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MIROVNA INICIATIVA “ŽENSKE GRADIJO MOSTOVE MIRU”

V mesecu maju smo organizirale v sodelovanju Ženskih federacij za mir v svetu Slovenije,
Avstrije in Italije dvodnevno srečanje žensk in njihovih družin v Posočju, da s spoštovanjem
do preteklosti naredimo korake k spravi in miru. V Bovški trdjavi Kluže sta preko 100
udeležencev pozdravila župan občine Bovec gospod Daniel Krivec ter znana amaterska
skupina “1313“. Osrednji dogodek je bila večerna kulturno-družabna prireditev v Tolminu od
koder je nastala tudi radijska oddaja na posoškem radiu “Alpski val”. Iz dogodkov vam
posredujemo nekaj nepozabnih vtisov in fotografij.
Vsem, ki ste kakorkoli prispevali pri organizaciji srečanja, se v imenu Slovenskega ženskega
društva za mir v svetu najlepše zahvaljujemo in si obenem želimo, da bi iniciativo naslednje
leto nadaljevali v Trstu v Italiji.

REFLEKSIJE IZ SREČANJA SLOVENIJE-AVSTRIJE-ITALIJE V POSOČJU 2009

Spomin me nese daleč nazaj, v rodno vas. Na poti v šolo je bil potok, čez katerega je vodil
leseni mostiček, ki je povezoval dve ozari ob njivi. Včasih je bil pod njem le potoček in smo
otroci kar po vodi počofotali na drugi breg. Radi smo imeli ta kraj, za igre, a ob deževju je bilo
drugače. Previdno smo postavljali korake po majavih deskah, nekoliko tudi v strahu ob
pogledu na deročo vodo pod nami. Ob zadnjem koraku nam je v srcu odleglo. Bili smo na
varnem.
Dandanes so nam na voljo .le mostovi, ki povezujejo dve državi, dva otoka, ali celino in otok.
Skupaj z razkazovanjem tehničnih stvaritev se bohotijo tudi s svojo estetsko dodelanostjo. Ko
prispemo na drugi breg, po prevoženih kilometrih, tudi 17 ali morda več, in je konec te lepote
in mogočnosti, se nam utrga vzklik: čudovito!
Bila sem prvič na srečanju Ženske federacije za mir v svetu. Nepozabna izkušnja. Še preden
smo prispeli na zborno mesto so se med nami .le tkale nevidne nitke prijateljstva. Srečala
sem nekaj čudovitih ljudi. Čutiti je bilo pozitivna valovanja. Neprisiljeno spoznavanje se je
razvijalo povsod in se je nadaljevalo do zaključka srečanja Višek je bil večer s kulturnim
programom »Žene kot ustvarjalke miru« in »Mostovi miru«, obred posestrenja. Nastajali so
mostovi prijateljstva med dvema sestricama iste ali različne narodnosti, z različnim
državljanstvom, mostovi med narodi, in med državami, Slovenijo, Italijo in Avstrijo, mostovi
miru.
Trdnjava Kluže, ki je prestala vse spremembe in preizkušnje skozi stoletja, je bila sedaj ob
predstavitvi tudi prizorišče zabavne skupinske igre, v izvedbi vojakov različnih narodnosti,
muzej prve SV v Kobaridu, sprehod po čudovitih Tolminskih koritih, vzpon na Kolovrat, s
prekrasnim razgledom na Krnsko skupino, vofuja po jezeru, spoznavanje antičnih ostankov v
vasi Sv. Lucija ob Soči. Vse je pripomoglo k uresničenju cilja tega srečanja. Zaključni del
srečanja je bil ob jezeru .
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V ozadju se zasnežene gore, prevrtane z jarki, prebodene in zalite s krvjo strahotne vojne,
(saj se je Batognica ob Krnu znižala za 20 metrov - tako strahotna je bila eksplozija skladišča
orožja!), zatem zeleni gozdovi in se nižje travniki, z razpršenimi in obraslimi pokopališči, v
jezero, lepotica Soča, glasba in petje. Ponosna sem, da sem te gore nekoč prehodila in
vsrkavala njihove lepote pa tudi pretrese.
Dve veliki vojni prejšnjega stoletja sta mimo. »Mir je dobrina«, ki bi naj bila po besedah
pesnice iz Piemonta, Anne Marie Bracale, Â»neizpodbitna pravica vseh narodov, vseh ljudi,
vseh src, ker ni večjega in lepšega občutka od zavesti, da si v miru s samim seboj in da živiš
v miru s svojimi bližnjimi. Kdor neguje svoj mir, je nasmejan, vse opravlja z veseljem in to
veselje izžareva navzven in ga deli z drugimi. Tako osebno prispeva za blagor človeštva«.
Ta spomin na preteklost naj bo v opomin sedanjim in naslednjim generacijam.
Trenutek, ko smo se ob zaključku združili v krog, roka v roki, ob petju in glasbi, je bil
veličasten. Zgradil se je v naših srcih veliki most miru.
(Darinka Bjelakovič, Ljubljana)

S svojo sposobnostjo silne Duhovne Moči Ljubezni in Sočutja sem vsem žrtvam podarila
stanje Svetlobne Luči. Razsvetljevala vse pretekle in zdajšnje dogajanje v tem kraju. Naj
vsem srce utripa v Svetlobi, v Ljubezni in Miru. Tako so vse sile zla izničene. Tukaj smo
vsi,še posebno ženske izkazale materinsko srce za boljšo prihodnost naših narodov.
Naj dogodek, sklenjen Most Miru odmeva tudi v vsakdanjem svetu življenja ljudi, z upanjem,
da bomo drug z drugim gradili ustvarjalnejše odnose. Objem in pozdrav v dolini Soče za
boljši jutrišnji odnos z ljudmi naj odmeva po vsem svetu. Sama sem uživala ob lepoti
dogajanja, prebujene narave pomladi ob polnem zelenju. lzredno očarljivih naravnih lepot in
stisk roke toplih ljudskih nacij v velikem številu. Ob dogajanjih sem vzljubila vse prisotne.
Drobni dogodki so bili obarvani z lepimi pesmi, avstrijsko slovensko muziko, govorom.
Domače viže so me vžgale. Radostno sem se ob vsem dogajanju sproščala. Vožnja po reki
Soči, jezeru, druženje in okusno kosilo na ladji sta popestrila prijeten odhod, da nam je
ganilo srce. Preprosto sem uživala.
Nepozabno doživetje! Mir med ljudmi naj bodo naše iskrene, trajne in zanimanja vredne
sanje, kal za dosego zadanega cilja. Mir na Svetu. Naš način povezovanja naj obrodi močne
vezi med nami. Hvala!
(Stisk roke vam podarja Bemarda Polanc, Maribor)
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Vsaka čast medsebojno usklajenim organizatorkam Ženske Federacije za mir v svetu, ki so v
najčudovitejšem okolju, kamor je Bog izlil toliko naravnega bogastva, priredile srečanje
miroljubno mislečih žena! Ni bilo naključno, da so izbrale prav dolino Soče, Idrijce in
Vipavske doline, polno čudes in zakladov narave.
To srečanje ne bo minilo brez pozitivnih rezultatov, saj so se tukaj v prijateljskem ozračju
srečale predstavnice različnih narodnosti, da bi s pomočjo preudarnosti in premisleka ter
gotovih dejstev rešile zavozlana nesoglasja, ki pa v globalnem oziru to niso.
Kar je komplicirano - v slogi in prijateljstvu postane enostavno.
Avstrijke, Italijanke, Indijke, Palestinke, Japonke, Francozinje, Peruanke, Kitajke, Nemke,
Slovenke in predstavnice še drugih narodov so našle skupen jezik ljubezni, da bi z njim
popisale tisoče prijaznih nasvetov in rešitev kot dediščino bodočim rodovom.
(Lucija Viher, Ljubljana)

Najbolj mi bo ostalo v spominu zelo prijetno vzdušje, ki se je ustvarilo med udeleženci.
Ugotovila sem, da to ni bilo srečanje le treh narodnosti, temveč je bilo na srečanju zbranih 15
narodnosti iz celega sveta. Zelo mi je bilo všeč, da so na Srečanje prišli tudi možje in otroci.
Tako je bilo vzdušje še bolj pestro. Organizacija je bila odlična. Izleti po Posočju so me
impresionirali, še posebno mi bo ostalo v spominu kosilo, ki smo ga imeli na barki, s katero
smo se vozili po razširjenem delu Soče. Zelo sem vesela, da sem dobila sestro iz Dunaja.
(Ariella Zdenka Lindič, Ljubljana)
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Slovenskemu ženskemu društvu za Mir v svetu se prisrčno zahvaljujem za svoja
prizadevanja za povezovanje žensk v svetu in prepričana sem, da smo ravno ženske
poklicane, da z dialogom ustvarimo pogoje za trajni mir na svetu.
(Natasha Gril, direktorica Kulturnega foruma avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani)
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OBVESTILA
OBNOVITEV LETNE ČLANARINE
Junija bo potekla letna članarina. Vabimo vas, da jo ponovno obnovite.
Članarina znaša 20 EUR letno. Prispevek je lahko tudi nižji glede na vašo zmožnost.

VOŠČILA OB OSEBNEM PRAZNIKU
Vsem, ki ste ali boste v mesecih junij, julij, avgust praznovale svoj osebni praznik iz srca
voščimo in želimo vse dobro.

KONFERENCA MEDNARODNE ŽENSKE FEDERACIJE ZA MIR V SVETU
V Parizu se je odvijala konferenca z naslovom »Dostojanstvo ženske in prihodnost naših
rodov«. Iz Slovenije se jo je udeležila članica Frančiška Punz.

WEEKEND POČITNICE NA POHORJU
Kdaj: od sobote 27. junija 2009 do nedelje 28. junija 2009.
Kraj: MLADINSKI DOM SMOLNIK (smer Ruše)
Vsebina programa: osvobajanje čustvenih travm z masažami, energetskimi in dihalnimi
vajami, s pogovori v skupini, meditacijo, s sprehodi po naravi, z izraznim plesom in drugimi
ustvarjalnimi načini.
Pripravili: Kristina Bačovnik in Sonja Grčar Dentice
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