BØNN: Rasistisk- Etniske Forhold
Fylden i vår internasjonalitet, med sin tjeneste og med sitt
apostoliske og kulturelle særpreg, utfordrer oss som kvinner, ledet av
Evangeliet, til å leve ut «Godt Nytt.»
Symboler: Dere kan benytte bilder som et uttrykk for forskjellige raser.
Musikk: Velg noe som passer.
Møteleder: «Rasisme er en ideologi som ikke bare straffer offeret, men den fører også til at
rasisten blir mindre menneskelig, vedkommende blir et ufullstendig menneskelig vesen fordi
vedkommende er ute av stand til å akseptere annerledeshet og mangfold.» (Sueli Carneiro, en
filosof av Afrikansk herkomst.)
FN's generalsekretær Ban Ki-Moon, uttalte disse ordene som i dag har en stor slagkraft for oss:
«Det internasjonale samfunnet kan ikke akseptere at hele samfunn blir marginaliserte på grunn av
sin hudfarge.» Det er vesentlig å anerkjenne nødvendigheten å kjempe mot rasisme og økonomiske
og sosiale ulikheter. Vi ønsker å slutte oss til FN's initiativ, og vi er sikre på at alle ledende frie
styrker kommer til å bidra i denne innsatsen.
Lesning: Vi bør være forent med alle våre brødre og søstre å hjelpe den fremmede, de som sulter
og alle som er annerledes enn oss uen fordommer eller rasisme . Les: Matt.25-35.
Refleksjons punkter: En internasjonal undersøkelse utført av Washington Post åpenbarte en del
realiteter om et stort antall land rundt om i verden, særlig vedrørende toleranse eller intoleranse når
det gjelder etnisk-rasistiske forhold. Undersøkelsen viser:
Anglo og Latinske land- nemlig Storbritannia og dets tidligere kolonier (USA, Kanada, Australia
og New Zealand) og i Latin Amerika er folk mer tolerante og tilbøyelig til rasistisk mangfold.
De Skandinaviske land skåret også høyt.
- India (43,5%) og Jordan (51,4%) er mindre tolerante. Kun i 2 av de 81 land som ble undersøkt,
svarte mer enn 40 % at de ikke ønsket å ha en nabo av en annen etnisk opprinnelse .Bangladesh og
Hong Kong henholdsvis 26,8% og 28,3 % , ga uttrykk for at de ønsket å ha naboer fra ulike etniske
grupper.
- I Europa, er det en stor variasjon. Immigrasjon og nasjonal identitet er viktige saker i Europa.
Nasjonene i Vest Europa er mer tolerante enn de fra Øst Europa. Frankrike ser ut til å være ett av de
minst rasistisk tolerante land på kontinentet,med 22,7 % som ga uttrykk for at de ikke ønsket en
nabo av en annen rase.
- I flere Asiatiske land, er toleransen lav , I Indonesia, Filippinene, Kina og Kyrgyzstan, er flere
rasistiske grupper mer skeptiske overfor mangfold. Syd Korea er ikke særlig tolerant og etnisk
homogen.
Spørsmål til refleksjon og utveksling:
- Ut fra den ulike situasjonen mellom hvite, svarte, innfødte osv. I dette samfunnet, er det ikke
overraskende at utviklingsprosessen viser seg på forskjellige områder. Endringer skulle betraktes
som en prosess gjennom hele livet. Hvordan er det mulig å endre både individer og institusjoner
(kongregasjon, Kirke,samfunn..) når det gjelder etniske -rasistiske relasjoner? I ditt land eller
region,hvilke organisasjoner og samfunns bevegelser krever å styrke kultur verdien og borgeretten?
Hvordan kan vår delaktighet være føre var?
Utvekslinger med kommentarer og bønn...
Musikk: Velg tilpasset musikk...
Bønn/Velsignelse: (4.Mosebok:6:24-26)- «Herren velsigne deg og bevare deg, Herren lar sitt åsyn
lyse for deg og gir deg nåde, Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred,»Amen

