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Peticija Koalicija za ločitev cerkve
od države se zavzema za prepoved krsta

Mateja Kotnik
Herman Graber iz Koalicije za ločitev cerkve od države je povedal,
da so zbrali že okoli tisoč podpisov.
»Odziv javnosti je velik. Po njem
ocenjujemo, da so naša prizadevanja
na mestu, zato jih nadaljujemo,« je
povedal Herman Graber, ki s svojimi
somišljeniki od države pričakuje vsaj
javno obravnavo te teme.
Koalicija za ločitev cerkve od države je prepričana, da bi se morali
otroci, ko so že dovolj stari, sami odločiti, ali bodo člani neke cerkve ali
ne, pa tudi o tem, ali bodo opravili
zakramente ali ne. »Pozivamo pa tudi
starše, da naj premislijo o tem, ali je
krst v otrokovo korist. Katoliška cerkev uči, da je Jezus rekel, da je treba
najprej učiti in nato krstiti in da ni
dovoljeno nikogar siliti, da bi se pro-

ti svoji volji oklenil katoliške vere.
Po drugi strani pa krsti dojenčke. To
pomeni, da Cerkev ne krši samo slovenske ustave, temveč tudi lastni in
Jezusov nauk,« so prepričani v Koaliciji za ločitev cerkve od države.
Na Slovenski škofovski konferenci so njihove pozive za omejevanje pravic staršev, da krstijo svoje
otroke, ocenili za nedemokratične
in v nasprotju s temeljno pravico do
verske svobode. »Prav tako razumemo takšne pobude kot del javnega
spodbujanja nestrpnosti in neresničnih predsodkov do kristjanov in krščanskih cerkva v slovenski družbi,«
je sporočil glavni tajnik Slovenske
škofovske konference (SŠK) dr. Tadej Strehovec.
Slovenska škofovska konferenca
je prepričana, da je pravica do krsta
otrok del človekove pravice do svobode vesti; varuje jo 41. člen slovenske ustave. »Ta staršem zagotavlja,
da svoje otroke vzgajajo v skladu s
svojim verskim in moralnim prepričanjem. Omejevanje te pravice je poskus omejevanja svobode delovanja
cerkve, ki jo zagotavlja drugi odstavek 7. člena ustave Republike Slovenije,« so pojasnili pri SŠK. Pričakujejo, da se bodo institucije za varovanje
človekovih pravic in ustavnega reda
na te sporne pobude čim prej ustrezno odzvale.

Zabojniki za rabljena oblačila Prvi so bili Humanini, zdaj jih je
že veliko – Uporabna oblačila dobita Rdeči križ in Karitas
V Sloveniji vedno manj tekstilnih odpadkov konča med
mešanimi komunalnimi odpadki. »V zadnjih desetih letih smo
naredili drastično spremembo
na bolje,« so povedali v Humani, ki je prva postavila zabojnike
za tekstil po državi. Do takrat
sta namreč rabljena oblačila
tradicionalno zbirala le Rdeči
križ in Slovenska Karitas. Danes
je zbirnih centrov za tekstilne
odpadke že veliko. Vsem je
skupno, da koristno uporabijo,
kar se uporabiti da.
Mateja Kotnik

Civilni krst otroka

Foto Igor Mali

Po drugi svetovni vojni pa do leta 1960, morda kakšno leto več, smo v nekdanji skupni državi poznali obred civilnega krsta za neverne družine. Obred
– imenoval se je svečana podelitev imena – je na občini vodil matičar in
pooblaščenec, ki je otroku pripravil govor. Otrok je ob krstu dobil civilnega
botra. V celjski poročni dvorani v spomin na te čase še hranijo zibelko, v
katero so otroka položili med obredom.

Humana ima zabojnike za tekstil
postavljene od Obale do Maribora,
tudi v Ljubljani, kjer jih stoji dvajset. »Zbrani tekstil ne sortiramo v
Sloveniji, pač pa ga pošiljamo v naše
sortirne centre v tujini,« so pojasnili
v Humani in dodali, da Slovenci v
zabojnike odlagamo večinoma zelo
uporaben tekstil. »Zelo malo je takega, od štiri odstotke do sedem, ki je
tako ponošen, da ga nihče ne more
več nositi,« so pojasnili v Humani, ki
je mednarodna mreža organizacij.
V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota ugotavljajo, da se
količine zbranih tekstilnih odpadkov
v njihovih črnih zabojnikih iz leta v
leto povečujejo. K zbiranju spodbujajo tudi učence in najmlajše v pomurskih vrtcih. »Za ilustracijo naj
povem, da je v spomladanski akciji
zmagala ena najmanjših osnovnih
šol, ki ji je uspelo zbrati neverjetnih
45 kilogramov tekstila na učenca,«
je povedal Drago Dervarič, direktor
Saubermacher - Komunala Murska
Sobota. Zbrani tekstil v podjetju ločijo. Uporabnega odstopijo Rdečemu
križu in Karitasu ali socialnim podjetjem, ki oblačila predelujejo. Iz odpadnega tekstila naredijo tudi čistilne
krpe, ki jih uporabijo v podjetju.
Snaga odpadni tekstil zbira v
vseh svojih zbirnih centrih (dva sta v
Ljubljani, šest pa jih je v primestnih
občinah). »Pogodbenik, ki zbrani
tekstil odpelje, je dogovorjen z Rdečim križem in Slovensko Karitas, da
določeno količino še uporabnega tekstila preda v dobrodelne namene.
Neuporabni tekstil gre v predelavo.
Iz njena nastane čistilna volna,« je

Novi zabojniki za tekstil v Velenju. Foto arhiv občine
sporočila Nina Sankovič, svetovalka za odnose z javnostjo v Snagi. »S
promoviranjem ponovne uporabe
in preprečevanja nastajanja odpadkov si prizadevamo, da bi čim manj
še uporabnega tekstila (oblačila, posteljnina in podobno) končalo v črnih zabojnikih in zato na odlagališču
ter med drugim občane spodbujamo,
da še uporabna oblačila odnesejo v
Center ponovne uporabe,« so še pojasnili v podjetju Snaga.
V Velenju in Šoštanju pa od nedavnega poleg zelenih zabojnikov
za tekstil stojijo tudi rdeči zabojniki
Tekstilko, v katere lahko občani in
občanke odlagajo moška, ženska in
otroška oblačila, pa tudi prte, po-

steljnino, perilo, torbice, kape, šale
in rokavice ter celo čevlje v parih.
Zabojnike je v mestu, kjer pridno ločujejo tudi druge odpadke, postavilo
podjetje Saubermacher v sodelovanju s podjetjem Zoltan. Približno
60 odstotkov zbranih tekstilnih odpadkov bodo ponovno uporabili, 15
odstotkov jih bodo porabili za krpe,
približno toliko jih bodo uporabili v
tekstilni, papirni in avtomobilski industriji, deset odstotkov neuporabnih pa bodo sežgali. Na Mestni občini v Velenju so povedali, da lahko
občani tekstil in oblačila oddajo tudi
v zbirnem centru Velenje I, ob Škalskem jezeru, vsak dan od 7. do 18.
ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

Otroci invalidi so srčni športniki
Sosedsko sodelovanje Na prireditvi v Kapfenbergu je sodelovalo 500 otrok iz Avstrije in Slovenije
Kapfenberg – Skoraj petsto

šolarjev iz Pomurja in Podravja
in Avstrije se je udeležilo rekreacijske in športne prireditve
za otroke invalide in neinvalide. Pripravila jo je Avstrijska
civilna zveza invalidov (ÖZIV).
Čeprav je bil namen prireditve druženje in enakopravno
vključevanje invalidnih otrok
v športno dejavnost, je imela
tudi tekmovalni namen, pri
čemer je bila najuspešnejša
murskosoboška ekipa nogometašev.

Ivan Gerenčer,
besedilo in fotografija

Prireditev na stadionu Franza Feketeja so pripravili na koncu sosedskega čezmejnega projekta za
enakopravno organizirano vključevanje otrok v športne dejavnosti
športnih in rekreacijskih društev.
Iz Prekmurja sta v projektu sodelovala murskosoboška Center za
zdravje in razvoj in Medobčinsko
društvo invalidov s partnerji. Otroci invalidi in neinvalidi, združeni v
skupne ekipe, so tekmovali v nogometu. Pravo in drugo mesto sta zasedli ekipi murskosoboške tretje in
četrte osnovne šole, njihov igralec
Jernej Novak je bil s sedmimi doseženimi goli prvi strelec turnirja.
Otroci so se preizkusili tudi v nordijski hoji na 2,5 km dolgi progi,
otroci na invalidnih vozičkih pa v
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Izbirate lahko,
kam odložiti tekstil

Je krst protiustaven?
Koalicija za ločitev cerkve od
države nadaljuje zbiranje podpisov pod peticijo za prepoved
krsta dojenčkov. Zahtevajo, naj
država prepove krst dojenčkov
in drugih otrok, ki ga izvaja
Katoliška cerkev, češ da je v nasprotju z 41. členom slovenske
ustave, ker otrok postane vernik in član Cerkve brez svojega
soglasja.
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krosu in športnem poligonu. Srečanje otrok invalidov in neinvalidov
je bilo že tretje, prvi dve, na katerih
so sodelovali tudi odrasli invalidi,
sta bili v Sloveniji.
Po besedah Mojce Haložan Makovec, v. d. direktorice Centra za
zdravje in razvoj, je vključenost invalidnih otrok in odraslih invalidov
v organizirano športno dejavnost v
Prekmurju še vedno zelo majhna.
To potrjujejo tudi rezultati ankete,
ki jo je center izvedel med športnimi
društvi. Skoraj 60 odstotkov društev
med svojimi člani nima niti enega invalida, vendar jih je kar 80 odstotkov
od anketiranih društev pripravljenih
sprejeti med svoje člane. Zelo malo
je tudi invalidov, ki so se na lastno
pobudo včlanili v športna društva.

Slovenski udeleženci športnega srečanja v Kapfenbergu

