4. Sodelovati pri skrbi za Skupni dom

Simbol preference

»Laudato Si« spomni, da je »temeljna drža samopreseganja, ki prelomi z osamljeno zavestjo in samopotrjevanjem, korenina, ki omogoča vsako obliko skrbi za druge in
za okolje in ki izzove moralno reakcijo, da upošteva vpliv,
ki ga vsaka akcija in osebna odločitev proizvede zunaj nas
samih«. Logično je zaključiti, da nam kristjanom »manjka ekološko spreobrnjenje, ki vključuje, da pridejo na
dan vse posledice lastnega srečanja z Jezusom Kristusom
glede na odnose s svetom, ki nas obdaja. Živeti poklic varuhov Božjega dela je bistveni del krepostnega življenja.«

Skavti

p. Primož Jakop

p. Primož Jakop

Pri tej preferenci na ravni Slovenske province vključujemo
skrb za ekologijo oz. za stvarstvo ter tudi vzgojo. Glede
skrbi za skupni dom je veliko poudarka pri skavtih, ki se
trudijo odgovarjati na to preferenco. Duhovni asistent
stega Ljubljana 3 in spremljevalec ter vzgojitelj tudi drugih
skavtov je p. Primož Jakop, sicer župnik v župniji Dravlje v
Ljubljani. Njemu in trem skavtskim voditeljem smo zastavili
nekaj vprašanj v zvezi z delom na področju četrte preference.

P. Primož, s skavti sodeluješ že dlje časa in si se tudi
intenzivno vključil v skavtsko vzgojo, sam pa tudi veliko
prakticiraš, preizkušaš in živiš, kar jih učiš. Od kdaj se
slovenski skavti bolj zavestno in intenzivno ukvarjate s
skrbjo za stvarstvo, čeprav je življenje v naravi zapisano že
v njihov način življenja?
Kot nakazuje že vprašanje, je odnos do narave, ki vsebuje
tudi vidik skrbi zanjo, zapisan v temelje skavtstva. Šesti
skavtski zakon se namreč glasi: »Skavt spoštuje naravo
in vidi v njej Božje delo.« Drža spoštovanja do tega, kar
je ustvaril Bog, skavta vabi k povezanosti z naravo v drži
občudovanja in sprejemanja v njeni raznovrstnosti. V njej
se uči živeti na način, ki čim manj vpliva na ravnovesja,
ki naravi pomagajo preživeti. V tem je mogoče prepoznati
držo soodgovornosti za dobrobit vseh živih bitij.
V tem pogledu glede odnosa skavtov do narave ne moremo ravno govoriti o neki spremembi intenzivnosti glede
skrbi za naravo. Tisto, kar pa se je v zadnjih treh letih res
spremenilo pri skavtski vzgoji med slovenskimi skavti,
je celovita prenova vzgojnega načrta. Po 25 letih, odkar
je bil sestavljen prejšnji vzgojni načrt, se je svet – in mi z
njim – toliko spremenil, da je bilo nujno, da te spremembe
upoštevamo tudi pri vzgoji skavtov. Ena od najpomembnejših sprememb je zagotovo ta, da je poleg metode vzgoje
(»kako vzgajamo?«) zdaj prvič opredeljena tudi vsebina
(»kaj točno vzgajamo?«). Med devetimi področji vzgoje je
tako zdaj prvič izrecno opredeljena tudi okoljska vzgoja, ki
pri skavtih »temelji na doživljanju in izkušnji narave, kar
spodbuja k odgovornemu ravnanju z okoljem ter razvijanju
odnosa do narave kot Stvarstva.« 1
Kaj so temeljni poudarki pri vzgoji za spoštovanje stvarstva? Kaj vse bi to zajemalo?
Skavtska izkušnja kaže, da se odgovoren in spoštljiv odnos
do okolja najlažje oblikuje na podlagi osebnega doživljanja in izkušenj življenja v naravi. Tako nas pri vzgoji vodi
najprej prizadevanje, da so skavti čim več v naravi, da jo
izkušajo v različnih vremenskih razmerah, da spoznavajo
1 Skavtska vzgoja. Gradivo za trenerje. Ljubljana: ZSKAA,2019,
s. 57.
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njeno lepoto tudi v trenutkih, ki se na prvi pogled ne zdijo
lepi ali prijetni. Kot pravi ena od skavtskih modrosti: »Za
skavta ni slabega vremena, temveč le slaba oprema.«
Skozi te izkušnje in doživetja je lažje postavljati sebe in
naravo v tisto razmerje, ki ga predvideva načrt stvarjenja:
namreč, sebe in naravo prepoznavati kot del Božjega stvarstva. Na ta način ozaveščanje in izobraževanje o okoljskih tematikah ni več nekaj tujega, zunanjega in odvečnega, temveč to naravo, ki smo jo prepoznali kot lepo in ki
smo jo vzljubili, želimo bolje poznati. Če je res, da, kot
pravi Dostojevski, ne moremo ljubiti, česar ne poznamo, izkušnja zagotovo kaže tudi, da ne moremo v resnici poznati,
česar ne ljubimo.
Opremljeni na eni strani s skrbjo ter na drugi strani z znanjem, skavti ne sedimo križem rok, temveč se z različnimi
dejavnostmi na lokalni in globalni ravni trudimo širiti okoljsko zavest, po drugi strani pa želimo dajati zgled, kako
bodisi pri dejavnostih v naravi bodisi v vsakodnevnem
življenju čim manj obremenjevati okolje.
Kje vstopa krščanstvo v to vzgojo? Kakšna je razlika med
ekološkim aktivističnim prizadevanjem in krščanskim
pogledom na ekologijo? Se mogoče kaj navdihujete tudi
pri okrožnici »Hvaljen, moj Gospodi«?
To vprašanje odpira precej področij, saj poleg vzgoje
odnosa do stvarstva sprašuje tudi o veri in duhovnosti pri
skavtih. Preden se torej lotim odgovarjanja na vprašanje,
kje krščanstvo vstopa v to vzgojo, naj s tremi citati Roberta
Baden-Powella, ustanovitelja skavtov, poskusim pojasniti,
kako naj bi skavtstvo gledalo na vero, religijo in duhovnosti.
• »Noben človek ne more biti resnično dober, če ne verjame
v Boga in ni pokoren njegovim zakonom. Zato morajo vsi
skavti imeti svojo vero.«
• »Prosili so me, naj podrobneje razložim, kako si zamišljam pomen religije, ko sem ustanavljal skavtstvo. Vprašali
so me: “Kako boste vključili vero?” Odgovoril sem jim, da
vere ni treba vključevati, ker je že notri. Je temeljni dejavnik skavtstva.«
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• »Vero samo prevzamem, ne morem pa se je naučiti. Vera
ni zunanja navada, ki si jo nadeneš za nedeljo. Je resnični
in osebni del mladostnikovega značaja, njegove duše, in
ne preobleka, ki jo lahko odložiš. Je vprašanje osebnosti,
notranjega prepričanja, ne pa učenja.«
Za slovenske skavte, ki že s svojim imenom nedvomno
izpričujemo, da smo katoliški, krščanstvo torej ni nekaj
dodanega »od zunaj«, temveč je krščanska vera temelj tega,
kar smo in kar se trudimo živeti. Povezavo med našo vero
in odnosom do narave dobro povzema že prej citirani šesti
skavtski zakon, ki opredeljuje, da skavt v naravi vidi delo
Boga.
Zdaj, ko smo to osvetlili, pa lahko odgovorim tudi na
tvoje vprašanje. Izrecno se bom izognil opredeljevanju aktivističnih prizadevanj za ekologijo, mislim pa, da
papeževa okrožnica »Hvaljen, moj Gospod«, ki jo skavti
dobro poznamo in ki nam je postala neusahljiv vir navdiha,
vsekakor pomaga bolj izrazito oblikovati krščanski pogled
na ekologijo.
Meni osebno se zdita pomembna predvsem dva vidika.
Prvega v svoji knjigi »Popotovanje k sreči« dobro ubesedi
sam Baden-Powell: »Od drobcenih mikrobov, ki jih lahko
opazuješ skozi lečo mikroskopa, do neskončnih svetov, ki
jih opazi oko teleskopa, se počasi zaveš, kaj pomeni Neskončnost. Vse stvari, majhne in velike, povezano delujejo
po določenem redu mojstrskega načrta. Zvezde krožijo po
neskončnem vesolju, gore rastejo, življenje, razmnoževanje
in smrt so stalnica rastlin, mikrobov, insektov in živali. Zaveš se, da je za vsem tem Genij in Stvarnik vsega.«2 Človek
torej v naravo ni postavljen kot njen absolutni gospodar, ki
lahko počne vse, kar si v svoji omejeni perspektivi lahko
zamisli, temveč kot njen skrbnik, upravitelj in zaščitnik,
ki bo nekoč za svoje koriščenje dobrin, premišljeno ali
nepremišljeno, preudarno ali nespametno, dajal odgovor
tistemu, ki je njen Stvarnik in resnični Gospodar.
Drug vidik je tisti, ki ga papež Frančišek tako dobro izrazi
2 Baden-Powell, Robert: Popotovanje k sreči. Ljubljana: ZSKSS,
2015, s. 173.

v svoji okoljski okrožnici in ki ga ne neha poudarjati:
Okoljska kriza je v resnici kriza odnosov in naš odnos do
stvarstva je le odraz našega odnosa do naših najšibkejših
bratov in sester. Papež z besedami sv. Frančiška Asiškega
ponovno obuja zavedanje, da je zemlja naša sestra, »ki nas
kot mati hrani in nam gospodinji in prinaša različno sadje
in pisane rože z zelenjem«, obenem pa spominja tudi, da je
»naša izčrpana in opustošena zemlja, ki ’skupno zdihuje in
trpi porodne bolečine’ (Rim 8,22), med najbolj zapuščenimi
in trpinčenimi«3 brati in sestrami. Zapoved ljubiti svojega bližnjega kakor sebe se torej brez zadržkov navezuje
tudi na stvarstvo. Papež obenem citira tudi ekumenskega
patriarha Bartolomeja, ki brez zadržkov vabi k ekološkemu
spreobrnjenju in prepoznavanju nas samih kot grešnikov
tudi zato, »ker ljudje uničujejo biotsko raznovrstnost
božjega stvarstva, ker ljudje spravljajo v nevarnost zemeljsko skladnosti in prispevajo k podnebnim spremembam,
kradejo zemlji njene naravne gozdne površine ali uničujejo
njena mokrišča; ker ljudje onesnažujejo vode, prst, zrak.
Vse to so grehi.«4
V kakšnih trenutkih skavti najmočneje doživijo Stvarnika;
se mogoče spomniš kakšne konkretne izkušnje?
Na prvi pogled bi se zdelo samoumevno, da so najmočnejše izkušnje Boga in njegove bližine tiste izkušnje, ko so
povezane z nečem lepim in prijetnim: recimo obhajanje sv.
maše na lep poletni dan v zavetju visokih smrek, ko spokojnost gozda spominja na mir znotraj gotske katedrale, ko
sončni žarki prodirajo skozi preplet vej kakor skozi katedralna okna, brenčanje gozdnih žuželk pa intonira hvalnico
stvarstva svojemu Stvarniku. Ali pa večer ob tabornem
ognju, potem ko je za nami posebno naporen dan, a smo
prestali vse preizkušnje dneva in zdaj s smehom na ustih in
zadovoljstvom v duši gledamo nazaj na prehojeno pot in na
vse, kar smo se iz teh preizkušenj naučili, Bog pa se z nami
smeji in veseli.
A moja izkušnja mi pravi, da se Božja prisotnost še posebej
močno doživi vsakokrat, ko so razmere daleč od tega,
3 Papež Frančišek: Hvaljen, moj Gospod. Ljubljana: Družina,
s.5.
4 Prav tam, s. 9.

čemur bi običajno rekli »lepo in za aktivnosti zunaj primerno vreme«. Takrat, ko se narava ne uklanja mojim željam
in pričakovanjem, ampak me prisili, da ponižno sprejmem
dež, mraz, sneg, blato in kar je še povezanega z »neprijetnim« - takrat sem še posebej dovzeten za Boga, ki me ne
razvaja, temveč me v svoji ljubezni vzgaja, da bi lahko na
stvarstvo gledal tako kot On, ki je ustvaril vse iz ljubezni
in ki ljubi vse, kar je ustvaril: tudi dež, mraz, sneg in blato.
Seveda bi bilo po eni strani nespametno, če bi se podajal v
naravo nepripravljen, zlasti še, če poznam vremensko napoved in vsaj približno vem, kaj me čaka. Na ta način sebe
po nepotrebnem izpostavljam večjemu tveganju, kot je potrebno, po drugi strani pa bo moja izkušnja zaradi tega zelo
verjetno bolj neprijetna, kot bi lahko bila. Po drugi strani pa
je jasno, da se vsemu neprijetnemu ne morem popolnoma
izogniti, zato se moram tudi utrditi in znati potrpeti. Če
dam primer: pri vzponu na neko planoto ali nek cilj v hribih
se ne da izogniti hoji navzgor, ki je pač naporna in bo takšna ne glede na to, kako dobre čevlje, nogavice in majico
imam. Dež ali sneg ta napor še dodatno povečata, a je zato
potem zaslužen počitek v bivaku in srebanje čaja, skuhanega na ognju, ob katerem se grejemo, neprimerno prijetnejše. In če se navadimo na to, lahko sčasoma prepoznamo
lepoto stvarstva in zaslutimo bližino Stvarnika tudi tam,
kjer tega na prvi pogled sploh ne bi pričakovali.
S tega vidika je recimo nepozabna izkušnja zimskega
bivakiranja v bližini Lovrenških jezer na Pohorju, ko smo
v več kot dva metra globokem snegu najprej maševali stoje
ob ognju, si nato na tem ognju za večerjo spekli čevapčiče,
nato pa prespali v bivaku, ki smo si ga izkopali v sneg, in
se zbudili v neopisljivo lep sončni vzhod.
Kje vidiš posledice skavtske okoljske vzgoje? Kaj se
spreminja v navadah in obnašanju v odnosu do Stvarstva?
Naj se zopet navežem na prvo vprašanje. Sistematično delo
pri vzgoji skavtov daje svoje rezultate na več področjih.
Mogoče bo najlažje, če jih pogledamo pod vidikom tega,
koga zadevajo. Na eni strani imamo vidik “navznoter”,
se pravi, vzgoja svojih članov. Poleg vzgajanja v neke
osnovne drže, ki bi morale biti splošne, se pravi, da po
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aktivnostih v naravi za sabo ne pustimo nobenih sledi, ali
pa, da odpadke, ki jih ustvarimo, primerno ločujemo in
spravljamo v pravilne smetnjake, vidim posledice okoljske vzgoje v tem, da se spodbuja in izobražuje skavte za
enega ali več korakov naprej. En lep primer tega je poletni
tabor. Ker je to ena največjih skavtskih aktivnosti, se skavte
vzgaja k temu, da bi znali organizirati tabor, ki bo imel čim
manj negativnih vplivov na okolje: kupovati lokalno, kupovati večje količine z manj embalaže, zmanjševati količino
odpadkov, z ustvarjenimi odpadki ustrezno ravnati (recimo,
jih poskusiti tudi reciklirati ali ponovno uporabiti), na taboru primerno dostopati do vode, na primeren način urediti
sanitarije in biološko jamo itd.
Drug vidik vzgoje pa je mogoče prepoznati v dejavnosti na
nivoju združenja, ki so pogosto namenjene ne samo skavtom, temveč tudi širši javnosti: praznovanje Dneva zemlje, različne čistilne delovne akcije, zbiranje starega papirja,
pogozdovanje, akcije za ohranitev voda in tako naprej. Naj
še enkrat ponovim poudarek iz prvega odgovora: po eni
strani se trudimo širiti okoljsko zavest, po drugi strani pa
želimo dajati zgled, kako bodisi pri dejavnostih v naravi
bodisi v vsakodnevnem življenju čim manj obremenjevati
okolje.
Kako ekološko prizadevanje skavtov s krščanske perspektive povezuješ s četrto preferenco in ali v naslednjem letu
nameravate storiti še kaj novega prav v to smer?
Po mojem mnenju oboje najbolj sovpada v trudu za spremembo samega sebe in svojega odnosa do stvarstva. Jaz
sam sem edina oseba, ki jo imam moč in možnost spremeniti, in na moji pripravljenosti, da se ob srečanju z Božjo
ljubeznijo spreobrnem in spremenim svoj odnos do sebe,
bližnjega in stvarstva, sloni prihodnost. Kot zapiše papež
Frančišek, nas vse izziva klic k ekološkemu spreobrnjenju,
ki “omogoča, da privrejo na dan vse posledice srečanja
med Jezusom in svetom, ki nas (v originalu: njih - op. p.)
obdaja. Opravljati poklic varuhov božjih del je bistvena
sestavina krepostnega življenja. To ni več nekaj neobveznega ali drugotnega v krščanski izkušnji.”
Letošnje leto bo zaradi epidemije covid-19 in ukrepov za
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njeno zajezitev precej nepredvidljivo, saj ukrepi močno
vplivajo na temeljni pristop skavtske vzgoje, ki je v medsebojnem druženju v naravi. V tem smislu je nemogoče
napovedovati, kaj novega bi bilo mogoče storiti v naslednjem letu. V vsakem primeru pa velja, da je edina možnost
pot naprej in iskanje novih načinov sobivanja z naravo vračanje nazaj na staro ni več sprejemljivo.

Urša Šega (skavtska voditeljica)

Urša Šega

Ohranjanje stvarstva je nekaj, s čimer se skavti srečujemo
od otroških let naprej. Spominjam se, da sem že na enem
svojih prvih skavtskih dogodkov prvič slišala za vsem
skavtom dobro poznan izrek našega ustanovitelja, Roberta
Baden-Powella: »Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje
boljši, kot ste ga prejeli.« Zapisal ga je v svoji oporoki
skavtom po vsem svetu in te besede nas skavte spremljajo na vsakem koraku. Naj gre za nekaj preprostega, kot
je pospravljanje hiše, v kateri smo imeli tabor, ali pa za
pospravljanje ognjišča v gozdu, kjer smo prespali. Vedno so nam voditelji ponavljali te besede in danes, ko sem
voditeljica jaz, se velikokrat zavem, da jih izgovarjam tudi
sama. To so besede, ki so se zakoreninile vame in s katerimi skavti živimo.
Čeprav sem odrasla v okolju, kjer so bila narava in vsa
bitja v njej vedno spoštovana, svojo ljubezen do Stvarstva vseeno v veliki meri povezujem s skavtstvom, kar pa
opažam tudi pri ostalih skavtih. To me izredno veseli,
ker nakazuje, da skavtska vzgoja, ki temelji na vzgajanju
pristnih, samostojnih, odgovornih in zdravih ljudi, kristjanov in državljanov, deluje. Eno izmed področij za katera si
v našem delovanju prizadevamo, je namreč tudi okoljska
vzgoja. Vzgajani smo v spoznavanje in občudovanje narave

in usmerjani v pristen stik s Stvarstvom, ki nas vzpodbuja k
odgovornosti za dobrobit vseh živih bitij.
In kje se to kaže pri našem delu? Na veliko različnih
ravneh. Najbolj opazno je naše delovanje na lokalni ravni.
Ves čas izvajamo aktivnosti na prostem, spimo pod milim
nebom, peš raziskujemo slovensko pokrajino, se učimo o
živalih in rastlinah, spodbujamo zdrav način življenja, se
udeležujemo čistilnih akcij, itd. Morda se navzven kdaj
zdi, da se učimo preživeti v naravi, vendar nam je veliko
bolj pomembno, da se v naravi in z njo učimo živeti, zanjo
skrbeti in skozi njo doživljati božje Stvarstvo.
Si pa tudi na državni ravni prizadevamo za učenje o svetu
in o našem vplivu nanj. Eden izmed krasnih projektov, ki se
sedaj že nekaj let izvaja, je projekt Globalno učenje, prek
katerega mlade ozaveščamo o tem, kako je vse na svetu
povezano in prepleteno. Učimo se o svetovnih problemih in
se opremljamo z znanjem, ki nam je lahko v pomoč, da se
kot odgovorni posamezniki soočamo z izzivi sveta.
Naše delovanje je močno vpeto v Stvarstvo, zato smo tudi
mi spregovorili o papeževi okrožnici Laudato Si. Odkar je
bila objavljena, morda še večjo pozornost namenjamo skrbi
za okolje. Slednjega namreč ne dojemamo samo v obliki narave,
ampak gledamo širše. Naše okolje in skupen dom v njem sestavljajo tudi ljudje, s katerimi si Stvarstvo delimo. V tem širšem
dojemanju okolja delujemo tudi na področjih vzgoje za mir,
vzgoje za zdravje in na področju aktivnega državljanstva. Zdi se
nam pomembno, da so naši člani ozaveščeni o teh vsebinah in
znotraj njih aktivni.

Vsa ta področja, ki se nanašajo na skrb za naš skupen dom, v
zadnjih mesecih pridobivajo še dodatno vrednost. Skavti smo se
za nekaj časa iz gozdov in travnikov umaknili in se srečujemo na
nove načine, tudi prek ekranov, kar bi se nam prej zdelo povsem
nepredstavljivo. Prav to pa je lahko spodbuda, da se še bolj zavemo, koliko nam pomeni, da imamo domovino s prelepo naravo,
v kateri živimo in jo občudujemo s prijatelji. Tudi iz globalnega
vidika je lahko to lepa spodbuda, da skupaj poskrbimo za naravo,
v naši domovini in zunaj nje.
Zavedanje, da imamo doma čudovito okolico, v kateri se lahko
sestajamo, in da vsem ljudem po svetu to ni omogočeno, nas vodi
do vprašanja, kaj lahko storim jaz na področju skrbi za okolje.

Kot skavtski voditelji imamo priložnost in odgovornost, da z
mladimi odpiramo tudi tovrstne tematike, in da skupaj iščemo
rešitve.
Ekološko prizadevanje in skrb za naš planet nikakor ni brezpredmetno. Izredno pomembno je, pa ne le za nas skavte, ampak za
vse ljudi, ki si ta planet delimo. Za našo skupno dobrobit in za
dobrobit vseh, ki pridejo za nami. Skavti smo k temu vzpodbujeni skozi šesti skavtski zakon: Skavt spoštuje naravo in v njej
vidi Božje delo. Ravno to dojemanje narave kot enega največjih
božjih darov, nam je lahko v velikansko pomoč pri izpolnjevanju
tega skavtskega zakona, k čemur smo bili vsi zavezani ob obljubi.

Tinkara in Boštjan Čerin (skavtska voditelja)

Tinkara in Boštjan Čerin

Kje sta prvič slišala za ekološko prizadevanje oz. ohranjanje stvarstva kot splošno človeško vrednoto?
S temo ekologije in ohranjanja narave (kakor ostali svet
poimenuje stvarstvo) sva se prvič srečala že v osnovni šoli.
Ločevanje odpadkov, dejavnosti na temo porabe vode,
energije… Boštjanu še posebej ostaja v spominu tudi akcija
ekologov brez meja – očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Kako si skavti prizadevate za ohranjanje narave?
Največ se pozna, ko organiziramo tabore. Ob nakupu hrane
si prizadevamo za čim manj embalaže. Zadnja 3 leta si četa
na taboru sama peče kruh, imeli smo delavnico izdelave
testenin, naredimo namaze za zajtrk... Trudimo se delati
jedi iz osnovnih živil, ki so po navadi pakirana bolj prijazno naravi (moka je v papirnati vreči, jajca so v kartonu, sol
v kartonu, testenine brez plastičnega odpadka).
To ne pomeni, da vedno in vsi skavti tako delamo. Bila je
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delavnica in stremimo k temu, da bi bilo takih priložnosti čim več oziroma, da bi znali čim bolj racionalizirati
operiranje z odpadki. Poleg tega se trudimo kupovati od
lokalnih kmetov, ki ne pakirajo v plastično embalaži vsake
paprike posebej. ;) Za delavnice se izogibamo izdelavi
neuporabnih stvari – ‘lovilcev prahu’ ali izdelkov, ki so
sami sebi namen in jih otroci takoj zavržejo. Starše povabimo, da za tabor zastonj prispevajo višek doma pridelane
hrane (domače marmelade, zelenjava, sadje). Tisti, ki se res
dobro spoznajo na užitne rastline, ki so nam naravno dane,
jih uporabijo za kuhanje. S kuharskimi idejami pri tem gredo res zelo daleč in nekateri so v tem res pravi mojstri.

nizirali bomo npr. skavtski sejem, ki bo namenjen ozaveščanju skavtov o tem, kaj si lahko naredijo sami. S tem
bomo ozaveščali tudi lokalno skupnost, s prodajo izdelkov
pa želimo prihraniti tudi pri stroških taborov oziroma
omogočiti udeležbo komu v stiski. Potem organiziramo
tudi zbiralne akcije papirja, veliko pobud pa pride tudi od
samega Združenja.
Včasih pride do ekološkega obnašanja čisto spontano. Ko
hodiš s skavti okrog in začneš pobirati odpadke, lahko iz
tega, ko se ti pridruži še par skavtov, nastane čistilna akcija.
Še bolj zanimivo pa je, ko skavte izzoveš na tekmovanje,
kdo bo pobral več smeti. ;)
Kakšno vlogo ima po vajinem krščanstvo v prizadevanju
za spoštovanje Stvarstva?

Zakaj bi kupil, če si lahko izdelaš sam

Razmišljamo tudi kateri materiali so kvalitetnejši in primernejši za večkratno uporabo. Npr. nehali smo s kupovanjem balirke (plastična vrv za enkratno uporabo). Po taboru
je ostala vreča majhnih razrezanih vrvic, ki jih nisi mogel
ponovno uporabiti. Zadnja leta imamo prakso, da kupimo
kolut 100 m dolge vrvi debeline 5 mm. Na taboru se jo uporablja in po taboru vsak konec vrvi zacini, zvije in shrani
za naslednji tabor.

Promocija naravnih stvari

Med letom organiziramo tudi nekatere projekte: Orga40

V prvi vrsti že to, da krščanstvo uporablja besedo stvarstvo
in ne narava ali kozmos, kaže na to, da nismo lastniki tega
kar imamo. Vse je delo Stvarnika in mi smo del tega. In to
je čudovito. Krščanstvo tudi povezuje ljudi. Bolj kot je skupnost povezana, bolj je lahko »eko«. Če družina živi sama
in ni povezana v skupnost, je edini vir hrane trgovina. Morda si naredijo marmelado, za kaj več pa nimajo časa, volje
ali znanja. Če bi bila taka družina povezana v skupnost, bi
lahko delila svoj pridelek in obogatila skupnost, ta pa nazaj
družino. Sicer tega še ni zaslediti oziroma ni opazno, se
nama pa zdi, da bi bila lahko vloga krščanskih skupnosti
tudi v tem. Najbolj se ta povezanost začuti pri župnijskih
praznovanjih. Ni potrebno kupiti piškotov, pijače…, ker
so župljani sami pripravljeni peči in darovati domače vino,
sok, čaj, dobrote… Ker so izdelki domači, imajo krajšo
pot od pečice do mize, bolj so okusni, načeloma vsebujejo
manj konzervansov in od njih je manj ne-reciklabilnega
odpadka. Tako se izognemo tudi nepotrebnemu dolgemu
transportu.
Sta mogoče že slišala za papeževo encikliko Laudato
si? Če da, kako gledata na to papeževo potezo; se lahko
strinjata z njegovim pogledom oz. pogledom Cerkve na
ekologijo?
Kaj je to? Hec ;) Seveda poznava. Najbolj naju nagovarja

preusmeritev pogleda pri »gospodovanju« nad stvarstvom.
Nismo lastniki tega sveta, ampak njegovi oskrbniki. To
nam daje večjo odgovornost, saj bomo na koncu odgovarjali Stvarniku, kakšni oskrbniki smo bili. Povabljeni smo, da
stvarstvo uporabljamo, vendar naj bo uporaba spoštljiva in
ne izkoriščevalska. Ozavestiti je treba, kako je prišla hrana
od Stvarnika do naše mize.
Ali spadajo k prizadevanju za spoštovanje okolja tudi
medčloveški odnosi in če da, v kakšnem smislu?
Boštjana je na faksu nagovorila misel nekega filozofa, ki
je trdil, da imaš do soljudi takšen odnos, kot ga imaš do
narave in obratno. Če ne znamo skrbeti za lepo urejen gozd
brez smeti, ki je dan od Stvarnika, bomo znali skrbeti za
prijatelja ali ženo, ki je prav tako danost od stvarnika?

Odnos do narave vpliva
na odnos do ljudi in
obratno

Tinkara teh vidikov med sabo ni povezovala. Vedno si jih
je interpretirala ločeno in tudi učila na tak način. Ji je pa
zanimivo, da imamo oboje vključeno v skavtske zakone,
ki jih je oblikoval Baden Powell že sto let nazaj, ko tema
ekologije še ni bila tako močno prisotna kot sedaj. Že takrat
je pozival k spoštovanju narave in k temu, da v njej vidimo
Božje delo. V istih zakonih pa tudi poudari prijateljstvo z vsakomur in bratstvo skavtov.

Verjetno še ne vesta, da je ena prednostnih nalog jezuitov oz. Družbe Jezusove za naslednjih 10 let sodelovanje
pri skrbi za Skupni dom, ki se precej močno pokriva z
ekološkim prizadevanjem? Kaj bi svetovala jezuitom v tem
prizadevanju?

ni nihče pomislil na odpadke. Zdi se mi, da tema ekologije
v nekatere skupnosti še ni prišla in je svet že daleč pred
njimi. Primer lahko podam s plastičnimi lončki, ki jih vedno prejmemo ob delovni akciji. Vodo dobimo postreženo v
plastenki, enako je s sokom.
Včasih je bil samostan samooskrben. Razmere so bile
drugačne. Bilo je več ljudi, več obdelovane zemlje. Lahko
pa se razmišlja v smeri, kako bi naredili širše krčansko
občestvo samooskrbno. Nimamo pogojev, da bi imel vsak
svoj vrt, lahko pa bi si delili pridelke. Predlagava župnijske akcije, ki bi spodbujale izmenjavo, domačo izdelavo
in ponovno uporabo. To v svetu že obstaja, v Cerkvi pa je
takih priložnosti malo, kljub skupnostim, ki so močne in
imajo potencial.
Tinkara si upa trditi, da smo skavti vodilni na tem področju. Večino časa smo v stiku s stvarstvom. In kot je BI-PI
omenil, je stvarstvo knjiga, iz katere se mora skavt učiti in
preko nje spoznavati Stvarnika.
Živimo preprosto in skušajmo videti, kaj je tisto, kar je
le balast v našem življenju. Ali ni smešno, da toliko časa
namenimo delu v pisani, nimamo pa časa pobrati sadja,
ki nam leži na vrtu, ga obrezati in spraviti za zimo? Raje
kupimo lepa jabolka v trgovini.
Kako po vajino živeti situacijo virusa v smislu ekologije?
Kaj je ekološko obnašanje v času virusa COVID?
Maske iz blaga. Če imamo zaradi epidemije več časa, ga
lahko izkoristimo tako, da začnemo hrano pripravljati iz
osnovnih živil – domač kruh, domače testenine, domače
marmelade, sušeno sadje. Zaradi higienskih ukrepov se
izdelke še bolj pakira po posameznih porcijah in izzvani
smo, kako to narediti čim bolj ekološko. Smo se pripravljeni odpovedati izdelku, ki bo prepakiran?

Da bi redovne skupnosti živele z manj odpadki. Včasih,
ko smo povabljeni v kakšen samostan, dobim občutek, da
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Društvo katoliških pedagogov (DKPS)

Logotip društva

Društvo katoliških pedagogov, kot samo ime pove, združuje vse pedagoške delavce, ki se želijo povezovati, formirati
in delovati v katoliškem duhu. Potrjeno s strani državnih
organov je bilo leta 1994, začetki zbiranja v skupino pa
segajo že v začetek leta 1989 v okrilju slovenskih jezuitov.
Od leta 1989 do 1994 je bilo društvo kot skupnost zelo
dejavno. Izdajali so svoje glasilo, dva zbornika. Prvega
kot zapis odmevnejših predavanj (Za šolo novih odnosov)
v letu 1992, drugega po izvedbi seminarja »Evropska šola
in njene krščanske razsežnosti« v letu 1993. Pod pedagoško področje, poleg gotovo še drugih dimenzij, spada
tudi skrb za skupni dom, zato bomo v tem intervjuju
predstavili prav ta vidik vzgoje oz. razmišljali o njem preko četrte apostolske preference. Posebej bomo izpostavili
Etični kodeks, ki v nekaterih delih eksplicitno govori o
vzgoji za skupni dom na katoliški osnovi (odnosi med
ljudmi in do stvarstva). Glede kodeksa smo povprašali
profesorico v pokoju, Marijo Žabjek, dolgoletno predsednico društva, če bi nam ta kodeks lahko nekoliko približala z omenjenega zornega kota.

Prof. Marija Žabjek

Prof. Marija Žabjek
med dvema
prejšnjima
predsednikoma
društva, na levi
p. Silvo Šinkovec

Prof. Marija Žabjek, ste že kar nekaj časa predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije ali s kratico
DKPS in ste bili seveda zraven tudi pri snovanju Etičnega
kodeksa DKPS, ki gotovo povzema vaše delovanje. Kako
je do tega etičnega kodeksa sploh prišlo?
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V uvodu druge izdaje etičnega kodeksa smo zapisali:
»Etični kodeks pomeni potrditev stroke in strokovne usmerjenosti. Poklic učitelja in etičnost njegovega dela pogojuje
koncepcijo šolskega sistema v republiki Sloveniji. To temelji
na otrokovih in človekovih pravicah ter dolžnostih. Učitelj
je dolžan zlasti mladim pokazati pot in osebno zavzetost
pri iskanju trdnih življenjskih temeljev humanizma.
Etičnost in ljubezen v pedagoškem delu sta vzvod vzgojno
izobraževalnega procesa in zajemata odgovornost učitelja,
da vodi učenca tako, da bo razvijal svoje talente in z njimi
obogatil druge.«
Etični kodeks, naslovnica

Člani DKPS smo se ves čas zavedali tega poslanstva.
Nismo pa bili podprti na državni ravni. Nekaj pomembnih
osebnosti slovenske pedagogike se je že v 60-ih letih prejšnjega stoletja in kasneje v prvi polovici 90-ih let zavzemalo, da bi slovenski učitelji dobili svoj kodeks. Volje in
podpore na državnem nivoju, da ga učitelji v javnih šolah
pripravimo, ni bilo. Ne v času socializma, žal pa tudi ne v
samostojni Sloveniji. Člani DKPS smo čutili potrebo po
etičnem kodeksu kot opori in vodilu, ki ga potrebujemo pri
svojem delu. Želeli smo kodeks, ki bi izražal naša prizadevanja in našo vizijo, ki jo zakoni in pravilniki ne dajejo.
Da zapolnimo to praznino, smo se odločili, da pripravimo
etični kodeks za naše člane. Na to smo se pripravljali že od
samega začetka delovanja DKPS tako, da se tega morda niti
zavedali nismo. Šest, morda tudi sedem let pred sprejemom
etičnega kodeksa na skupščini društva leta 1997, smo se
vsako leto takoj po ignacijanskih duhovnih vajah v poletnih počitnicah zbrali na mirnem kraju v Logarski dolini in
razmišljali o našem poslanstvu ob dokumentu: Značilnosti
jezuitske vzgoje, ki ga je na predlog tedanjega vrhovnega
predstojnika Družbe Jezusove Pedra Arrupeja pripravila
manjša mednarodna skupina jezuitov, ki je razpravljala o

nekaterih bistvenih vprašanjih jezuitske vzgoje v srednjih
šolah.
Etični kodeks najbrž lahko povežemo s skrbjo za skupni dom v smislu četrte apostolske preference, kjer je
vzpostavljena skrb za okolje, kjer ljudje živimo. Okolje
si ljudje vzpostavimo z medsebojnimi odnosi, za dosego
česar je pa potrebna vzgoja, ki se začne že v šoli. V 2.
paragrafu Etičnega kodeksa DKPS je zapisano: »Vzgoja in izobraževanje sta tako zelo pomembna za razvoj
posameznika in skupnosti, da ju nikoli ne smemo prepustiti samovolji in naključju. Poleg dobre zakonodaje in materialnih osnov je pomemben predvsem lik
učitelja. Šola je takšna, kakršni so ljudje v njej.« Kako bi
komentirali ta paragraf?
Zadnji stavek tega paragrafa bi lahko nadaljevali in rekli:
šola raste ali pade z učiteljem. Zato je lik učitelja izredno
pomemben. Prepričana sem, da delo učitelja lahko opravlja
le tisti, ki mu je ta poklic poslanstvo, dar Boga. Tak učitelj
se vestno in odgovorno pripravlja na svoje delo. Ker so
mladi mnogokrat nepredvidljivi, bo tak učitelj znal tudi
v primerih, ko skrbne priprave niso dale pravih smernic,
speljati trenutni, zahtevnejši dogodek, ne da bi bil na to
pripravljen. Takrat ga bo vodila ljubezen, pisana z malo ali
veliko začetnico, in Sv. Duh. Saj nam Gospod v Svetem
pismu naroča nekako takole: Ne razmišljajte, kaj boste govorili, tedaj vam bo dano. Učenec, dijak pa ne bo prizadet in
osramočen.

DKPS 1993
organizira prvo
evropsko srečanje
katoliških učiteljev
(SIESC) v Sloveniji

Čeprav vzgojo in izobraževanje skrbno načrtujemo in je ne
prepuščamo naključju, je, kot rečeno, najpomembnejši lik
učitelja. Osebnost učitelja, njegova drža, skladnost besed z
dejanji, njegov odnos do mladih, sodelavcev in okolja, so

pomembnejši kot besede. Če kje, v vzgoji in izobraževanju
z lahkoto razumemo pregovor, ki pravi: »Besede mičejo,
zgledi vlečejo«. Učitelji imamo navadno občutek, da nas
mladi ne slišijo, še manj vidijo. Izkušnje pa kažejo, da se
jim besede in naš zgled zapisujejo v spomin. To spoznavajo, ko odrastejo in so že sami vzgojitelji svojih otrok, ali pa
mladih, ki so jim zaupani v procesu vzgoje. Tudi sama sem
se večkrat ustavljala ob likih in načinih poučevanja svojih
učiteljev.
Zakonodaja je pomembna. Moramo jo upoštevati. Menim
pa, da bi bilo dovolj, če bi nam postavila okvire, ne pa
predpisovala vse podrobnosti. Dala naj bi nam več svobode in s tem več avtoritete in samostojnega razmišljanja
in odločanja. Bog nam je dal le 10 zapovedi. Če bi jih
spoštovali, bi bili odnosi med nami polnejši in plemenitejši,
mlade pa bi naučili razmišljati, presojati in ravnati na njim
lasten način, ne pa po vzorcih, ki nam jih narekujejo drugi.

Duhovne vaje
pedagoških
delavcev

Človekovo vključevanje v svet in obnašanje v njem gotovo
zelo močno oblikujeta izobrazba in znanje. 5. paragraf
precej eksplicitno govori o uvajanju v spoznavanje sveta
in odnosov v njem: »Izobrazba in znanje sta vrednoti,
ki v človeku vzpostavljata ustrezen odnos do celotne
stvarnosti in resničnosti. Pomagata mu spoznavati in
razumevati svet in dogajanje v njem ter razvijata in
bogatita njegovo duhovno življenje. Človeka usposabljata,
da prispeva svoj delež k humanosti, pravičnosti in miru
ter pluralnosti in demokratičnosti.« Kakšen je odnos
med izobrazbo in znanjem ter kaj je tisto v tem odnosu,
kar človeka žene v spoznavanje sveta? Kako izobrazba in
znanje bogatita človekovo duhovno življenje?
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Beseda izobrazba nam lahko pove veliko ali malo. Če nam
pomeni le stopnjo pridobljene izobrazbe, je med izobrazbo
in znanjem velik razkorak. Če pa se izobražujemo, da bomo
nekaj znali, nam znanje in izobrazba pomenita »vrednoto, ki v človeku vzpostavljata ustrezen odnos do celotne
stvarnosti in resničnosti«, kakor smo zapisali v kodeksu in
nadaljevali: »Ker je življenje pogosto konfliktno in zmedeno, učitelj potrebuje jasno lestvico ponotranjenih vrednot,
ki so kažipot in notranji vir osebnih in strokovnih odločitev.
Ponotranjene vrednote so pogoj strokovnega in etičnega
ravnanja. Učitelj, ki je notranje svoboden in samostojen
ter išče resnico in dela to, kar je dobro, si prizadeva za mir
v pravičnosti. To je človek dialoga in zares spoštuje različnost drugega, saj presega svojo omejenost in ima smisel
za humor ter je odprt sočloveku. Na ta način bo te vrednote sporočal mladim kot polne in smiselne, saj so temelj
humane demokratične in pluralne družbe.« To doseči pa
ni enostavna pot. Te lastnosti oblikujejo lik učitelja. Poleg
tega pa dobra izobrazba potrebuje učitelja z visoko stopnjo
znanja, strokovnega in pedagoškega, da bo znal posredovati
snov tako, da bodo mladi spoznavali in razumevali svet in
dogajanje v njem, ki je vse polno drobnih povezanosti in ne
pozna naključja. Tako se bodo zavedali, da ni vse samo po
sebi umevno, ampak vse to vodi Nekdo, ki mu moramo biti
hvaležni in znati prepoznavati globine stvarstva narave in
človeka.
Te globine bodo mladi lažje spoznavali, če bo učitelj sam
izžareval tople medsebojne človeške odnose, in se zavedali,
da so medsebojni odnosi ključ vzgojno-izobraževalnega
procesa. Učitelj se trudi, da živi urejene, človeško tople in
zahtevne medosebne odnose na vseh ravneh: v svoji družini
in med prijatelji, v razredu in zbornici, v šoli in zunaj nje.
Urejeni odnosi so odsev in vir zdravega življenja in zanesljiva pot do učenca, njegovega poznavanja stvarstva in
duhovnega življenja.
Vzpostaviva malo vlogo vzgojitelja oz. učitelja, kakor je
predstavljena v kodeksu; kakšno vlogo ima učitelj oz.
vzgojitelj pri vzgoji mladih glede odnosa do stvarstva?
Učitelj ni le oseba, ki nosi v sebi veliko znanja in osebnostnih kvalitet, ampak oseba, ki s svojim zgledom oblikuje
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miselnost in odnos do narave in ljudi. Izrednega pomena
je učiteljev odnos do stvarstva. Ta občutek pa poglabljajo učitelji v šolah, ki imajo možnost, da si postavijo svoj
kotiček (vrt), kjer sadijo, gojijo, pobirajo sadeže in opazujejo rast iz razvoj rastlin. Vlogo, ki jo ima učitelj pri vzgoji
mladih glede odnosa do stvarstva je natančno opredeljen v
kodeksu samemu, in je težko kaj dodati. Ta pravi:
»Učitelj vodi učence k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta, ki je zanimiv, skrivnosten in dober, bogat
in lep. Pri tem jim omogoča razvijati različne darove in
sposobnosti zaznavanja, čustva, razum, domišljijo, voljo,
ustvarjalnost ter etični in religiozni čut. Pomaga jim razvijati čut za opazovanje, analiziranje in čudenje ter pozitiven
in odgovoren odnos do narave. Spodbuja jih, da odkrivajo
bogastvo, smisel in svetost človekovega življenja. Zato jim
pomaga, da ga spoštujejo ter z njim odgovorno ravnajo.«
Na katerih ravneh vse kodeks predvideva vzgojo od osebne do družbene ravni?
V kodeksu sicer govorimo o učencu. Ampak vse določbe
tega kodeksa razumem kot da govorijo učitelju ali vzgojitelju v vrtcu, osnovni in srednji šoli, dijaškemu domu ter
fakulteti. Je pa pedagog tisti, ki bo razlikoval, v katerem
starostnem obdobju in kako je primerno uporabiti in razumeti posamezna priporočila kodeksa. Otroka vzgajamo in
izobražujemo vse življenje.
Kakšen pomen etični kodeks daje ohranjanju oz. spoštovanju tradicionalnih vrednot, ki v današnjem šolskem
okolju gotovo niso najbolj popularne (npr. vrednoti
družine)?
Menim, da je ena osnovnih nalog in smernic etičnega
kodeksa ohranjanje oz. spoštovanje tradicionalnih vrednot.
Med drugim smo v kodeksu zapisali, da: “učitelj pomaga
učencem spoznavati in razumeti temeljne vrednote, spodbuja jih k odločanju zanje in njihovemu ponotranjenju ter
zavračanju lažnih vrednot, razvad in zasvojenosti. Razvija v njih moč za odpoved. Spodbuja jih, da razmišljajo o
vrednostnih razsežnostih snovi, ki se je učijo. Razvijanje
sposobnosti učencev si prizadeva povezati z oblikovanjem
čuta solidarnosti. Učence vodi k temu, da postanejo čuteči

in pozorni do drugih, sočutni s tistimi, ki trpijo in so pripravljeni darovati se za druge.”
Spoštovanje družine je ena temeljnih vrednot kodeksa.
Tudi mladi vrednoto družine postavljajo na prva mesta.
Žal nam statistični podatki števila ločenih družin tega ne
potrjujejo. Zato smo še posebej dolžni, da to vrednoto
spodbujamo, jo spoštujemo in se držimo besed, ki smo jih
zapisali v kodeksu: »Učitelj spoštuje in upošteva starše kot
otrokove primarne skrbnike in vzgojitelje. Z njimi sodeluje pri odgovornem poslanstvu vzgoje otrok. Staršem nudi
strokovno pomoč pri vzgoji. Pomaga jih spoznavati, razumeti in sprejemati otroka v njegovi enkratnosti. Redno jim
posreduje opažanja o razvoju in dosežkih njihovega otroka
in si skupaj s njimi prizadeva za njegovo večjo dobrobit...”
Te misli nas zavezujejo, da temu posvetimo več časa in
vsebine, četudi nam učni načrt kdaj pa kdaj to onemogoča.
Kako lahko nek vzgojitelj vzgaja samega sebe in zakaj je
to potrebno?
Menim, da je poti samo-vzgoje učitelja veliko. Pot do nje
je lahko različna, če veruješ v Boga ali ne. Za učitelja in
vzgojitelja je poleg strokovnega področja pomembno pedagoško znanje ter osebnostna in duhovna rast. Poti do nje pa
se razlikujejo.
Sama sem prebrala več knjig duhovne vsebine, obiskovala
različna izobraževanja, ki jih pripravlja društvo, obiskovala šolo za poslanstvo, ki so jo organizirali jezuiti. Mnogo
novih spoznanj in spretnosti mi je dalo aktivno delo v
DKPS. Med drugim me je osvobodilo treme in narekovalo
lažjo odločitev za vodenje ene večjih srednjih šol v Ljubljani. Ignacijanske duhovne vaje so mi pomagale pri osebnostni rasti, spoznavanju same sebe in ravnanja drugih. Vse
bolj pa spoznavam, da je velikega pomena tudi osebna in
družinska molitev.
Kaj je temeljna razlika tega katoliškega kodeksa v odnosu
do kodeksa, ki ga predvideva naša država za pedagoške
delavce oz. učiteljski poklic?

psihologi, javni uslužbenci, socialni delavci, državni zbor)
se nismo poglabljali. Zagotovo pa smo edini, ki smo kodeksu dodali kje v Sv. pismu najdemo odlomke, ob katerih
lahko razmišljamo in meditiramo o posameznih točkah
kodeksa.
Kako je ta kodeks populariziran oz. koliko slovenska
javnost ve zanj?
Ta kodeks poznajo člani društva in mnogi drugi učitelji ne
le v Sloveniji, ampak tudi v tujini (Češka, Poljska, Anglija,
države v Afriki). Prevod kodeksa v angleščino je omogočil,
da je učiteljem, predvsem krščanskim, služil kot osnova za
pripravo svojega.
Kako Etični kodeks, glede na vaše izkušnje, najbolj pomaga katoliškim vzgojiteljem oz. učiteljem?
Na to pa odgovarjam z besedami zapisanimi na prvi strani
druge izdaje etičnega kodeksa, ki povzema mnenje večine
članov društva. Med drugim je zapisano: »Člani DKPS smo
pred osmimi leti sprejeli svoj etični kodeks. V teh letih je
postal za nas besedilo, ob katerem se navdihujemo, imamo ga za zrcalo o svojem delu, ob njem se sprašujemo ali
sledimo pravemu cilju. Včasih najdemo v njem potrditve,
da delamo prav, spet drugič nam predstavlja želen, a težko
dosegljiv ideal. Tako kot smo tudi sicer v življenju razpeti
med tem, kar bi želeli biti in tem, kar v resnici smo. In prav
ta napetost nas žene, da se vedno znova trudimo narediti
korak naprej v razvoju – osebnem in poklicnem.«
Kot predsednica želim, da bo etični kodeks vir navdiha za
naše vzgojno in izobraževalno delo ter da bi nas povezoval
v skupnem cilju – delati v dobro otrok in mladostnikov, ki
so nam zaupani.
Slomškov dan 2020
na Ponikvi, s
podelitvijo priznanj

Na ravni države učitelji svojega kodeksa nimamo. Zato
primerjava ni mogoča. V razlike z drugimi kodeksi (npr.
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