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Spoštovani gostje, dame in gospodje, 

 

v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim tukaj na Brdu, na prvem 

Nacionalnem forumu o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni 

razvoj. Tega dogodka ne bi bilo brez Evropske mreže za globalno učenje – GENE in 

njihove strokovne in finančne podpore. Izpostaviti moram tudi odlično sodelovanje z 

ostalimi partnerji: z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, skupaj z 

Zavodom za šolstvo, z nepogrešljivimi predstavniki iz nevladnih organizacij in 

številnimi drugimi. Hvala vsem za sodelovanje in podporo. 

 

Ni naključje, da je Ministrstvo za zunanje zadeve pobudnik tega foruma; naše 

področje dela zajema ves svet in tako nas narava dela sili, da na dogajanja gledamo 

globalno, proučujemo medsebojno povezanost in soodvisnost dogodkov ter 

ugotavljamo globalne trende. V zadnjih desetletjih so procesi komunikacijsko-

informacijske, gospodarske, kulturne in tehnološke globalizacije temeljito spremenili 

vsebino in način opravljanja našega poklica.  

 

Podnebne spremembe in drugi okoljski izzivi, revščina, prehranska in energetska 

varnost, neenakomeren razvoj, migracije ter terorizem so teme, s katerimi se 

mednarodna skupnost intenzivno ukvarja. Ta tveganja in izzive bomo lahko 

učinkovito upravljali le v skupnem dogovoru med državami ter državljankami in 

državljani sveta. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 predvideva ravno to – 

partnerstvo in skupni napor za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, v katerih 



 

 

 

sodelujejo vsi deležniki, vključno s civilno družbo, zasebnim sektorjem in mnogimi 

drugimi.  

 

Zavedanje o globalnih izzivih je prvi korak na dolgi poti k uspešnemu soočenju in 

upravljanju z njimi. Pogosto se premalo zavedamo, da lahko kot posamezniki storimo 

presenetljivo veliko za to, da bo naš globalni razvoj trajnosten in da bo odgovoren do 

vseh ljudi in do okolja. Globalno učenje nas uči prav to. Uči nas, kako lahko sami 

vplivamo na svetovna dogajanja in kako se lahko odgovorno ter tvorno vključujemo v 

svetovne tokove. Pomaga nam pridobivati znanje in razumevanje o globalnih izzivih, 

pomenu trajnostnega razvoja, aktualnem svetovnem dogajanju, njegovih vzrokih in 

posledicah ter o povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti. 

 

Cilj globalnega učenja so globalno odgovorni, aktivni in solidarni posamezniki in 

posameznice ter skupnosti. Globalno učenje je naša naložba v prihodnost; naš 

prispevek k zmanjševanju revščine in neenakosti, trajnostnemu razvoju z 

gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter k spoštovanju človekovih pravic.  

 

Slovenija kot država donatorica preko mednarodnega razvojnega sodelovanja 

pomaga državam partnericam pri njihovih naporih za odpravo revščine, večjo 

enakopravnost in trajnostni razvoj. Ob tej priložnosti bi želel spomniti, da se na 

Ministrstvu za zunanje zadeve že vrsto let zavedamo pomena globalnega učenja, 

predvsem z vidika mednarodnega razvojnega sodelovanja in spoštovanja človekovih 

pravic, ki sta med prednostnimi področji naše zunanje politike.  

 

Med predsedovanjem Svetu EU v letu 2008, ki je bilo tudi leto medkulturnega 

dialoga, smo tej tematiki posvetili veliko pozornost. Leta 2015 smo v okviru 

Evropskega leta za razvoj izvedli vrsto aktivnosti, ki so prispevale k razumevanju 

razvojnih izzivov v svetu. S spodbujanjem vrednot in ciljev globalnega učenja smo 

nadaljevali tudi v okviru evro-sredozemske konference o izobraževanju za dialog, ki 

smo jo nazadnje soorganizirali oktobra 2017. Na področju človekovih pravic Slovenija 

od leta 2005 izvaja projekt ''Naše pravice''. Slednji je omogočil izobraževanje o 

otrokovih pravicah več kot 195 tisočim otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, na 

Bližnjem vzhodu, v Latinski Ameriki in Afriki. 

 

Na vsakoletnih Slovenskih razvojnih dnevih skrbimo za ozaveščanje in dvig 

senzibilnosti za aktualne globalne izzive. Kontinuirano podpiramo tudi projekte 

nevladnih organizacij, ki spodbujajo razumevanje dogajanja in izzivov v svetu.  

  



 

 

 

Močno si želim, da današnji forum ne bi bil enkraten dogodek, ampak da bo 

spodbudil dodatne razmisleke in aktivnosti. Ti naj prispevajo k širjenju zavesti o 

globalnih temah in celovitem pristopu do izobraževanja in vzgoje za dobro 

upravljanje s svetom, v katerem živimo. Pri tem moramo sodelovati vsi, saj – kot 

pravi slogan Organizacije Združenih narodov – ta svet je od vseh nas.  

 

Želim vam uspešno delo in hvala za vašo pozornost. 

 

 

 


