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Graditi vključujoča in trajnostna mesta in družbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

S. Beatriz Martinez-Garcia, ravnateljica urada SSND pri ZN-NGO 

»Graditi vključujoča in trajnostna mesta in družbe«, je bila tema 68. konference civilne družbe OZN, ki se 
je odvijala avgusta 2019 v Salt Lake City, Utah, ZDA. Člani konference so si podelili pekoče probleme, s 
katerimi se vsakodnevno srečuje 3,5 milijarde ljudi, ki živijo v mestih. Ti problemi vključujejo neprimerno 
zdravstveno oskrbo, neugoden javni prevoz, pomanjkanje izobraževanja, dostop do primernih služb, 
nezadostna sanitarna ureditev in slums - revna predmestja, ki pomenijo stalno nevarno okolico za 833 
milijonov ljudi. To so problemi, ki se jih je potrebno lotiti. 

Strokovnjaki za urbanizem predpostavljajo, da se bo do leta 2030 število prebivalcev, ki živijo v mestih, 
zrastlo na 5 milijard. Potrebujemo več povezanih naporov, da bodo mesta vključujoča, varna, prožna in 
trajnostna. Čeprav ta statistika lahko predstavlja mračno prihodnost, se udeleženci zavedajo položaja in 
želijo sodelovati.  
Delegacijo SSND so informacije vzpodbudile, da delijo svoje upe in zaveze: 

S. M. Heather McKinnon: »Načrtujem, da bom svoje izkušnje z SDG (Cilji trajnostnega razvoja) in 
dokumente, ki bodo prišli, podelila med tistimi, s katerimi sodelujem v poslanstvu in z našimi sestrami v 
Waterdownu.« 
 S. Pamela Jablon: »Bila sem navdušena, ko sem spoznala, kako OZN lahko povezuje ljudi, ki se ukvarjajo 
s stiskami v svetu.«  
Laura Peterson: »Sodelovala sem na nekaterih čudovitih srečanjih, ki res povzdignejo vprašanje, kaj 
družba stori na mikro ravni in tako vpliva na spremembo na makro ravni.«  

Elizabeth Mueller: »Na shodu mladih na konferenci je bilo veliko bodočih voditeljev in angažiranih mladih 
odraslih, katerih skupno poslanstvo je omogočiti, da bo naša družba postala bolj vključujoča in naša mesta 
bolj trajnostna.«  

Delegacija SSND na 68. konferenci civilne družbe OZN: levo proti desni, 
Laura Peterson, s. M. Heather McKinnon, s. Pamela Jablon, Elizabeth Mueller, s.Beatriz Martinez 



Shalom / ZN-NGO poročila, december 2019  stran 2 od 4 

Konferenca je mimo, toda SSND še dalje gradimo vključujoče in trajnostne skupnosti. Nekaj idej lahko 
dobimo iz dokumentov konference: Outcome Statement by Civil Society in Youth Climate Compact.   

Okrepitev deklet: Nepopisana in neustavljiva 
S. Beatriz Martinez-Garcia, ravnateljica urada SSND pri ZN-NGO 

Kot Šolske sestre de Notre Dame sprejmemo vsako priložnost za vzgojo in 
prepoznavanje darov vseh ljudi. Mednarodni dan deklet (IDG) je ena od teh 
priložnosti. 

IDG je bil to leto učna izkušnja za 42 učenk in tri člane osebja iz Academy of the 
Holy Angels (Šola, ki jo sponzorira provinca Atlantic-Midwest), ki so se udeležile 
programa: Speak Out! Program (program spregovori!) pri OZN. Ta program so 
pripravila dekleta za dekleta, da bi opogumile dekleta po vsem svetu, da 
spregovorijo o svojih hrepenenjih in skrbeh. Dodatno je s. Bridget Waldorf 

sodelovala na Twitter Chat (klepet na twitterju) in zagovarjala pravičnost za dekleta.  

Nepopisana in neustavljiva je bila letošnja tema. Tema je vse pritegnila v zavzeto razmišljanje, kaj 
pomeni biti opolnomočena mlada žena v sedanji družbi. V pomoč nam je bilo, da smo naše misli 
osredotočile na nekatera mogoča vprašanja, ki bi lahko odprla pogovor z mladimi dekleti: Kako lahko 
opišeš nepopisano in neustavljivo dekle? Si ti- si ti bila nepopisano, neustavljivo dekle?  

Še naprej delujmo za okrepitev deklet. Če želite prebrati več o IDG, vtipkajte International Day of the Girl 

Doba stvarstva 
S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma  

Zadnja tri leta smo spodbujene, da praznujemo poseben čas 
med 1. septembrom in 4. oktobrom in poudarimo našo skrb 
za stvarstvo. To leto je posebno Vatikan izpostavil to 
praznovanje, ko smo pogledali v »mrežo življenja«. Pogosto 
opazujemo mrežo življenja na vseh krajih planeta. Sestra 
Barbara Brumleve je ustvarila razmišljanja za vsak dan dobe 
stvarstva in proučevala mrežo življenja, ki jo je izpeljala v 
naselju Notre Dame Prep (ena od šol v Baltimore). Učenkam 
ni bilo treba iti opazovat ven na polje, saj so si vse, kar lahko 
izkusijo, vsak dan ogledovale na svoji šoli. Kako velika 
zamisel in izziv za nas vse, da smo videli na krajevni ravni, 
kako smo povezani v čudoviti mreži narave, potrebno je le, 
da smo pozorni.  

Mednarodni dan miru 
S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma 

Letos se tema Mednarodnega dneva miru popolno spaja z dobo stvarstva – »Podnebna dejavnost za mir«. 
Ko se bolj zanimamo za položaj v našem svetu, vidimo, da se mnoga nasprotja začnejo ali se poslabšajo 
zaradi aktivnosti, ki uničujejo planet. Vidimo neekološke prakse rudarjenja, uničevanje deževnega gozda, 
plastični odpadki na zemlji in v morju, ki uničujejo življenjski prostor tako človeku kot drugim zvrstem.  

Na šoli Notre Dame Prep v Townsend, Maryland, ZDA, so dijaki svoje skrbi razvrstili na posebno oglasno 
desko. Nekatere vključujejo reševanje želv, reševanje čebel, uporaba večkrat uporabnih steklenic za vodo. 
Dejavnosti, velike ali male so prizadevanja za mir.  

Mednarodni dan deklet 

DOBA STVARSTVA: Laudato Si Mi Signore, 
 posebnon s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje 

dneve. Lepo je in v velikem sijaju žari. 

https://outreach.un.org/ngorelations/sites/outreach.un.org/files/outcome_statement_uncsc2019.pdf
https://outreach.un.org/ngorelations/sites/outreach.un.org/files/youth_climate_compact_uncsc2019.pdf
https://www.un.org/en/events/girlchild/assets/pdf/IDG%202019%20Concept%20Note.pdf
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Učenci in sestre na Poljskem so izkoristili dan za osveščanje in molitev za mir.  

V Colégio Nossa Senhora da Glória je pastoralna koordinatorka in učiteljica Claudineia Nunes poudarila 
zavezo šole za vzgojo človeka in pomembnost aktivnosti, ki spodbujajo učence, da so zagovorniki. »Naše 
aktivnosti se dogajajo preko dneva miru, skozi vse leto v majhnih dejanjih, od skrbi za trajnostno stvarstvo, 
spoštovanja drug drugega in celostno oblikovanje človeškega bitja kot celote.« (Slike spodaj) 

Pripravimo se na desetletje aktivnosti 
S. Beatriz Martinez-Garcia, ravnateljica urada SSND pri ZN-NGO 

Od ustanovitve so Združeni narodi zavezani spodbujanju 
mednarodnega sodelovanja in socialnega razvoja ljudi na svetu, 
posebno ubogih in ranljivih. Tej zavezi smo bili priča prejšnji 
september, ko so se države članice OZN zbrale na letni generalni 
skupščini, konferencah in drugih srečanjih na visoki ravni, da bi 
obravnavali nujne potrebe v našem svetu, Vsebina in žarišče teh 
srečanj so bila informativne narave.  

21. september, Podnebna konferenca mladih. Prvič v zgodovini 
OZN so imeli mladi ljudje pomembno mesto, da osvetlijo svojo 
zavezo in zasučejo podnebne spremembe.  

23. september, Konferenca o podnebnih aktivnostih: Voditelji 
so se strinjali, da ura tiktaka in so potrebne smele akcije za dosego ciljev pariškega sporazuma.  

23. september, Srečanje o splošni zdravstveni oskrbi na visoki ravni: Voditelji so izpeljali najbolj 
obsežen niz zdravstvenih obvez, ki so bile kdaj koli sprejete na tej ravni.  

Delujte zdaj za ljudi in za planet. 
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24. – 25. september, Vrh o Ciljih trajnostnega razvoja: Članice države OZN so naprošale, da spodbudimo 
financiranje, naglasimo udejanjanje v državah, okrepimo ustanove za dosega Ciljev trajnostnega razvoja 
in ne pustimo nikogar zadaj.  

26. september, Dialog na visoki ravni o financiranju razvoja: Članice države OZN, privatni in finančni 
sektorji so se srečali, da bi opogumili javno in privatno investiranje in cilje uvrstili v agendo 2030.  

27. september, Vmesni pregled Samoa usmeritve: Članice države OZN so obravnavale napredek v boju 
proti uničujočim vplivom podnebnih sprememb v najbolj ranljivih deželah sveta.  

Za več podrobnih informacij vsakega od teh dogodkov vtipkajte: UN 2019 Summits Week 
 

S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma 

Osrednji dogodek Cerkve v tem oktobru je bilo zasedanje sinode za Amazonijo. Zaskrbljenost za Cerkev, 
za ljudi in zemljo na področju Panamazonijeje spodbodla poziv za to pomembno sinodo.  

Amazonski deževni gozd je dom za mnoga plemena domorodcev, njihovo osnovno preživetje teptajo vlade 
in korporacije, ki regijo vidijo le kot vir dobička. Reke, ki so jih zajezili, gozdovi, ki so jih zdesetkali, 
protizakonito in neekološko rudarstvo uničuje celoten ekosistem. Vse to ogroža celoten planet, posebno pa 
je nevarno ljudem, ki živijo na tem področju in ki so tisti, ki naj bi varovali gozd.  

Med sinodo so vzpostavili »Tienda de la Amazonia«, šotor Amazonije, kjer so mimoidoči lahko izvedeli 
več o regiji, postavili vprašanja in molili za Svetega Duha pri delu sinode. Nameščen je bil v cerkvi Santa 
Maria Traspontina, ki ni daleč od trga sv. Petra in v bližini nekaterih generalnih hiš. Posebno pretresljive 
so bile zgodbe ljudi, ki so bili ubiti, ko so branili ljudi in zemljo, kot sestra Dorothy Stang, sestra Notre 
Dame de Namur. 

Kakšen je lahko odgovor Cerkve na trpljenje ljudi in pustošenje zemlje? Kaj ima s tem opraviti Jezusovo 
veselo oznanilo? In kako lahko Cerkev odgovori na duhovne potrebe ljudi, ko je tako malo duhovnih 
poklicev? Če so ljudje zavrženi, kaj se zgodi z njihovo vero? Vsa ta vprašanja in še več so bila na dnevnem 
redu sinode. 

V prihodnjih mesecih bomo slišali več o rezultatih razpravljanja. 

 

 

Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame: 
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234. 

Amazonija:  
nove poti za Cerkev in za 

celostno ekologijo 

https://www.un.org/en/summits2019/
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