
V RAZMISLEK



1.300.000.000 ljudi živi
pod pragom absolutne
revščine (na voljo imajo
manj kot 1 $ na dan);

številka se s krizo
drastično povečuje



Vsakih pet sekund v svetu umre en otrok
zaradi pomanjkanja hrane.



• Slumi so revna predmestja velikanskih mest, v katerih živi že
približno milijarda ljudi.

• V slumih ni urejene kanalizacije, oskrbe s pitno vodo in druge
infrastrukture.

• Zato tam vladajo revščina, bolezni in kriminal.



1,3 milijarde ljudi nima dostopa
do čiste pitne vode



Samo 7 milijard dolarjev letno bi bilo potrebnih,
da bi vse otroke tega sveta lahko rešili lakote;

za reševanje svojih bank so bogate države doslej
namenile preko 3.000 milijard dolarjev



Svetovni vojaški izdatki so leta 2005 dosegli
neverjetnih 1118 milijard dolarjev.



852 milijona ljudi je lačnih



25.000 ljudi dnevno umre zaradi
lakote



Razviti svet porabi za ličila
(make-up) letno

18 milijard $,

medtem, ko bi za
materinsko zdravstveno
varstvo vseh žensk

potrebovali 12 milijard $.



V Sloveniji letno zavržemo približno
15.000 ton neprodanega kruha



Pod pragom revščine je v Sloveniji leta
2007 (še pred krizo) živelo 11,5 % ali
230.000 državljanov



Američani letno vržejo v smeti
45.000.000 ton hrane



Celotna proizvodnja
hrane v svetu zadošča
za prehrano 12 milijard

ljudi (danes nas na
Zemlji živi 6,6 milijarde)



»Če si mati, ne veš, kaj je trpljenje, dokler ne vidiš
svojih otrok stradati. Pogosto trpim.«

(Rose Shanzi, mati petih otrok, Maramba, Zambija)



Bratje, kako lahko gledate te ljudi, ki umirajo
pred vašimi očmi in sebe poimenujete s

človekom ?

Maitreja



Napravimo vsaj kot
posamezniki tisto, kar
lahko storimo.

Skočimo iz svoje
lagodnosti in
sebičnosti in
postanimo boljši ljudje.

dr. Janez Drnovšek



ARISTOTEL

»Če bi vsi tekmovali med sabo v
plemenitosti, če bi si vsi prizadevali

delati kar najlepša dejanja,

bi bilo doseženo vse, kar je potrebno
za skupno blaginjo,

pa tudi vsak posameznik bi bil deležen
najvišje vrednote, če je v resnici

krepost najvišja vrednota.«



SOLIDARNOST

Pogoj družbenosti ni
tekmovalnost vseh proti vsem,
ampak nekaj drugega.

Tekmovalnost je morda
produktivna na kratki rok, ne pa
na dolgega. Na dolgi rok lahko
zaleže samo solidarnost.

dr. Dušan Rutar



1. člen
Splošne deklaracije človekovih pravic ZN

Vsi ljudje se rodijo
svobodni in imajo
enako dostojanstvo in
enake pravice.

Obdarjeni so z
razumom in vestjo in bi
morali ravnati drug z
drugim kakor bratje.



SODELOVANJE

Na vsem svetu sta samo dve vrsti ljudi: tisti,
ki tekmujejo in tisti, ki so-delujejo.

Kjer je so-delovanje, ni tekmovanja. Ne
moreta so-obstajati skupaj.



Moder človek ne služi samemu sebi;

več kot naredi za druge,

bolj je zadovoljen;

več kot daje, več prejema.

Narava ne napreduje na tuj račun;

zato moder človek koristi vsem ljudem
in ne tekmuje z nikomer.

Lao Tse



Živa snov, zrak, oceani
in površje Zemlje

tvorijo kompleksen
sistem, ki ga imamo

lahko za en sam
organizem in ki je

sposoben na planetu
vzdrževati primerne

razmere za življenje.

James Lovelock



Moramo dobiti tak občutek
globalnosti, da smo eno
ljudstvo, ena skupina,

da torej hrana, surovine, energija, znanstveni
dosežki in izobraževalne spretnosti sveta
pripadajo vsakomur.

XIV. Dalaj Lama



Ključ za prihodnost

Z žalostjo opazujemo, kako se ljudje vztrajno
trudijo, da bi svoje težave rešili z metodami
preteklosti.

Teh težav je veliko in kakor s prihodnostjo, so
povezane tudi s sedanjostjo.

Večinoma izhajajo iz preteklosti in današnji
brsteči družbi predstavljajo težko breme.



Ključ za prihodnost

Vlade po vsem svetu, ki so izgubljene v svojem
strastnem boju za tržišča,

poskušajo na vse standardne načine doseči
varnost in moč, razvoj in napredek, stabilnost
sredi sprememb.

To je neizvedljiva naloga.



Ključ za prihodnost

Za vse njihove težave obstaja le en
odgovor, ena rešitev za vse njihove
probleme,

vendar pa si do zdaj še nobena vlada ni
drznila zašepetati besede, ki bi njih in
svet v trenutku osvobodila,

ki bi svet na mah izstrelila v novo dobo
pravičnosti in resnice.



Ključ za prihodnost

Naj beseda odmeva, naj beseda predstavlja novo
civilizacijo, novo družbo. Naj se beseda sliši
povsod; naj se človek odzove.



Ključ za prihodnost

Ta beseda je zvok pravičnosti, to je
zvok resnice. Beseda povezuje ljudi in
ustvarja bratovščino človeštva.

Beseda lahno sede v srce in osreči vse
ljudi. Beseda je modra in plemenita,
polna ljubezni. Beseda je delitev
dobrin, ključ za prihodnost.



MEDSEBOJNA DELITEV DOBRIN

JE KLJUČ ZA PRIHODNOST


