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Če bi se poznali, 
bi sodelovali

Silvo Šinkovec, D. J., dr. ped. znanosti, psiholog, 
defektolog in teolog, je predavatelj, terapevt, voditelj več 
seminarjev, šol za starše in duhovnih vaj, urednik revije Vzgoja, 
duhovni asistent DKPS in direktor Inštituta Franca Pedička.

Pred enim letom sta v Abu Dabiju papež Fran-
čišek in veliki imam Al-Azharja Al-Tayyibo 
podpisala dokument O človeškem bratstvu. V 
smislu nadaljevanja tega dogodka letos papež 
vabi učitelje v Rim, da bi oblikovali globalno 
zavezo za vzgojo.
Ob tej priložnosti na rimskih univerzah po-
teka več strokovnih posvetov. Eden od njih je 
bil organiziran 24. februarja 2020 z naslovom: 
Educating for more fraternal humanity: the 
contribution of religions. Posvet sta pripravila 
Inštitut za arabske in islamske študije ter Cen-
ter za medverske študije na jezuitski univerzi 
Gregoriana v Rimu. Izhodišče posveta je bilo 
vprašanje, kaj lahko različna verstva s svojim 
bogastvom prispevajo k boljšemu svetu.
Judinja, gospa Hana Bendcowsky, profesorica 
učiteljev za versko vzgojo iz Rossing centra za 
vzgojo in dialog v Izraelu, je raziskala, kako 
njihovi učbeniki predstavljajo druge veroizpo-
vedi. Svoje razmišljanje je zaključila: »Judje se 
ne borimo več za preživetje. Imamo svojo dr-
žavo, svojo identiteto, zato ni več treba skrbeti 
le za svoje nujne stvari. Ni nas več strah, zato 
do drugače verujočih lahko gojimo nov odnos. 
Lahko skrbimo tudi za druge in za naravo.«
Gospa Clémentine Faik-Nzuji iz Konga, razi-
skovalka afriških verstev, profesorica na Kato-
liški univerzi v Leuvnu v Belgiji, je z žalostjo 
povedala: »Afrika je duhovno izgubljena.« 
Študent Afričan jo je dopolnil, da ni pomemb-
no, kaj si drugi mislijo o njih, pomembno je, 
da imajo sami močne duhovne korenine. 
Clémentine je dejala, da so tudi afriške tra-
dicionalne vere monoteistične, verujejo, da 
je bog ustvaril vse, da vse stvari v sebi nosijo 
božje in da smo zato vsi povezani med seboj.
Indijka, gospa Jaya Murthy, ki živi v Italiji sko-
raj 30 let, piše in predava o hinduizmu, je iz-
postavila, da hindujci verujejo, da je vse ustva-
ril Brahman, v vseh stvareh je božje. Življenje 
je sveto. Vsi smo povezani. Zavzela se je za to, 
da bi se učenci v šolah učili o petih temeljnih 
vrednotah: resnici, miru, ljubezni, nenasilju in 

pravem vedenju.
Gospa Nayla Tabbara, islamska teologinja, 
dela v Adyan Foundation v Libanonu. Tudi 
ona je analizirala učbenike in ugotovila: »O 
veri drugih imamo veliko napačnih infor-
macij. To ustvarja predsodke, strah in poraja 
agresijo.« Da bi povečali poznavanje veroiz-
povedi, simbolov in vsebin drugih verstev, o 
tem poučujejo otroke. Preko otrok dosežejo 
starše. Manj predsodkov pomeni manj strahu 
in manj napetosti, kar ustvarja pogoje za mir-
no sobivanje.
Častiti Halyale Wimalarathana Thero, bu-
distični mehih s Šrilanke, vodi Mednarodni 
budistični center v Švici. Poudaril je, da je člo-
vek potrošnje, ki živi samo na površini, zasut 
s stvarmi, prazen pa v svoji notranjosti, nesre-
čen. Potrebujemo vzgojo notranjosti, duha. 
Clémentine je misel potrdila in dejala, da afri-
ški dvanajstletniki ne potrebujejo psihologov 
in psihiatrov, tako kot jih belgijski. Kljub temu 
da pogosto nimajo ničesar, vedo, kaj so na-
smeh, hvaležnost in sodelovanje. Tega mnogi 
otroci na Zahodu ne poznajo.
Vodja Centra kardinala Bea za judovske štu-
dije na Gregoriani, jezuit Massimo Gargiulo, 
je izpostavil, da smo ob takih pogovorih na 
'varni razdalji' in si ne upamo postaviti vpra-
šanj, ki nas vznemirjajo, pa jih bomo morali, 
da bomo skupaj iskali resnico.
Ta posvet je potrdil besede učenke osnovne 
šole, ki jih je pred desetletji izrekla v Novem 
mestu: »Mi se prepiramo, ker se med seboj ne 
poznamo. Če bi se poznali, bi se spoštovali.« 
Svet večje povezanosti ustvarjajo ljudje, ki ima-
jo globoke duhovne korenine. Vse ljudi v sve-
tovno vas povezuje nevidna vez duha. Po po-
svetu v Rimu so Prešernove besede iz Krsta pri 
Savici še bolj zasijale: »De pravi Bog se kliče Bog 
ljubezni, / de ljubi vse ljudi, svoje otroke, / … de 
smo očeta enega sinovi, / ljudje vsi bratje, bratje 
vsi naródi, / de ljúbit' mórmo se, prav' uk njego-
vi.« Slovenci lahko to sporočilo 14. maja 2020 
nesemo na srečanje s papežem Frančiškom. 
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