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*Novičnik izhaja v okviru projekta Konzorcij NVO: z globalnim učenjem do globalnih ciljev, v 
katerem smo združeni: Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod 
Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, 
Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno 
društvo Up Jesenice in platforma SLOGA. 
 

TEMATSKI MESEC  

 
 
V mesecu avgustu si preberite prispevek o Cilju trajnostnega razvoja št.  4- 
Kakovostno izobraževanje. 
 
 
 

 

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO 

 
Postanite aktiven zagovornik ciljev trajnostnega razvoja 

 
Letos mineva eno leto, odkar so se svetovni voditelji dogovorili o načrtu za odpravo revščine ter 
preprečevanje podnebnih sprememb in nepravičnosti.  
 
Tudi vi lahko ukrepate in pomagate pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja (globalni cilji), in sicer 
z novo aplikacijo, ki je bila pravkar objavljena in je na voljo brezplačno za vse vrste mobilnih naprav.  
Izvedite več o ciljih, ki vas zanimajo, ustvarite za določen cilj lastne ukrepe ali se pridružite drugim pri 
njihovih aktivnostih. 
 
Več informacij o aplikaciji najdete tukaj (v angleščini). 
 
 

Mednarodni dan miru, 21. september 
 
Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon v svojem sporočilu za javnost ob mednarodnem 
dnevu miru: »Vsako leto na mednarodni dan miru Združeni narodi (ZN) pozovejo sprte strani, da 
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odložijo orožje in upoštevajo 24-urno globalno premirje. Simbolika dneva brez spopadov je 
pomembno sporočilo, da spore lahko in moramo rešiti.« 
»Trajnostni razvoj je bistven za trajen mir. Vsak izmed nas je lahko zagovornik trajnostnega razvoja 
ter širi besedo o Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja. Prav tako lahko od naših vlad zahtevamo, 
da držijo svojo obljubo, ki so jo podale glede uresničevanja globalnih ciljev.« 
 
»S skupnimi močmi si prizadevajmo, da bodo vsi ljudje živeli dostojanstveno in enakopravno, 
ohranimo naš planet ter poskrbimo, da nihče ne ostane zadaj.« 
 
Celotno sporočilo ob mednarodnem dnevu miru najdete tukaj. 
 

DRUŠTVO HUMANITAS 

 
Konferenca Z globalnim učenjem do globalnih ciljev in Zaključek projekta Skozi 

oči begunca 
 
Društvo Humanitas skupaj z nevladnimi organizacijami v okviru projekta Konzorcij 
NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! organizira konferenco Z globalnim 
učenjem do globalnih ciljev ter zaključni dogodek projekta Skozi oči begunca. 
 
Dogodek bo združil deležnike, tj. odločevalce, izobraževalce in ostale radovedne, ki si želijo novic, 
izmenjave in napredka na področju globalnega učenja kot pristopa za dosego ciljev trajnostnega 
razvoja. 
 
Z dogodkom želimo nasloviti in predstaviti globalno učenje kot podlago za uresničitev ciljev 
trajnostnega razvoja, predstaviti prispevke projekta Skozi oči begunca, povezati različne sektorje in 
posameznike, ki delujejo na področju globalnega učenja oz. jih to področje zanima, in iskati rešitve za 
vzpostavljanje vključujoče družbe. 
 
Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih 
ciljev!, ki je financiran s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. To je hkrati tudi zaključni dogodek 
projekta Skozi oči begunca, ki ga financira Urad Vlade RS za komuniciranje, gledališka igra pa je delno 
financirana tudi s strani Evropske unije. 
 
Pred in po dogodku bomo izvedli izkustveno gledališko predstavo Skozi oči begunca. V prijavnici 
izberite željen termin udeležbe na predstavi (pred ali po dogodku), na gledališki predstavi lahko 
namreč naenkrat gostimo največ 30 udeležencev. 
 
Več na: http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1474309320.pdf  
 

Vabljeni v Hišo svetov 
 
V sklopu Humanitasove knjižnice Hiša svetov smo v zadnjih mesecih predstavili 
knjižne novosti, ki smo jih pridobili v zadnjem letu. Med te spada na primer 
gradivo na temo tekstilne industrije, kot sta Where Am I Wearing ali Shaping 
Sustainable Fashion, razni priročniki za učitelje, kot sta Growing Up Global ali 
Know Your Lifestyle, pa še recimo Xenophobia and Post-Socialism in Seventeen 
Contradictions and the End of Capitalism idr. Te in ostale novosti si lahko 
pogledate tukaj ter tudi pod zavihkom mesečnih recenzij. Poleg omenjenih tem lahko izbirate tudi 
med sekcijami, kot so hrana, voda, migracije, globalizacija, medkulturnost, leposlovje z različnih celin 
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ter tudi filmi. Zbirko bo kmalu obogatilo še veliko gradiva z okoljskega področja. Vso gradivo dobite v 
Hiši svetov znotraj Knjižnice Otona Župančiča, preko sistema COBISS. Vljudno vabljeni k obisku in 
branju.  
 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 
Napišite pismo – lahko rešite življenje! 

 
Annie je stara 10 let in želi postati medicinska sestra. Je kot drugi otroci v Malaviju – le da je njeno 
življenje ogroženo zaradi ljudi, ki hočejo prodati dele njenega telesa. Zakaj? Ker je bila rojena z 
albinizmom. Nekateri verjamejo, da imajo telesa ljudi z albinizmom čudežno moč. V Malaviju je skoraj 
10.000 ljudi z albinizmom, napadi nanje pa so vedno pogostejši. Ne le kriminalci, tudi njihovi družinski 
člani namreč verjamejo, da so »zlato«, ki ga lahko ukradejo in prodajo. Annie in ostale ljudi z 
albinizmom mora zaščititi ustrezen zakon. 
 
Zato bomo novembra in decembra zanje pisali na tradicionalnem maratonu pisanja apelov Pišem 
za pravice. Vsako leto po vsem svetu na tisoče ljudi na ulicah, v šolah, knjižnicah, barih ali doma piše 
pisma, e-sporočila, tvite in podpisuje peticije za ljudi, ki so v nevarnosti ali se jim godi krivica. Tako 
izvajajo pritisk na oblasti, voditelje in odločevalce, da kršitve odpravijo, pa tudi izražajo naklonjenost 
in podporo žrtvam kršitev človekovih pravic in njihovim družinam. 
 
In kaj se zgodi potem? Lani je bilo napisanih več kot 3,7 milijona pisem, ki so prinesla številne 
pozitivne spremembe. Med drugim so se oblasti v Burkina Fasu »po prejemu pisem in sporočil ljudi z 
vsega sveta« odločile prepovedati prisilne in zgodnje poroke deklet. 
 
Letos se bomo med drugim zavzeli še za staroselce v Kanadi in Peruju, ki jim grozi izguba zemlje 
zaradi gradnje jezu oz. rudnika zlata. Pisma bodo pisali na okrog 50 šolah po Sloveniji, dogodku pa se 
lahko pridruži vsak – tako da podpiše spletno peticijo ali organizira svoj (zasebni ali javni) dogodek 
pisanja apelov, za šole pa bodo na voljo posebna izobraževalna gradiva in webinar, kako 
organizirati pisanje apelov. Vse informacije so na voljo na sola.amnesty.si/maraton-2016 in 
maraton@amnesty.si. 
 
 

DRUŠTVO PINA 

 
Motivacijski dan za učitelje, 7. 10. 2016 

 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Informacijska točka Europe Direct Koper-Capodistria, 
HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti ter SLOGA – Platforma 
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč vabimo na Motivacijski dan za 
učitelje »Z UČENJEM MLADIH DO TRAJNOSTNEGA SVETA IN DRUŽBE!«, ki bo v sredo, 7. oktober 
2016, ob 9.30 v glavni dvorani (Aula Magna) Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper (Gimnazijski trg 7, 
Koper).  
 
Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo. Globalno 
učenje naslavlja vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne spremembe, 
migracije itd.) ter nas opremlja z znanjem in vrednotami, potrebnimi za njihovo naslavljanje in 
reševanje. V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje zelo skromno zastopano in 
nesistematično prisotno v učnih načrtih, implementacija pa večinoma odvisna od posameznih 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=55851&dept=50&id=1433515121718388
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učiteljic/-ev in njihove motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega 
razvoja.  
 
Zato je dogodek namenjen učiteljicam/-em, profesoricam/-jem ter ravnateljicam/-em osnovnih in 
srednjih šol, ki bodo z udeležbo na dogodku pridobile/-i: 
- poglobljen uvid v globalno učenje in cilje trajnostnega razvoja;  
- znanje, zakaj je globalno učenje v šoli uporabno;  
- načine, kako globalno učenje uporabljati v šoli;  
- kritični pogled na globalne izzive;  
- se spoznale/-i s preprekami sistemskega uvajanja globalnega učenja v šole in potencialnimi 
rešitvami.  
 
Več na: http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/09/Vabilo_Motivacijski-dan_7.10.2016.pdf  
 

IŠČEMO KANDIDATA/-KI ZA DVOMESEČNI EVS V GRČIJI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN 
OHRANJANJA NARAVE 

 
PiNA Terminal, v sodelovanju s partnerji iz Grčije, išče dva 
kandidata/-ki za dvomesečno Evropsko prostovoljno službo (EVS) v 
Grškem mestu Xylokastro. 
 IŠČEMO KANDIDATA/-KI ZA DVOMESEČNI EVS V GRČIJI  
Termin: 1. november – 30. december 2016 
Glavne aktivnosti: Varstvo okolja in ohranjanje narave 
Koordinacijska organizacija: Orfeas Organisation 
Gostiteljska organizacija: DHKEXE municipality of Xylokastro-
Evrostinis 
Starost: 18–30 let 
Lokacija: Xylokastro, Grčija 
VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: klik 
 
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeležba EVS je za prostovoljko/-ca brezplačna. Med 
svojim bivanjem v tujini ima prostovoljec/-ka urejeno nastanitev, zdravstveno zavarovanje, jezikovni 
tečaj, prevoze na delo in prehrano, upravičen/-a pa je tudi do mesečnega dodatka (žepnine) in 
povračila potnih stroškov. 
 
Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljca poskrbljeno, EVS mladim omogoča predvsem 
neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje poklicne 
veščine in kompetence prostovoljca, ter tako prispeva k njegovi zaposljivosti. Pri prostovoljcih 
povečuje občutek solidarnosti, razvija njihove družbene veščine in spodbuja aktivno vključevanje v 
družbo. 
 
Zainteresirane/-i pošljite svoj življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku na 
terminal@pina.si do vključno četrtka, 29. septembra 2016. V zadevi vašega e-sporočila napišite “EVS 
v Grčiji”. Poslane dokumente poimenujte ime_priimek. 
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PAZIBUŽO 2016 – ZA VEČJO VARNOST KOLESARSKIH POTI! 
 
Rekreativni kolesarski dogodek PAZIBUŽO, na katerem Kulturno 
izobraževalno društvo PiNA vsako leto skupaj z udeleženci-kolesarji 
ugotavlja stanje in varnost kolesarskih poti v slovenski Istri. 
  
Po dveh edicijah PAZIBUŽO, na katerih smo skupaj s skupino udeleženk in 
udeležencev ugotavljali varnost in stanje kolesarskih poti med Koprom in 
Piranom, smo se v soboto, 17. septembra 2016, ob letošnjem Evropskem 
tednu mobilnosti iz Kopra odpravili v Ankaran, kjer se je izlet (s popisom 
stanja, predlogov izboljšav in malico) tudi uradno zaključil. Na izletu smo skušali ugotoviti, ali je 
omenjeno relacijo možno varno prekolesariti brez kršenja cestnoprometnih predpisov. 
 
Z dogodkom smo želeli prispevati k primernejši ureditvi kolesarskih poti v slovenski Istri, ki bi 
zagotavljala večjo varnost in zadovoljstvo kolesarjev in drugih uporabnikov teh površin, ter opozoriti 
na pomen okolju prijazne in trajnostne mobilnosti. 
 
Brezplačen dogodek je potekal pod vodstvom Neže Flajs, turnokolesarske vodnice Obalnega 
planinskega društva Koper. 
 
Kratek video PAZIBUŽO 2015: klik 
 
Medijski pokrovitelj dogodka PAZIBUŽO: Radio Capris 
 
Dogodek v sklopu Evropskega tedna mobilnosti sta organizirala Europe Direct Koper – Capodistria in 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA. 
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2016: OSNOVNI SERVIS KOLES 
 
Europe Direct Koper - Capodistria in Kulturno izobraževalno društvo 
PiNA sta v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi letos ponudila 
možnost brezplačnega osnovnega servisa koles. 
 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2016: OSNOVNI SERVIS KOLES  
Namen brezplačnega servisa koles je bil spodbujati pomen trajnostnih 
potovalnih načinov in alternativnih oblik mobilnosti v povezavi z 
njihovim pozitivnim vplivom na zdravje. 
Osnovni servis koles je zajemal nastavitev prednjega in zadnjega 
menjalnika, nastavitev zavor in menjavo zračnic. 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo izvedli tudi PAZIBUŽO, 
rekreativni kolesarski dogodek od Kopra do Ankarana, z namenom 
ugotavljanja stanja kolesarskih poti v slovenski Istri! 
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Humanitarno društvo ADRA Slovenija 

 
ADRA Slovenija na Ptuju o dostopu do čiste vode in zdravstvene oskrbe 

 
Humanitarno društvo ADRA Slovenija je konec avgusta na Ptuju izvedlo delavnici globalnega učenja 
z naslovoma Pot do čiste vode – vir našega zdravja in Nepoštena dirka do zdravja za otroke stare 
med 4 in 15 let. Preko delavnic globalnega učenja so mladim predstavili cilje trajnostnega razvoja. 

Delavnice Pot do čiste vode – vir našega zdravja se je udeležilo 35 otrok, starih med 4 in 10 let. V 
sklopu delavnice soo otroke seznanili s 6 ciljem trajnostnega razvoja (čista voda in sanitarna 
ureditev). Otroci so se postavili v vlogo eko-agentov, ki poskušajo Zemljo rešiti pred onesnaženjem in 
ljudem zagotoviti dostop do čiste pitne vode. Spoznali so, kaj vse vpliva na onesnaženost vode, kaj 
lahko sami storijo, da bi preprečili onesnaženje, se naučili kaj vse lahko naredimo iz recikliranih 
odpadkov in s kakšnimi izzivi se soočajo njihovi sovrstniki. Raziskali so tudi vzroke za onemogočen 
dostop do čiste pitne vode. 

Na delavnici globalnega učenja z naslovom Nepoštena dirka do zdravja se je 20 otrok, v starosti 10-15 
let, seznanilo z dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in pomen ustrezne sanitarne ureditve pri 
doseganju dobrega zdravja ter splošnega dobrega počutja. V sklopu delavnice soo naslovili 3 cilj 
trajnostnega razvoja (zdravje in dobro počutje). Mladi so kot predstavniki različnih držav tekmovali 
do dobrega zdravja in spoznali, da tekma do dobrega zdravja ni poštena, saj na izid vpliva mnogo 
dejavnikov. Z delavnico so mladi spoznali kateri so dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in ugotovili s 
kakšnimi izzivi se na poti do dobrega zdravja soočajo njihovi vrstniki po svetu. 

Delavnici sta bili izvedeni na taboru za otroke v okviru programa Napolnimo Slovenijo s srečnimi 
otroki in sta del aktivnosti ADRA Slovenije v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev!. 

  
 

SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje 

 
UNESCO je izdal novo poročilo o spremljanju globalnega učenja 

 
Najnovejše poročilo je pomemben korak naprej za tiste, ki se ukvarjajo z delom na področjih 
globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja, saj so te teme prvič  predstavljene kot 
samostojna poglavja, kar se navezuje tudi s poudarki, ki jih imajo te teme v Agendi 2030 in ciljih 
trajnostnega razvoja. 
  
Medtem ko bi se lahko morda vprašali, na kakšen način so te teme predstavljene, nam dajejo velike 
priložnosti za ozaveščanje o globalnem učenju in agende za izobraževanje o razvoju. 
 

http://www.adra.si/wp-content/uploads/2016/08/1.jpg
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Poročilo kaže možnosti, da izobraževanje poganja napredek pri doseganju vseh globalnih ciljev nove 
Agende 2030.  Prav tako kaže, da  izobraževanje potrebuje veliko preobrazbo, da izpolni ta potencial 
in naslovi trenutne izzive, s katerimi se soočata človeštvo in planet. Obstaja nujna potreba po večjem 
napredku pri izobraževanju. Glede na trenutne trende, bo svet dosegel univerzalno osnovnošolsko 
izobrazbo leta 2042, univerzalno nižjo srednjo šolo leta 2059 in splošno srednjo šolo leta 2084. To 
pomeni, da bi bil svet pol stoletja prepozen  glede na rok ciljev trajnostnega razvoja, kjer so države 
podpisnice ta rok postavile za 2030. 
 
Poročilo je dostopno tukaj. 
 

Letošnje Najboljše novice iz sveta o Ciljih trajnostnega razvoja - Agenda 2030 
 
V petih krajih po Sloveniji -  Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novemu mestu in Kranju -  je 22. 
septembra 2016 potekalo razdeljevanje 10.000 izvodov Najboljših novic iz sveta, katerih tema so 
bili cilji trajnostnega razvoja.  
 
V Najboljših novicah iz sveta 2016 lahko v članku "Imamo 
načrt - rešiti svet" preberemo o pomembnosti 
povezovanja različnih delov razvojnega sodelovanja - 
varnosti, okolja, človekovih pravic, humanitarne pomoči - 
za doseganje resničnega napredka. V članku "Kratka 
dolga zgodovina o rokovanju in upanju" lahko preberemo 
o dobri popotnici za uresničevanje Agende 2030 - izjemni 
rezultati pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja in 
ustvarjanje številnih partnerstev pri doseganju le-teh. O 
dobrih zgodbah lahko preberemo še v člankih "Afrika gradi t. i. Veliki zeleni zid", "Krepitev glasovalne 
skrinjice" in drugih. 
 
Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v uvodniku zapisal, da bo Slovenija ena izmed prvih držav, 
ki bo nacionalne razvojne cilje povezala s cilji trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli voditelji vseh 
članic Organizacije združenih narodov septembra 2015. Z njihovim uresničevanjem bo prispevala k 
razvoju družbe, ki se bo v sodelovanju z drugimi državami tudi preko mednarodnega razvojnega 
sodelovanja uspešno soočala z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varnostne grožnje ter 
naraščajoča neenakost. Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pomeni tudi odgovornost do 
prihodnjih generacij in vodi v oblikovanje trajnostne družbe, ki bo znala ohranjati ravnotežje med 
okoljsko, socialno in gospodarsko dimenzijo trajnostnega razvoja. 
 
Več v novici na spletni strani platforme SLOGA. 
 

Poziv nevladnih organizacij h krepitvi zakonitih migracijskih poti kot odgovor na nezakonito 
preseljevanje 

 
Vprašanja migracij so zelo visoko na agendi evropskih držav, ZDA, pa tudi na mednarodnih forumov 
in EU. O migracijah so voditelji držav članic EU razpravljali 16. septembra v Bratislavi v sklopu 
razprav o političnih usmeritvah in prihodnosti EU. V New Yorku je 19. septembra potekal Vrh za 
begunce in migrante kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine OZN, namenjen 
oblikovanju globalnega dogovora o skupnem in usklajenem odzivu na globalne begunske ter 
migracijske izzive. Nevladne organizacije iz osrednje in vzhodne Evrope, vključno s platformo 
SLOGA, so pripravile priporočila za učinkovit odziv na migracijske izzive ter dolgoročne rešitve, 
predvsem krepitev zakonitih migracijskih poti.  
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-admin/post.php?post=4691&action=edit
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/09/Bratislava_NGO-recommendations.pdf


Projekt Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, 
humanitarno pomoč in globalno učenje. 

 
 

V priporočilih so nevladne organizacije pozvale h krepitvi zakonitih migracij beguncev v Evropo, k 
neposrednemu in konkretnemu sodelovanju držav v regiji v programu trajnega preseljevanja 
beguncev, h krepitvi mednarodnega sodelovanja, sodelovanja lokalnih skupnosti v integracijskih 
procesih ter k bolj uravnoteženemu komuniciranju deležnikov z javnostmi. 
 
V preteklem letu se je Evropa soočila z enim največjih izzivov v svoji zgodovini. Prihod več kot milijona 
beguncev je razkril ogromne razlike med političnim vodstvom v osrednji in vzhodni Evropi ter 
političnim vodstvom ostalih držav članic EU. Višegrajske države so se odločno uprle prizadevanjem za 
sprejem obveznih kvot za delitev odgovornosti skrbi za begunce, medtem ko so bile države vzdolž t. i. 
balkanske poti (predvsem Bolgarija in Madžarska) deležne ostrih kritik zaradi kršitev človekovih pravic 
beguncev. 
 
Več v novici na spletni strani platforme SLOGA. 
  

Nevladne organizacije vlado pozvale k politikam za družbeno blaginjo 
 
V New Yorku bo 19. septembra potekal vrh Organizacije združenih narodov o beguncih in 
migrantih, zato je Mreža Plan B za Slovenijo Vlado pozvala, naj se na vrhu zavzame za čimprejšnjo 
opredelitev statusa okoljskega migranta, na osnovi katerega bo mednarodnopravna zaščita 
zagotovljena ljudem, ki jih prizadenejo spremembe v okolju. Vlado pozivajo, naj se zavzame za 
politike, ki bodo prispevale k temu, da bo diktat stalne gospodarske rasti zamenjala družbena 
blaginja. Izkaže naj tudi zgodovinsko odgovornost do ekonomsko šibkejših, prihodnjih generacij in 
drugih živih bitij na Zemlji. 
  
Prevladujoči razlogi za selitve so vremenske ujme, suša in degradacija 
okolja. Strokovna javnost ocenjuje, da bo do leta 2050 200 milijonov 
ljudi prisiljenih k selitvi, nekatere organizacije navajajo celo 250 
milijonov ljudi. Raziskovalci, ki spremljajo selitve in prizadete v nenadnih 
naravnih nesrečah, so ugotovili, da je bilo v obdobju od 2008 do 2014 
kar 185 milijonov ljudi prisiljenih zapustiti domove zaradi naravnih 
nesreč. Uradnih podatkov, koliko ljudi se je zaradi okoljskih dejavnikov 
že preselilo, sicer ni. 
 
Razsežnost podnebnih migracij bo odvisna od podnebnih scenarijev in 
uveljavitev najrazličnejših ukrepov glede podnebnih sprememb. Zaradi 
podnebnih sprememb veljajo za najbolj ogrožene prebivalci nekaterih 
tihomorskih otočij. Številni ne želijo ali pa nimajo sredstev, da bi 
zapustili dom, zato ostajajo ujeti v neustreznih razmerah in tam skušajo preživeti. 
 
Države so se s sprejemom ciljev trajnostnega razvoja v Agendi 2030 v 13. cilju zavezale, da bodo 
sprejele nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Med 
podpisnicami teh zavez je tudi država Slovenija. 
 
Andrej Gnezda iz Umanotere je pripravil dokument Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali 
pravičnosti?. 
 
Celoten poziv Vladi si lahko preberete tukaj. 
 

http://www.sloga-platform.org/poziv-nevladnih-organizacij-h-krepitvi-zakonitih-migracijskih-poti-kot-odgovor-na-nezakonito-preseljevanje/
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2016/03/Okoljske-migracije-vpra%C5%A1anje-varnosti-ali-pravi%C4%8Dnosti.pdf
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2016/03/Okoljske-migracije-vpra%C5%A1anje-varnosti-ali-pravi%C4%8Dnosti.pdf
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2016/03/Poziv-Vladi-RS.pdf

