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Pred 800 leti se je sv. Frančišek srečal s sultanom Malikom Al-Kamilom. Ubožec iz Assisija je v
preprostosti in z vero, da je Bog ustvaril vse ljudi, obiskal brata sultana. V času, ko napetost med
Vzhodom in Zahodom po veliki begunski krizi narašča, je papež Frančišek v Abu Dhabiju obiskal
velikega imama Al-Azharja, Al-Tajeba. Podpisala sta zgodovinski dokument O človeškem bratstvu
za svetovni mir in skupno sobivanje.
Ta dokument je odlična podlaga za izpolnjevanje Unescovega tretjega stebra vzgoje in
izobraževanja, ki govori o učenju za to, da bi različni ljudje znali živeti v sožitju. Zaradi premnogih
tragičnih izkušenj Unesco pred šolo tretjega tisočletja postavlja zahtevo, da se učenci kljub
različnosti učijo ustvarjati zdrave skupnosti.
Papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja sta prepričana, da »vera uči vernika, da v vsakem
človeku vidi brata ali sestro, ki ga je treba podpirati in imeti rad«. Zato vabita vse ljudi, ki nosijo v
srcu vero v Boga in vero v človeško bratstvo, da se povežejo in delajo skupaj. Podpisnika »v imenu
Boga, ki je ustvaril vsa človeška bitja z enakimi pravicami, dolžnostmi in dostojanstvom; v imenu
nedolžne človeške duše, ki jo je Bog prepovedal ubiti; v imenu revežev, sirot in vdov, beguncev in
izgnancev, vseh žrtev vojn in preganjanja« kličeta, da se odločimo za kulturo strpnosti, sprejemanja
drugih in skupnega življenja v miru.
Dokument O človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje obsoja nasilje: »Obsojamo vse
oblike ogrožanja življenja, kot so genocid, teroristična dejanja, nasilno preganjanje, trgovino z
ljudmi, splav in evtanazijo.« Zato si moramo vsi prizadevati »za ustavitev prelivanja nedolžne krvi,
za končanje vojn, spopadov, propadanja okolja in moralnega in kulturnega zatona, ki ga svet
trenutno doživlja«. Odločno izjavljata, da verstva nikoli ne spodbujajo vojne in ne prebujajo čustev
sovraštva, nasprotovanja, ekstremizma, ne pozivajo k nasilju ali prelivanju krvi. Te podlosti so sad
odklona od verskega nauka, politična zloraba religije. Zato zahtevata, da vsi prenehajo uporabljati
vero za spodbujanje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma; da prenehajo uporabljati
božje ime za opravičevanje ubijanja, preganjanja, terorizma in zatiranja.
Dokument poudarja, da je družina osnovno jedro družbe in človeštva, bistvena za vzgojo otrok in
njihovo pripravo na življenje, s tem da jim nudi dobro moralno vzgojo in potrebno varnost. Napad
na ustanovo družine je eno od najbolj zlih dejanj tega časa.
Ponovno odkrijmo vrednote miru, pravičnosti, dobrega, lepega, človeškega bratstva, verske
svobode in pluralnosti. Zato obsojata »dejanja siljenja ljudi, da se pridružijo določeni veroizpovedi
ali določeni kulturi«. Obsojata tudi napade, atentate, miniranje ali rušenje obrednih krajev
(sinagoge, cerkve, mošeje); to je odklon od naukov verstev in kršitev mednarodnega prava.
Zavzemata se za priznanje pravice žensk »do izobraževanja, dela in izvajanja lastnih političnih
pravic«. Vidita potrebo po zaščiti otrok: »Potrebno je obsoditi vsakršno prakso, ki krši dostojanstvo
otrok in njihovih pravic.« Prav tako je treba bdeti nad nevarnostmi, ki bi jim bili lahko
izpostavljeni, še posebej na digitalnem področju. Trgovanje z otroško nedolžnostjo in vsakršno
oskrunitev otroštva moramo imeti za zločin.
Ta dokument je postal izziv za vse človeštvo. To je izhodiščna matrica za učenje življenja v
skupnosti. Prodoren in drzen dokument, ki lahko spremeni odnose med kristjani in muslimani ter
tudi mednarodne odnose. Avtorja prosita, da bi »dokument postal predmet raziskav in
premišljevanja na vseh šolah in univerzah«.

