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MAREC 2017 

*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 marcu si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 14 – 
ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj. 
 
 

 

NOVICE  

 

 

Zmagovalni film natečaja je Prižgali smo lučko OŠ Simona Jenka 
 
Na zaključni prireditv 19. Festivala dokumentarnega filma 
smo Amnesty International Slovenije poleg glavne 
nagrade za najboljši dokumentarec  (prejel jo je film 
Nisem tvoj zamorec režiserja Raoula Pecka) razglasili tudi 
zmagovalce filmskega natečaja za mlade. Žirija - sestavljali 
so jo Miha Hočevar, Marina Katalenić in Samo Selimović - 
je nagradila film Prižgali smo lučko, ki so ga posneli 
učenke in učenci Osnovne šole Simona Jenka iz Kranja.  
 
Film govori o pravici vseh ljudi do hrane, ki izhaja iz 25. 
člena Splošne deklaracije človekovih pravic in predstavi trud učencev in učiteljev, da bi to pravico 
lahko uživali čisto vsi, tako na šoli, kot izven nje. Ustvarjalke in ustvarjalci so uspeli v devetih minutah 
prikazati, da je vsak napor za boljši svet pomemben in da lahko majhne spremembe dosegamo tudi v 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

http://tuditi.si/14-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
http://tuditi.si/14-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
http://www.fdf.si/
https://youtu.be/CfpM3rsQtSs


 

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. 
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

svojem lokalnem okolju ali na svoji šoli. Z lastnim angažmajem, ki so ga v filmu hkrati uspešno 
dokumentirali in uprizorili, so resnično »prižgali svečko, namesto da preklinjajo temo«.  Več. 
 

Usposabljanje za učitelje v Metliki in delavnice v Trbovljah 
 
Amnesty International Slovenije je v začetku organizirala usposabljanje za učiteljski zbor 
profesorjev_ic na Osnovni šola Metka. Pri del usposabljanja je bilo kratko predavanje o beguncih, v 
nadaljevanju pa so se udeleženci razdelili v dve skupini; prva skupina  seje v pogovoru osredotočila na 
človekove pravice, predvsem beguncev, druga skupina pa je praktično izkusila participatorne metode 
v formalnem okolju. Udeleženci so bili zadovoljni ob koncu izvedbe  in rekli, da je bilo pomembno, da 
so spoznali te teme. 
 
Konec marca pa smo na obisku na Gimnaziji Trbovlje, kjer smo izvedli delavnici o Gledam begunca – 
vidim človeka. Na delavnici so mladi predvsem spoznali, koliko beguncev gostijo posamezne države – 
ne le evropske, ampak so uvideli razmerja na globalni ravni in (nepravično) razporeditev skrbi zanje.  
 
Vabljeni, da se tudi vi prijavite na naša brezplačna usposabljanja in delavnice – ponudbo najdete na 
spletni strani. 
 

DRUŠTVO HUMANITAS 

 
Hiša svetov 

V sklopu Hiše svetov si tokrat lahko preberete 

predstavitve naslednjih štirih knjižnih novosti, ki jih je 

Umanotera dala na voljo za izposojo. Berete lahko o 

genskem inženiringu ali o trajnostnem življenju v koči, o 

maščevanje narave zaradi podnebnih sprememb in o 

trajnostnih podjetjih.  

Preberete pa si lahko še predloge knjig ob svetovnem 

dnevu družbene pravičnosti, kjer se lahko poglobite v 

mednarodna podjetja, ekonomske politike in človekove 

pravice ter si preberete zgodbe o pozitivnih učinkih mednarodnega sodelovanja v 

okviru Evropskega leta za razvoj. Predlogi čtiva ob mednarodnem dnevu žensk pa 

zajemajo knjige o človekovih pravicah žensk in o navdihujočem spreminjanju zatiranja v 

priložnosti za ženske po svetu.  

 

 

Najava natečaja »Zame, zate, za svet« 
 

Društvo Humanitas v sodelovanju s partnerji projekta SAME WORLD najavlja 1. 
evropski natečaj SAME WORLD za dobre prakse globalnega učenja, s 
posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju. Natečaj »Zame, zate, za svet« je 
namenjen identificiranju in izpostavljanju dobrih praks globalnega učenja, ki se 
osredotočajo na teme s področja okolja in trajnostnega razvoja v okviru 

http://sola.amnesty.si/natecaj2017-nagrada
http://sola.amnesty.si/ponudba-brezplacnih-delavnic.html
http://sola.amnesty.si/ponudba-brezplacnih-delavnic.html
http://www.humanitas.si/?subpageid=65
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1026
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=1025
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=1025
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&contid=1027
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formalnega izobraževalnega sistema v Evropi, potekal pa bo v desetih evropskih 
državah. K sodelovanju so vabljeni profesorji in profesorice srednjih šol, ki želijo 
primere dobrih izobraževalnih praks deliti z drugimi in jih spodbuditi k uporabi 
metod globalnega učenja.  
 
Zmagovalna skupina (profesorji in sodelujoči dijaki), ki jo bo izbrala mednarodna komisija, bo prejela 
nagrado v obliki imenitnega izleta ter udeležbe na naslednjem mednarodnem srečanju SAME 
WORLD, ki bo oktobra 2017 na Portugalskem. 
 
Povabilo k prijavi na natečaj bo objavljeno v zadnjem tednu marca 2017! 
 

Humanitas partner na projektu strateškega partnerstva Globalno učenje 

Agora 

Kaj dobimo, če vržemo v mešalnik neformalno učenje, globalno učenje in ulično delo z mladimi? 

Projekt Globalno učenje Agora! Društvo Humanitas je del novega projekta strateškega partnerstva, v 

katerem bomo skupaj z društvom Lojtra iz Litije (nosilec projekta), Senzibiliz´Action iz Francije in 

Officine Cittadine iz Italije dve leti razvijali inovativen neformalen pristop uličnega dela z mladimi z 

globalno dimenzijo. Za sabo imamo načrtovalno srečanje v Sloveniji, poleti pa se obeta t. i. job 

shadowing (ali opazovanje na delovnem mestu) v Franciji in v Sloveniji, usposabljanje za trenerje 

multiplikatorje, šest uličnih akcij, priprava super spletne platforme, kjer bomo vso dogajanje zaobjeli, 

in še mnogo več.  Projekt bo prispeval k razvoju novih metodologij povezovanja uličnega dela in 

globalnega učenja. Vse nove metode bodo na voljo na projektni platformi in primerne za prenos v 

okolje mladinskih organizacij, nevladnih organizacij, osnovnih in srednjih šol. Za več informacij o 

projektu spremljajte našo spletno stran in FB. 

 

 

Humanitas partner na projektu strateškega partnerstva Culpeer 

Humanitas je partner na projektu strateškega partnerstva Culpeer, ki združuje 10 partnerjev iz 

Slovenije, Bolgarije, Nemčije, Grčije in Italije (vodja projekta je Inštitut Equalita iz Nemčije). Srednje 

šole in nevladne organizacije bodo združile moči in razvijale kulturni in medvrstniški pristop za 

uspešno integracijo ranljivih skupin mladih in mladih beguncev v šoli. Skupaj bomo razvili priporočila, 

spletna usposabljanja in spletno platformo, ki bo v pomoč učiteljem pri integraciji mladih. Za več 

informacij o projektu spremljajte našo spletno stran in FB. 

 

 

 

http://www.humanitas.si/index.php
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/?fref=ts
http://www.humanitas.si/index.php
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/?fref=ts
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KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA 

Pametno mesto Koper in digitalne storitve po meri občank in občanov 

PiNA, v sklopu informacijske točke Europe Direct Koper - Capodistria, in v sodelovanju z Inštitutom 
za elektronsko participacijo (INePA) vabi na dogodek Pametno mesto Koper in digitalne storitve po 
meri občank in občanov (crowdsourcing), katerega del sta okrogla miza in delavnica pilotnega 
crowdsourcinga. 
 
KDAJ: SREDA, 29. MAREC 2017, ob 16.00 
 
KJE: CENTER MLADIH KOPER (GREGORČIČEVA ULICA 4, KOPER)  
 
ROK ZA PRIJAVO: PONEDELJEK, 27. MAREC 2017 
 
Namen okrogle mize je predstaviti in izmenjati poglede na spremembe v delovanju in upravljanja 
mest, ki jih prinašata razvoj interneta in mobilne tehnologije. Digitalne storitve, aplikacije in 
inovativne oblike povezovanja ljudi, kot so sodelovalna ekonomija, pametne skupnosti in množično 
sodelovanje (crowdsourcing) prinašajo priložnosti za prebivalke in prebivalce Kopra ter okoliških vasi 
na področju izboljšanja mobilnosti, delovnih mest, zdravja, porabe virov in naslavljanja bivanjskih 
problemov. Pri tem bo za učinkovito delovanje pametnega mesta potrebno vzpostaviti ustrezno 
infrastrukturo, uporabniške veščine, varnost, zaupanje med deležniki in spodbujati vključevanje 
občanov, še posebej mladih. 
 
Te in ostale izzive bomo v razpravi na okrogli mizi naslovili s pomočjo vprašanj: 
 

 Kaj je pametno mesto in kakšna je njegova vizija na primeru mesta Koper? 

 Katere pametne storitve bodo občanom na voljo in katera digitalna znanja bodo potrebovali 
za njihovo uporabo? 

 Kako lahko sodelovalna ekonomija in pametne skupnosti prispevajo k inovativnemu 
trajnostnemu razvoju mesta Koper in njegove okolice? 

 Kakšna je vloga mladih pri sooblikovanju pametnega mesta Koper in kako lahko pri tem 
pomaga crowdsourcing? 

 
V drugem delu dogodka pa bomo izvedli delavnico pilotnega crowdsourcinga, namenjeno 
predvsem mladim in njihovi seznanitvi z različnimi vidiki množičnega sodelovanja ljudi 
(crowdsourcing) ter potencialih vzpostavljanja pametnega mesta Koper in razvoja digitalnih storitev 
za občanke in občane. Metodo crowdsourcinga bodo udeleženke/-ci tudi preizkusili na praktičnem 
primeru. 
 
Svojo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca najkasneje do ponedeljka, 27. marca, oz. do 
zasedenosti prostih mest. 
 
Več informacij o dogodku najdete tukaj. 
 

 
 
 

https://docs.google.com/a/pina.si/forms/d/e/1FAIpQLSeLiBdjISyd3klEo3xmUjnWlDnmM7q06INHrmlegLpWQN3zkA/viewform
http://www.pina.si/pametno-mesto-koper-in-digitalne-storitve-po-meri-obcank-in-obcanov/
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Javni poziv za predstavnice/-ke NVO, ki želite biti del strokovno-
posvetovalnega bazena 
 
Stičišče ISKRA želi oblikovati strokovno-posvetovalni bazen, ki bo na poziv izvajal svetovanja, 
sodeloval pri pripravi strokovnih gradiv in dokumentov ter oblikovanju strokovnih mnenj za 
delovna področja: MLADI, ČLOVEKOVE PRAVICE, MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE, 
IZOBRAŽEVANJE, IKT, OKOLJE, KULTURA, PROSTOR, PROSTOVOLJSTVO, SOCIALA, ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI SLOG IN STAROSTNIKI. 
 
Rok za prijavo: ČETRTEK, 30. MAREC 2017 
 
Namen razpisa je identificirati in izbrati do 16 posameznic in posameznikov, ki aktivno delujejo v 
nevladnem sektorju, civilno družbenih iniciativah ali kot samostojne/-i kulturne/-i delavke/-ci na 
območju Obalno-kraške regije na enem ali več področjih, ki so navedena zgoraj. 
 
PODROČJA DELA: 

 Svetovanje nosilcu programa Stičišča ISKRA pri oblikovanju programov in aktivnosti, na 
specifičnem strokovnem področju dela; 

 Sodelovanje pri pripravi strokovnih gradiv in dokumentov na specifičnem strokovnem 
področju dela; 

 Oblikovanje strokovnih mnenj za potrebe zagovorniških akcij programa Stičišča ISKRA. 
 
OD KANDIDATK/-OV PRIČAKUJEMO: 

 Vsaj dve leti aktivnega delovanja v nevladnem sektorju, civilnih iniciativah ali v vlogi 
samostojnega kulturne/-ga delavce/-ca; 

 Veščine, relevantne za pripravo strokovnih gradiv na izbranem strokovnem področju dela; 

 Ustrezna znanja, potrebna za pokrivanje izbranega strokovnega področja dela (pridobljena v 
okviru formalnega izobraževanja, terenskega dela, neformalnega izobraževanja); 

 Motiviranost za prispevek k družbenim spremembam. 
 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI BAZENA: Članstvo v bazenu je definirano za obdobje enega leta in ni 
plačano. Znotraj bazena bodo objavljeni različni interni pozivi za sodelovanje pri strokovnih delih 
stičišča ali nosilca programa stičišča. Vsak interni poziv bo imel določen obseg dela, pogoje prijave, 
definirano bruto plačilo za opravljeno delo in obdobje izvedbe strokovnega dela. 
 
ČLANSTVO V BAZENU: Članstvo v bazenu prinaša obveščenost in možnost prijave na interne pozive, 
eno-letno srečanje in mreženje članov bazena ter možnost brezplačne udeležbe na izobraževanjih s 
področja zagovorništva. 
 
PRIJAVA: Vabljene/-i k prijavi preko prijavnice, ki jo skupaj z življenjepisom v slovenskem jeziku 
najkasneje do 30. marca 2017 pošljete na naslov sticisce@pina.si. V naslov e-sporočila pripišite 
PRIJAVA-BAZEN. 
 
IZBOR IN OBVEŠČANJE: Stičišče ISKRA bo prijavljene kandidate in kandidatke o rezultatih razpisa 
obvestilo najkasneje do 10. aprila 2017. Izbrane/-i člani/-ce bodo vključene/-i v bazen za dobo enega 
leta. Uvrstitev v bazen še ne pomeni, da bo vsak/-a od članov/-ic v obdobju enega leta dejansko tudi 
povabljen/-a k sodelovanju na katerikoli od aktivnosti. Člani/-ce bodo k sodelovanju povabljene/-i 
preko internih pozivov za vsako predvideno posamično aktivnost. 
 
VEČ INFORMACIJ: info@sticisce-iskra.si 

http://sticisce-iskra.si/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/03/Prijavnica_strokovno_posvetovalni-bazen.docx
mailto:info@sticisce-iskra.si
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Z novim multimedijskim znanjem do ustvarjanja video zgodb 

Videi so rezultat mednarodnega usposabljanja v sklopu 
projekta COMP-PASS, ki je potekalo v Strunjanu med 10. in 
15. februarjem 2017.  

Udeleženke/-ci iz Bolgarije, Francije, Madžarske, Italije, 
Portugalske, Romunije, Slovenije in Španije so na usposabljanju 
med drugim pridobile/-i tudi osnovno znanje za uporabo 
multimedije in izdelavo video zgodbe: od izdelave scenarijev, 
do avdio ter video snemanja in montaže.  

Predstavljamo rezultate treh različnih skupin: 
 

1. Black and white. 
 

2. Unexpected Discovery. 
 

3. The Birthday. 
 
Cilji usposabljanja za mladinske delavke/-ce / multiplikatorje/-ice so bili: 

 seznanitev s storytelling-om (sl. zgodbarjenje) kot uporabno metodo v mladinskem delu; 

 facilitirati proces priprave in izvedbe usposabljanja ali delavnic storytelling-a, z 
zagotavljanjem pomembnega know-how-a; metod, vaj in tehnik; 

 razvijanje kompetenc in motivacije mladinskih delavk/-cev za spodbujanje, podporo in 
pomoč pri delu z brezposelnimi mladimi (za razvijanje njihove samozavesti, samospoštovanja 
in ovrednotenje svojih potencialov skozi pripovedovanje in izdelavo digitalnih video zgodb). 

VEČ O PROJEKTU COMP-PASS: klik 

www.comp-pass-project.eu 

Facebook Comp-PASS 

 

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 

 

Priročnik  Anna Lindh za medkulturno državljanstvo v evro-sredozemski regiji 
 
Priročnik  Anna Lindh za medkulturno državljanstvo v evro-sredozemski regiji je prvi svoje vrste, 
ustvarjalci  v Mediteranski regiji in Evropi so ga razvijali tri leta. To je orodje za podporo učenju z 
mladimi, ki se osredotočajo na znanje in sposobnosti, da igrajo aktivno vlogo v družbenem življenju 
na lokalni in mednarodni ravni. 
 
 Priročnik zajema teoretične in praktične vidike medkulturnega učenja državljanstva, vključno s 
praktičnimi primeri dobrih praks iz celotne sredozemske regije. 
 
Priročnik lahko dobite na tej povezavi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tmUXltBYleM
https://www.youtube.com/watch?v=HFxsjp0MxYg
https://www.youtube.com/watch?v=v7lE60HVESQ
http://www.pina.si/all-project-list/comp-pass/
http://www.comp-pass-project.eu/
https://www.facebook.com/eucomppass/
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/education_handbook_pages_2_-_3_-_2017.pdf
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Svetovni dan voda v znamenju pitne vode za mednarodni mir in varnost 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve in  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta ob svetovnem dnevu voda 
organizirala okroglo mizo z naslovom "Pomen virov pitne vode za mednarodni mir in varnost". 
Udeleženci so naslovili pomen dostopa do čiste in varne pitne vode nasploh, kot tudi vlogo vode v 
trajnostnem razvoju ter pri ohranjanju miru in varnosti.  
Več 
 

Slovenija šele na 16. mestu v boju proti podnebnih spremembam 
 
Trenutno je v obravnavi glavno orodje EU za spopadanje s podnebnimi spremembami – Uredba o 
delitvi naporov, ki zajema 60 % vseh emisij v EU. Uredba določa zavezujoče nacionalne cilje za 
zmanjšanje emisij med letom 2021 in 2030  v sektorjih, ki niso vključeni v evropsko shemo 
trgovanja z emisijami (promet, stavbe, kmetijstvo in odpadki). Podnebna razvrstitvena lestvica, ki 
sta jo pripravili organizacija Carbon Market Watch in mreža Transport & Environment, daje vpogled 
v stališča posameznih držav članic. Na podlagi indeksa uvršča države med tiste, ki se zavzemajo za 
okrepitev Uredbe in tiste, ki jo želijo oslabiti. 
 
Slovenija se je uvrstila šele na 16. mesto, saj je v Bruslju močno zagovarjala prehod prihrankov emisij 
z naslova upravljanja z gozdovi v netrgovane sektorje, ki sicer v trenutnem predlogu Evropske 
komisije niso predvideni. Hkrati pa je Odbor za zadeve Evropske unije sprejel eno 
najambicioznejših stališč v EU (posnetek seje). Več o samem stališču in kako bi to lahko izboljšalo 
ambicioznost Slovenije si lahko preberete tudi v analizi razvrstitvene lestvice. 
Več 
 

Na kulturnem bazarju 2017 tudi o pomenu mednarodnega razvojnega 
sodelovanja 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je tudi letos sodelovalo 
na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. 
Ministrstvo je v okviru interaktivnih delavnic 
nagovorilo učitelje in učence o vplivu posameznikovih 
dejanj na globalni ravni, pomenu mednarodnega 
razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči in 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja. V panelni 
razpravi, osredotočeni na človekove pravice, je bil 
predstavljen tudi projekt izobraževanja o otrokovih 
pravicah “Naše pravice”.  
 
Ministrstvo za zunanje zadeve se je obiskovalcem bazarja predstavilo v razstavnem prostoru ter 
pripravilo delavnici, na katerih so učitelji in učenci obravnavali vpliv svojih vsakodnevnih ravnanj na 
dogajanja po svetu. S pomočjo fotografij so spoznavali projekte mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči, s čimer Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu 
svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega 
razvoja na globalni ravni. 
Več 
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Zdravje v javnem prostoru: izziv neaktivnih prebivalcev 
Telesna neaktivnost in sedeči način življenja postajata glavni grožnji za zdravje prebivalcev. 
Pogostost kroničnih obolenj, povezanih s fizično neaktivnostjo, se je drastično povečala. Kronična 
obolenja, kot so bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, rak debelega črevesa in debelost vplivajo na 
visoko in zgodnjo umrljivost, osamljenost in družbeno izključenost. Pričakovati je, da se bodo 
mesta v prihajajočem desetletju vse več ukvarjala s spodbujanjem prebivalcev k telesni aktivnosti. 
 
Ukrepi držav za izboljšanje na področju zdravja in dobrega počutja so zapisani v tretjem cilji Agende 
2030 za trajnostni razvoj, kjer so se države zavezale, da bodo do leta 203 poskrbele za zdravo življenje 
in spodbujale dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. 
Več 
 

Civilna družba ostro nasprotuje načrtovanim mega-združitvam v kmetijstvu – 
nevarnost za našo hrano in kmetovanje 
 
Več kot 200 organizacij, vključno z Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj 
(European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), katerega članica je 
SLOGA, je nasprotovalo načrtovanim združitvam šestih ogromnih kmetijskih korporacij.  
 
Skupine kmetovalcev, delavcev na kmetijah, čebelarjev, verskih organizacij in organizacij na področju 
mednarodnega razvoja ter okoljevarstva trdijo, da bodo tri družbe, nastale z združitvami, 
osredotočile tržno moč in »zaostrile težave, ki jih povzroča industrijsko kmetijstvo – z negativnimi 
posledicami za javnost, kmetovalce ter delavce na kmetijah, potrošnike, okolje in prehransko 
varnost«, so opozorile v odprtem pismu Evropski komisiji ter evropski komisarki za konkurenco 
Margrethe Verstager. 
Več 
 

Vloga izobraževanja pri preprečevanju nasilnega ekstremizma 
 
V Evropskem parlamentu je 21. marca potekala konferenca o vlogi izobraževanja pri preprečevanju 
nasilnega ekstremizma s častno gostjo Irino Bokovo, generalno direktorico UNESCO. 
 

Konferenca, ki je potekala v soorganizaciji UNESCO in 
Evropskega parlamenta, je simbolično potekala na 
predvečer prve obletnice uničujočih terorističnih 
napadov leta 2016 v Bruslju. Osvetlila  je nujnost 
iskanja novih pristopov v izobraževanju, 
mednarodnem sodelovanju in večje vloge, ki jo je 
potrebno dati mladim ter marginaliziranim skupnostim 
za preprečevanje ekstremizma. 

 
Generalno strinjanje, da je izobraževanje eden najbolj učinkovitih načinov za izgradnjo miru, je 
podprla tudi množica mladih, prisotnih na konferenci, ki so aktivno sodelovali v razpravi. Odprli pa so 
mnogo vprašanj, ki nakazujejo, da je na tem področju še precej prostora za učinkovito reševanje 
problema prepogostega pridruževanja mladih ekstremističnim skupinam. 
 
Razprava, ki je osvetlila množico dobrih praks, ki po svetu delujejo v smeri večjega vključevanja 
mladih v družbene procese, je med udeleženci odprla še debato o pomenu krepitve medijske 
pismenosti pri mladih, kot tudi poglobitev dialoga z verskimi predstavniki – za preprečevanje 
sovražnega govora ter spodbudo k spoštovanju človekovih pravic. Poudarjena je bila tudi pomembna 
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vloga učiteljev ter odločevalcev pri grajenju mostov z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, ki se v 
današnjem času pogosto počutijo prezrte in preslišane. 
Več 
 

Za kar četrtino otrok na svetu bo do leta 2040 omejen dostop do vode 
 
Ob svetovnem dnevu vode Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) opozarja, da bo do leta 
2040 skoraj 600 milijonov oziroma četrtina otrok na svetu živelo na območjih z izjemno omejenimi 
vodnimi viri. 
 

Unicef je ob svetovnem dnevu voda izdal poročilo z naslovom "Žejni 
prihodnosti: Voda in otroci v spreminjajočem se podnebju", v katerem 
opozarja na tveganja, ki jih predstavljajo osiromašeni viri pitne vode za 
dobro počutje in življenja otrok, pa tudi na to, kako bodo podnebne 
spremembe v prihajajočih letih povečale ta tveganja. 
 
Poročilo ugotavlja, da bo imelo pomanjkanje vode največji vpliv na 
najrevnejše in najranljivejše otroke, milijoni otrok pa že danes živijo na 
območjih s slabim dostopom do varne vode in sanitarij. Več kot 800 otrok, 
mlajših od pet let, vsak dan umre zaradi driske, ki je posledica neustrezne 
vode, sanitarij in higiene. 
Več 

 

Leta 2016 je za mednarodno zaščito v EU zaprosilo 1,2 milijona ljudi 
 
Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je leta 2016 za mednarodno zaščito v 
EU zaprosilo 1,2 milijona ljudi. Največ prosilcev za azil je bilo iz Sirije, Afganistana in Iraka, skupno 
so predstavljali nekaj več kot polovico vseh novih prosilcev za azil. Največ oziroma 60 % novih 
prosilcev za azil so zabeležili v Nemčiji, sledita Italija (10 %) in Francija (6 %). 
 
V Sloveniji je bilo v 2016 registriranih 1.265 prvih prosilcev za azil, kar je 389-odstotno povečanje 
glede na leto 2015, ko je bilo registriranih 260 novih prosilcev za azil. 
Za mednarodno zaščito je v Sloveniji lani zaprosilo 410 Afganistancev (32 % vseh prosilcev v Sloveniji), 
270 Sircev (21 %) in 115 Iračanov (9 %). Podatki Eurostata so zaokroženi na 5 oseb. 
Več 
 

Ob dvigu Sredozemskega morja ogrožen Severni Jadran 
 
Mednarodna raziskava italijanske javne agencije Enea je pokazala, da se je gladina Sredozemskega 
morja v zadnjem tisočletju dvignila za približno 30 centimetrov, medtem ko projekcije 
napovedujejo dvig gladine morja tudi do 95 centimetrov do leta 2100. 
 
Ukrepi, si so jih države sveta podpisale ob sprejetju Agende 2030 za trajnostni razvoj, za področje 
življenja v vodi, so zapisani v 14 cilju trajnostnega razvoja, kjer je med drugim zapisano, da bomo do 
leta 2020 ohranili vsaj deset odstotkov obalnih in morskih območij v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom, in sicer na temelju najnovejših znanstvenih spoznanj. 
Več 
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Poročilo o ovirah pri vključevanju migrantov v evropsko družbo 
 
Tveganje segregacije, diskriminacije in omejitev v zvezi s politično udeležbo je lahko nepremostljiva 
ovira za vključevanje migrantov v evropsko družbo, ugotavlja Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice (FRA). 
 
V poročilu o spodbujanju udeležbe migrantov in njihovih potomcev  FRA preučuje strategije 
vključevanja po EU, navaja uspešne in neuspešne primere politik ter priporoča spremembe za 
oblikovanje močnejše in bolj povezane Evrope. 
Več 
 

Izšlo EU poročilo o sodelovanju s civilno družbo 
 
Izšlo je CONCORD poročilo z naslovom "Na poti k učinkovitejšemu sodelovanju s civilno družbo", ki 
ponuja priporočila za spodbujanje delegacij EU, sedeža EU, držav članic EU kot tudi organizacij 
civilne družbe za izboljšanje njihovega partnerstva, dialog in usklajevanja.  
 
Poročilo temelji na obsežni raziskavi in je obogateno s petimi primeri držav: Kambodžo, Hondurasom, 
Kenijo, Malijem in Tunizijo. 
Več 
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