátás iránti elkötelezettségük mellett.
Szeptember 24-25, Fenntartható Fejlesztési Célok Csúcstalálkozó: Az ENSZ tagállamai elhatározták, hogy
pénzügyi erőforrásokkal, nemzeti megvalósítási tervekkel, és az intézmények megerősítésével tesznek a
célok megvalósításáért.
Szeptember 26. Magas szintű dialógus a fejlesztés finanszírozásáért: Az ENSZ tagállamai és a pénzügyi
szektor képviselői egyeztettek a köz- és a magánszféra befektetéseiről a 2030. évi tervekkel való
harmonizáció érdekében.
Szeptember 27. A Samoa folyamat értékelése félidőben: Az ENSZ tagállamai a klímaváltozás pusztító
hatásainak enyhítéséről egyeztettek a világ legkiszolgáltatottabb országaiban.
A fenti tanácskozásokról részletesebb információk angol nyelven: UN 2019 Summits Week

Amazónia:
Új utak az egyházért és az
integrált ökológiáért
Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor
Sarkalatos esemény volt az egyház történetében az idén októberben tartott Amazóniai szinódus, amelynek
összehívását az egyház, az emberek, és a pán-amazóniai régió iránti aggodalom tette szükségessé.
Az Amazonas menti esőerdők adnak otthont számos bennszülött törzsnek, akiknek a létét veszélyeztetik
azok a kormányok és vállalatok, akik a régióra bevételi forrásként tekintenek. A folyókat gátakkal
szabályozzák, irtják az erdőket, törvénytelen és nem fenntartható módon folyik a bányászat, amely az egész
ökoszisztémát, és végső soron a bolygónkat is fenyegeti, ám a legnagyobb veszélyt mindez az ott élő
emberekre jelenti, akik eddig megvédték az erdőket.
A szinódus ideje alatt az ún. „Tienda de la Amazonia”, azaz az Amazonas sátra kiállítás keretében bárki
megismerhette ezt a térséget, feltehette a kérdéseit, és imádkozhatott a Lélekhez. A kiállítás a Santa Maria
Traspontina közelében volt látogatható a Szt. Péter tér mellett. Megindító volt azoknak a története, akiket
megöltek, miközben a földjüket és az ott élő embereket védték, így Dorothy Stang nővéré, aki a Notre
Dame de Namur kongregáció nővére volt.
Mi lehet az egyház válasza az emberek szenvedésére és a föld kizsákmányolására? Mit mond erre Jézus és
az Evangélium? Hogyan válaszolhat az egyház az emberek lelki szükségleteire ilyen kevés pappal? Ha az
emberek elhagyatottak, mi történik a hitükkel? A szinódus ezekre a kérdésekre kereste a választ.
Az elkövetkező hónapokban többet fogunk megtudni a szinódus eredményeiről.
A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél évente háromszor jelenik meg a Boldogasszony Iskolanővérek kiadásában:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.
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