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Bevezető 
A 2022-es #BreakTheBias (“Törd meg az előítéleteket!”) kampány értelme, hogy 
megkérdőjelezzük azokat a struktúrákat, amelyek kizárják a nőket és lányokat, és 
megakadályozzák, hogy a társadalomban betöltött szerepükben merjenek újfajta 
megközelítéseket alkalmazni. Képzelj el egy olyan világot, ahol a nemek egyenrangúak. Egy 
világot előítélet, sztereotípiák és hátrányos megkülönböztetés nélkül, egy sokszínű, egyenlő és 
befogadó világot. Ma együtt megvalósíthatjuk a nők egyenlőségét, egy mindnyájunk számára 
fenntartható holnap érdekében. 

Imádság 
„Ébredj, ó hit tárháza! 
Ébredj, ó asszony: arra születtél, hogy elvedd 
Mindazt, mit Isten rád ruházott, 
Mindazt, amivel Isten betöltötte a szívedet,  
A mérhetetlen erőt, hogy megnyerd a szíveket, 

A csodásan áradó szeretetet, melyet inspirálsz, 
És a készséget, hogy mindent igazzá tégy.  
Mutasd meg az erőt, melyet Istentől kaptál, 
Bizonyítsd be, mennyit érsz, bizonyítsd be, 
hogy létezel. 

(Nőnapi ima) 

Tapasztalat 
Sokan állítják, hogy az utóbbi néhány évtizedben nagy előrelépés történt a világon a szegénység 
elleni harcban. Vajon mennyi ebben az igazság? Nők és lányok millióit tartja fogságban a 
hátrányos megkülönböztetés és az erőszak, nehéz körülmények között és félelemben élnek. De 
azt is láthattuk, hogyan képesek maguk mögött hagyni a szegénységet azok a nők, akik 
oktatásban részesülhetnek, a méltó életkörülmények megteremtéséhez szükséges pénzt 
keresnek és anyagilag függetlenek. Ők azok, akik a nemek közti egyenlőtlenség, elnyomás, 
erőszak és igazságtalanság „hegyeinek arcát” átformálják. Van hát remény! 
Létezik egy afrikai közmondás: „megváltoztatni a hegy arcát”. Ez egy történeten alapszik, 
amelynek egy asszony a főhőse. 

Volt egyszer egy falu, ahonnan a gyerekek titokban jártak fel a hegyekbe, mert a szüleik 
megtiltották nekik ezeket a kiruccanásokat. Az úton sokszor egy öregasszonnyal találkoztak, 
aki kétrét görnyedve ásott egy kis lyukat, majd valamit belepottyantott. A gyerekek 
valahányszor megkérdezték: „Nagyanyó, mit csinálsz?”, ő ezt felelte: „Megváltoztatom a hegy 
arcát.” 

Amint a gyerekek növekedtek, sokan elhagyták a falut, és nagyvárosokba költöztek. Sok év 
után egyikük visszatért a férjével és gyermekeivel, hogy megmutassa nekik, milyen nehéz 
körülmények között nőtt fel. Mikor a hegyoldalhoz értek, azt teljesen elborították a szélben 
hajladozó, színpompás virágok. A hegy lábánál bokrok és fiatal fák kínáltak árnyékot. Az 
asszony megkérdezte a falubelieket, hogyan és mikor történt mindez. Megtudta, hogy az 
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öregasszony műve ez, aki a magokat ültette. Eszébe jutottak az asszony szavai: 
„Megváltoztatom a hegy arcát.” 

Reflexió 
A 2022-es nemzetközi nőnap témája, „Éghajlatváltozás: egyenlőséget ma a fenntartható 
holnapért!”, azoknak a nőknek és lányoknak a hozzájárulását ünnepli, akik világszerte azon 
dolgoznak, hogy a nemek közti egyenlőtlen „éghajlat” megváltozzon. A 2030-as fenntartható 
fejlődési célok. elérésében központi szerepe van annak, hogy a nők és lányok latba vessék 
képességeiket és tudásukat annak érdekében, hogy megőrizzük természetes erőforrásainkat és 
bolygónk egészségesebb és fenntartható legyen. A nőket és lányokat jobban fenyegetik a 
természeti katasztrófák és a háborús konfliktusok, mégis többnyire nem jutnak szerephez a 
megoldások kifejlesztésében. A nők, akiket mindez a leginkább érint, nem zárhatók ki. Lényegi 
részei a megoldásnak.  
 

1. Az országodban hogyan segítenek az egyenlőtlen légkör megváltoztatásában a nők a 
közösségeikben krízisek és konfliktusok idején? 

 
2. Országodban kik azok a nők akik szót emelnek a társadalmi és ökológiai változásért, és 

elkötelezettek az iránt, hogy felgyorsítsák az átalakulást egy fenntarthatóbb jövő 
érdekében? 

Mi a teendő? 
Számtalan módon hívhatjuk fel a figyelmet azokra a tettekre, amelyek bátorítják a nőket, hogy 
akadályok nélkül kövessék céljaikat és elfogadó munkahelyi kultúrát teremtenek, ahol a nők 
karriert futhatnak be és az eredményeiket elismerik; elismerhetjük a digitalizáció terén tett 
előrelépést, példaképként tekinthetünk a technikai újításokat létrehozó nőkre, ünnepelhetjük a 
női sportolókat és helyeselhetjük, amikor valahol megvalósul az egyenlő bérezés, támogatás és 
láthatóság. 

 

• Hogyan mutathatod ki támogatásodat azok iránt a nők és lányok iránt, akik aktívan 
tesznek azért, hogy megváltozzon a nemek közti egyenlőtlenség légköre, megteszik a 
magukét ma, hogy a holnap igazságosabb, és társadalmi és ökológiai szempontból is 
fenntarthatóbb legyen? 

• Van-e olyan dolog, amit kezdeményezhetsz? Például szervezhetsz eseményt, indíthatsz 
közösségimédia-kampányt, készíthetsz filmet, tarthatsz beszédet egy helyi iskolában 
vagy templomban, együttműködhetsz a médiával stb. 

• Fontold meg, hogy csatlakozol a #BreakTheBias kampányhoz ott, ahol szolgálsz.  

Imádság 

Asszony! Halld a hangot és kelj fel! Ó, anya, ó, 
nővér, ó, feleség, ó, asszony,  
Hagyd el azt, ami hátráltat!  
Te vagy az, aki változást hozhat. 
Ha hallgatsz szíved szavára, győzhetsz a 
kételyek fölött, melyek hátráltatnak.  
Hiszen minden egyes nappal te is változol 
majd, Isten növekszik majd benned! 

Tűzzel a lelkedben születtél.  
Isten volt az, aki az első sorba hívott, hogy 
szembenézz félelmeiddel  
Isten azt akarja, hogy változást hozz. 
Engedd Istent, hogy szívedbe költözzön, és 
elhozza általad az oly nagyon áhított változást. 
Ámen 

                 (Átdolgozva a nőnapi imából

Készítette Helen Galadima SSND az Afrika Tartományból, 
az SSND Nemzetközi Shalom Hálózat számára. 

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. 
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