BØN: Racistisk- Etniske Forhold
Fylden i vor internationalitet, med sin tjeneste og med sit apostoliske
og kulturelle særpræg, udfordrer os som kvinder, til at leve ”Den Gode
Nyhed”i lyset af Evangeliet.
Symboler: I kan benytte billeder som et udtryk for forskellige racer.
Musik: Vælg noget musik som passer.
Mødeleder: Racisme er en ideologi som ikke bare straffer offeret, men den fører også til, at
racisten bliver mindre menneskelig, vedkommende bliver et ufuldstændigt menneskeligt væsen,
fordi vedkommende er ude af stand til at acceptere anderledeshed og mangfoldighed.» (Sueli
Carneiro, en filosof af afrikansk herkomst.)
FN's generalsekretær Ban Ki-Moon, udtalte disse ord, som i dag har en stor slagkraft for os: ”Det
internationale samfund kan ikke acceptere, at hele samfund bliver marginaliserede på grund af deres
hudfarve.” Det er væsentligt at anerkende nødvendigheden i at kæmpe mod racisme og økonomiske
og sociale uligheder. Vi ønsker at slutte os til FN's initiativ, og vi er sikre på at alle ledende frie
styrker kommer til at bidrage i denne indsats.
Læsning: Vi bør være forenede med alle vore brødre og søstre for at hjælpe den fremmede, dem
som sulter og alle som er anderledes end os uden fordomme eller racisme. Læs: Matt. 25, 31-46.
Punkter til overvejelse: En international undersøgelse udført af Washington Post åbenbarede en del
realiteter om et stort antal lande rundt om i verden, særligt vedrørende tolerance eller intolerance,
når det gælder etnisk-racistiske forhold. Undersøgelsen viser:
Anglo og latinske lande – nemlig Storbritannien og dets tidligere kolonier (USA, Kanada,
Australien og New Zealand) og i Latin Amerika er folk mere tolerante og tilbøjelige til racistisk
mangfoldighed.
De skandinaviske lande stod også højt på listen.
- Indien (43,5%) og Jordan (51,4%) er mindre tolerante. Kun i 2 af de 81 lande som blev undersøgt,
svarede mere end 40 %, at de ikke ønskede at have en nabo af anden etnisk oprindelse. Bangladesh
og Hong Kong med henholdsvis 26,8% og 28,3 %, gav udtryk for, at de ønskede at have naboer fra
forskellige etniske grupper.
- I Europa er der en stor variation. Immigration og national identitet er vigtige emner i Europa.
Nationerne i Vest Europa er mere tolerante end dem fra Øst Europa. Frankrig ser ud til at være et af
de mindst racistisk tolerante lande på kontinenten, med 22,7 % som gav udtryk for at de ikke ønsker
en nabo af en anden race.
- I flere asiatiske land, er tolerancen lav. I Indonesien, Filippinene, Kina og Kyrgyzstan, er flere
racistiske grupper mere skeptiske overfor mangfoldigheden. Syd Korea er ikke særlig tolerant og
etnisk homogen.
Spørgsmål til refleksion og udveksling:
- Med baggrund i den ulige fordeling mellem hvide, sorte, indfødte osv. i samfundet, er det ikke
overraskende at udviklingsprocessen viser sig på forskellige områder. Ændringer skulle ses som en
proces hele livet igennem. Hvordan er det muligt at ændre både individer og institutioner
(kongregation, Kirke, samfund...), når det gælder etnisk - racistiske relationer? Hvilke sociale
bevægelser eller organisationer i dit land eller region prøver på at styrke borgerretten og den
kulturelle værdi?
Hvordan kan vor delagtighed være med til at fremme det gode?
Udvekslingen kan ske gennem kommentarer og bøn ...
Musik: Vælg tilpasset musik...
Bøn/Velsignelse: (4. Mosebog 6,24-26) Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit åsyn lyse
for dig og give dig nåde, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen

