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Razmišljanje: Ostati ženska v času zla 
Faila Pašić Bišić, Človekoljubno dobrodelno društvo UP 
 
Evropske vlade ne upoštevajo več dejstva, da imajo muslimani več vidikov 
identitete, ki se nenehno dopolnjujejo z novimi vsebinami in elementi. Medtem, 
ko se manjši del muslimanske skupnosti asimilira ali izolira samoiniciativno ali pa 
je takšno vedenje rezultat državne politike, si večina muslimanov želi integracije v 
evropsko družbo. Spet se soočamo s perspektivami in dilemami muslimanov v 
Evropi, v ospredje pa vedno postavljamo muslimansko žensko, ki prakticira islamski 
način oblačenja. Vsaka prepoved pomeni stigmatizacijo, saj je utopično 
pričakovati, da bodo muslimanke odvrgle svojo oblačilno prakso. 
Antropologija pozna ta pojav, dokazovanja prevlade, politične in vojaške moči 
preko ženskih teles. Evropa je ranjena in podvržena nevarnostim, a vsak 
maščevalen ukrep, ki ni posameznikov, temveč formalen in na ravni države, je 
vprašanje, ki nima enoznačnega odgovora. A eno ostaja, muslimani so največje 
žrtve ekstremizma. 
Hidžab ima zelo močno simboliko, muslimankam daje identiteto, jih osvobaja 
zahodno kulturnega imperializma in prevlade. Čutijo se kot unikatno bitje, saj 
tovrstno oblačilo izraža pogum, moč in osebnost. 
Komercializacija ženske golote je pri nas velika. Pravila oblačenja so značilnost 
vsakega civilizacijskega okolja, v skladu z univerzalnim načelom, da se naša 
svoboda končuje tam, kjer se začne svoboda drugega. 
 

Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani ali pa tukaj. 

 
V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 
Kulturno izobraževalno društvo  PiNA, Mirovni  inštitut,  Humanitarno  drušvo 
ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, 
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod 
Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in 
platforma SLOGA. 

 
 

 
Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. 
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti 
avtorjev.  

VSEBINE: 
 
Ulična akcija in kolesarski 
zajtrk 
Tina Trdin, društvo Humanitas 
Katjuša Šavc, Focus 

stran 2 

 
 
Davčna pravičnost in 
podarjanje 
Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut 
Ana Čemažar, Amnesty 
International 

stran 4 

 

 
Njen svet je naš svet - 
osveščevalni dogodek 
Sloga platforma 

stran 7 

 
 
Vabilo na interaktivno 
predstavo 
Tina Trdin, Humanitas 

stran 9 
 

 
 

      …in še veliko več

http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-ostati-zenska-v-casu-zla/
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-ostati-zenska-v-casu-zla/
http://www.humanitas.si/
http://www.zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/kontakt/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://www.adra.si/
https://www.adra.si/
http://www.umanotera.org/
http://www.focus.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
http://www.karitas.si/
http://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.sloga-platform.org/
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      Solidarnostne ekonomije 
Umanotera 

 

V spomladanski številki Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo 

antropologijo z naslovom Solidarnostne ekonomije je izšel članek o 

Skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri avtorjev Renate Karba iz 

Umanotere in Tomislava Tkalca iz Focusa. Članek utemeljuje, zakaj imajo 

lokalne skupnosti ključno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, 

navaja številne dobre prakse skupnostnega upravljanja na značilnih področjih 

urejanja prostora, oskrbe s hrano in energijo ter krožnega gospodarstva, 

nenazadnje pa analizira stanje duha na področju skupnostnega upravljanja z 

življenjskimi viri v Sloveniji.  

Vabljeni k branju časopisa, ki poleg izvirnih prispevkov avtorjev  prinaša 

prevode štirih temeljnih zadružnih dokumentov, ki so jih sprejele 

Mednarodna zadružna zveza, Mednarodna organizacija dela in Mednarodna 

organizacija industrijskih, obrtniških in storitvenih zadrug. 

 
 

 

Sodelovanje v raziskavi Večjezičnost 
Ljubljane 
Sloga platforma 

 

Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) izvaja raziskavo o različnih jezikih, ki 

jih uporabljamo prebivalci Ljubljane. V ta namen so pripravili vprašalnik, ki je 

namenjen priseljencem (tudi tistim, ki že imajo državljanstvo Republike 

Slovenije), potomcem priseljencev in (zakonskim) partnerjem priseljencev, ki 

živijo v Ljubljani.  

 

Prosijo,  da izpolnite anonimni vprašalnik ali ga posredujete tistim, ki spadajo 

v ciljno skupino in bi jih sodelovanje v raziskavi zanimalo. Vprašalnik lahko 

izpolnite v spletni obliki, lahko pa tudi v Wordovem dokumentu. Za 

izpolnjevanje vprašalnika boste porabili približno 10 minut. 

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z raziskavo se lahko obrnete na 

raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja 

dr. Romano Bešter (romana.bester@guest.arnes.si) ali dr. Janeza Pirca 

(janez.pirc2@guest.arnes.si). 
 

http://www.sloga-platform.org/sodelovanje-v-raziskavi-vecjezicnost-ljubljane/
http://www.sloga-platform.org/sodelovanje-v-raziskavi-vecjezicnost-ljubljane/
http://www.inv.si/domov.aspx?lang=slo
https://www.1ka.si/a/168989
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/05/Vecjezicnost_Ljubljana_vprasalnik-april-2018.doc
mailto:romana.bester@guest.arnes.si
mailto:janez.pirc2@guest.arnes.si


Kolesarski zajtrki 

Katjuša Šavc, Focus 
 

- 29.5.2018 - Koper [vabilo] [Facebook dogodek] 

- 15. 6. 2018 - Ljubljana 

 

Se vsak dan v službo voziš s kolesom? Seveda, zakaj bi namreč izgubljal čas v 

avtu, če pa si s kolesom hitrejši, bolj fit in hkrati pomembno prispevaš k 

zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in čistejšemu zraku v tvojem mestu. 

Ne glede na to, ali kolesarite skozi celo leto ali pa potrebujete malo vzpodbude, 

predvsem pa tiste, ki letos še niste namazali verig in napolnili zračnic – na 

kolesarskih zajtrkih boste lahko popravili manjše pomanjkljivosti, nekaj 

prigriznili in morda zadeli nagrado.  
 

   

                                                                

     

    

 
 
 

Obujamo spomine in načrtujemo novo 
ulično akcijo! 
Tina Trdin, Humanitas 
 

Društvo Humanitas in Lojtra sta lansko leto v okviru projekta Globalno učenje 

Agora izvedla usposabljanje za multiplikatorje v mestu Lecce, v Italiji. 22 

multiplikatorjev iz treh držav sedaj izvaja ulične akcije za namen ozaveščanja 

mladih in mimoidočih o temah, kot so globalna odgovornost, odpadna in 

zavržena hrana, migracije, podnebne spremembe ipd. V sklopu uličnih akcij 

uporabljajo številne metode, ki so bile razvite in nadgrajene v okviru projekta 

kot na primer word carrier ali nosilec besed, Twisterra, od kje je moje jabolko?, 

igra kmetov … Glavni skupen namen uličnih akcij je prevprašati našo vpetost v 

globalne izzive in aktivacija za pozitivne spremembe. Vse metode so izkustvene 

in sledijo načelom neformalnega izobraževanja.  

Za lažjo predstavo o usposabljanju in uporabljenih metodah na ulici vam tukaj 

predstavljamo krajši filmček z usposabljanja za multiplikatorje: 

https://youtu.be/wSw0wLUcyuc. 

Ob tej priložnosti pa že sedaj najavljamo junijsko ulično akcijo v okviru projekta 

Globalno učenje Agora, ki bo potekala 19. 6. v Ljubljani. Save the date! Več o 

akciji sledi. 

Projekt strateškega partnerstva Globalno učenje Agora je financiran s strani 

programa Erasmus+, katerega nacionalna agencija v Sloveniji je Movit. 
Spremljaj nas na:  
www.humanitas.si; www.drustvolojtra.si, 
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/; 
https://www.facebook.com/lojtradrustvo 
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http://focus.si/napovednik-kolesarski-zajtrki-po-sloveniji/
http://focus.si/wp-content/uploads/2018/05/Kolesarski_zajtrk_vabilo_Koper.pdf
https://www.facebook.com/events/2091556244457521/
https://youtu.be/wSw0wLUcyuc
http://www.humanitas.si/
http://www.drustvolojtra.si/
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/
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Moja revolucija v mladinskih centrih 
Ljubljane  
Živa Kavka Gobbo, Focus 

 

V okviru projekta Moja revolucija se bodo v aprilu in maju odvijali dogodki po 

različnih mladinskih centrih v Ljubljani. Na raznovrstnih dogodkih se bomo z 

mladimi pogovarjali, kaj je danes njihova revolucija. 

 

24.5. Mladi Zmaji Črnuče - Basement: Vloga glasbe v revolucijah; pogovor z 

Miho Zadnikarjem 

29.5. Mladinska postaja Moste: Kratki film in revolucija – danes? Pogovor o 

današnjih revolucionarnih željah mladih 

Spremljajte nas tudi preko FB. 

 

Zainteresirani mladi med 16 in 26 leti, ki bi si želeli prispevati k mednarodnem 

mladinskem manifestu skupaj z mladimi iz Poljske, Italije, Avstrije in Slovenije 

se nam lahko pridružijo v Bologni (Italija) med 8. in 10. junijem. Več informacij 

na: ziva@focus.si 

Po srečanju v Bologni sledi jesensko srečanje na Dunaju in predaja 

mladinskega manifesta v evropskem parlamentu, Novembra 2018.  
 

»/…/ Ko bodo 
padle ograje v 
naših glavah, 

bodo padle tudi 
ograje okoli 
naših hiš in 

nekoč bo padla 
tudi tista okoli 
naše države.«

  
dijakinja srednje šole Zagorje 

po obisku Humanitasove 
predstave Skozi oči begunca 

 

Mednarodni tabori 
Zavod Voluntariat 

 

Ponudba mednarodnih prostovoljskih taborov je dosegla vrhunec in na stotine 

prostih mest še čaka, da jih zasedete motivirani prostovoljci, ki si želite novih 

znanj in medkulturnih izkušenj. Spodnja starostna meja je 18 oziroma 21 let, 

medtem ko zgornje starostne meje ni, pomemben ni niti status. Vabimo mlade 

in starejše, študente, brezposelne, driužine in zaposlene! 

 

Za kakšno delo gre? 

Umetnost, ekologija, antirasizem, LGBT, fotografija, ekološko kmetovanje, 

arhitektura, okoljevarstvo, človekove pravice, medkulturnost… 

 

Prijava je zelo preprosta, podrobna navodila najdete tukaj. Če imate še kakšno 

vprašanje, pa nam pišite na zavod@zavod-voluntariat.si ali pa odgovor 

poiščite tukaj.  

http://focus.si/moja-revolucija-se-je-odpravila-po-mladinskih-centrih-ljubljane/
http://focus.si/moja-revolucija-se-je-odpravila-po-mladinskih-centrih-ljubljane/
https://www.facebook.com/basementmladizmaji/
https://www.facebook.com/events/840749019467229/
https://www.facebook.com/events/175548863258191/
https://www.facebook.com/Focus-dru%C5%A1tvo-za-sonaraven-razvoj-102712549764614/
mailto:ziva@focus.si
https://www.docdroid.net/1oUV7Ty/kako-se-prijavim-na-tabor.pdf
https://www.workcamps.info/icamps/SI-SCI/en/faqs.html
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Davčna pravičnost 
Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut 

 

V sklopu projekta #TrajnostnoLokalnoGlobalno se Ekvilib Inštitut posveča 17. 

cilju trajnostnega razvoja, ki med drugim govori o zagotavljanju in 

omogočanju mobilizacije lastnih sredstev držav za financiranje razvoja. Velik 

poudarek globalnega gibanja za davčno pravičnost, katerega del smo, je že 

leta prav opozarjanje na vir prihodkov tudi za kakovostno javno šolstvo tako 

v t.i. državah v razvoju kot v razvitih državah, ki se skriva v davčnih oazah in 

neplačanih davkih. Pred štirimi leti je mreža Education International objavila 

vodnik za sindikate na področju izobraževanja: Tax Justice: a resource guide 

for education unions. Vljudno vabljeni k branju! Za več informacij in o tem, 

kako se lahko vi in vaši učenci, dijaki, študenti seznanite s tematiko bolj 

podrobno, pa se obrnite na nas.  
 

 

 NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA 

 

Postanite donator lokalni osnovni šoli – 
učencem_kam, podarite Pomisli 
Ana Čemažar, Amnesty International Slovenije 
 

Knjiga je lepo in uporabno darilo. Želimo si, da bi čim več otrok imelo svoj 

izvod slikanice Pomisli, zato smo zelo veseli pobude Založbe Narava, da jo 

podjetjem, ki bodo knjige donirali otrokom, ponudijo po posebni promocijski 

ceni 5 evrov. Direktor založbe Peter Virnik si pravzaprav želi, da bi prav vsak 

tretje- in četrtošolec dobil knjigo: »Pri tem računamo na pomoč donatorjev. 

Podjetja, ki delujejo in ustvarjajo dobiček v miru, bi lahko majhen delček tega 

dobička prispevala kot nagrado tistim, ki se borijo za mir.« 

Če imate podjetje, delate v podjetju, ki podpira humanitarne projekte, če 

želite kot posameznik_ca knjige donirati otrokom v izbrani šoli ali pa poznate 

koga, ki bi ga ponudba zanimala, kliknite za dodatne informacije. 

Slikanica Pomisli je v slovenščino prepesnjena legendarna Imagine Johna 

Lennona; brezplačno so na voljo tudi pedagoška gradiva.  
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http://www.ekvilib.org/sl/
https://issuu.com/educationinternational/docs/ei_taxjustice_final_eng
https://issuu.com/educationinternational/docs/ei_taxjustice_final_eng
http://www.ekvilib.org/sl/o-nas/
http://www.amnesty.si/pomisli
http://www.narava.si/
http://www.amnesty.si/pomisli#podjetja
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GENE razpisuje natečaj za najbolj 
inovativne projekte globalnega učenja 
Sloga platforma 

 

Evropska mreža za globalno učenje – GENE je tudi letos objavila natečaj za 

inovativne projekte s področja globalnega učenja, na katerega se lahko 

prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava. Prvih pet izbranih 

projektov bo prejelo denarno nagradno, preostali izbrani projekti pa omembo 

v zborniku.  

GENE združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim 

učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh 

evropskih državah. V okviru natečaja za najbolj inovativne projekte 

globalnega učenja želi še posebej spodbuditi inovacijske pristope. Nagrajeni 

bodo projekti globalnega učenja, ki preko vključujočega in aktivnega pristopa, 

ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja ter inovativnosti prinašajo pozitivne 

spremembe v družbi. 

Letošnji natečaj spodbuja projekte globalnega učenja, ki prispevajo k 

transformativnemu učenju ter s tem k razumevanju sveta na lokalni in 

globalni ravni. 

 

Sodelujejo lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava. Pet najbolj 

inovativnih projektov bo nagrajenih z denarno nagrado v višini 10.000 evrov. 

Dodatno k temu bo 20 do 25 projektov objavljenih v zborniku. 

Informacije in navodila za prijavo so dostopne na https://gene.eu/award/ ali 

preko elektronskega naslova award@gene.eu. 
 

Ob zavedanju, 
da je narava 

naša največja 
učiteljica, vrt pa 

učilnica 
življenja, se na 

OŠ dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj 
trudimo 

ustvarjati take 
pogoje, da se 
učenci lahko 

naučijo čim več 
neposredno od 
narave same. 

 
učiteljica na OŠ Ptuj 

 

 

http://tuditi.si/gene-razpisuje-natecaj-za-najbolj-inovativne-projekte-globalnega-ucenja/
http://tuditi.si/gene-razpisuje-natecaj-za-najbolj-inovativne-projekte-globalnega-ucenja/
http://tuditi.si/author/uporabnik/
https://gene.eu/award/
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 Posebni Eurobarometer: Je po mnenju 
Evropejcev življenje v EU pravično? 
Sloga Platforma 

 

Evropska komisija je objavila rezultate posebne raziskave Eurobarometer o 

pravičnosti v EU. Življenje v EU je po mnenju večine Evropejcev na splošno 

pravično, vendar obstajajo pomisleki glede pravosodja, političnih odločitev 

in dohodkovne neenakosti. 

 

Raziskava „Pravičnost, neenakost in medgeneracijska mobilnost“ je bila 

izvedena med 2. in 11. decembrom 2017 z osebnimi razgovori, ki so bili 

opravljeni s skupno 28 031 osebami v 28 državah EU. 

 

Več info: Eurobarometer, poročilo in informativni pregled po državah 

Skupno raziskovalno središče – informativno gradivo 

Poročilo Skupnega raziskovalnega središča o pravičnosti za leto 2017 

Celotno sporočilo 

 
 
Podaljšan rok prijave: Usposabljanje na 
področju Ciljev trajnostnega razvoja 
Tina Trdin, Humanitas 

 

Avstrijska organizacija Sudwind, v sodelovanju s Humanitasom in drugimi 

projektnimi partnerji, organizira usposabljanje na področju Ciljev 

trajnostnega razvoja (CTR).  

 

Kdaj: 3. - 8. junij 2018 

Kje: Dunaj, Avstrija 

Kdo: Iščemo še enega udeleženca_ko (18-30let) 

Stroški: Organizacija povrne potne stroške v višini 100 eurov/oseba, stroški 

hrane & prenočišča & programa so kriti iz programa Erasmus+, predvidena 

pa je kotizacija 50 eur na udeleženca. 

Rok prijave: 25. maj 2018. 

 

Več informacij najdete na povezavi. Za dodatna vprašanja pa lahko pišete na 

tina@humanitas.si. 
 

http://www.sloga-platform.org/posebni-eurobarometer-je-po-mnenju-evropejcev-zivljenje-v-eu-pravicno/
http://www.sloga-platform.org/posebni-eurobarometer-je-po-mnenju-evropejcev-zivljenje-v-eu-pravicno/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2166
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/what-makes-fair-society-insights-and-evidence
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_sl.htm
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1101
mailto:tina@humanitas.si


 
 

 
 
 

Njen svet je naš svet – ozaveščevalni 
dogodek o enakosti spolov 
Sloga Platforma 
 

V državah članicah Evropske (EU) unije bo 25. maja organiziran dogodek, 

katerega glavni cilj je (predvsem) seznaniti mlade z delom EU in držav članic 

na področju enakosti spolov v državah v razvoju.  Dogodek z naslovom »Njen 

svet je naš svet«, bo potekal v Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Lizboni, Rimu 

in Talinu in tudi na Glavnem trgu v Mariboru. Na družbenih omrežjih pa še v 

12 državah Evropske unije.  

 

Dogodek »Njen svet je naš svet« bo potekal 25.5., med 9. in 18. uro v 

paviljonu na Glavnem trgu v Mariboru.  Sočasno preko spleta poteka tudi 

ozaveščevalna kampanja – objave ministrstva in partnerjev lahko najdete 

pod ključnikom #HerWorldOurWorld. 

Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja 

enakosti spolov v Sloveniji, Evropski uniji in državah globalnega juga. Preko 

interaktivnih predstavitev bodo lahko spoznali primere dobrih praks 

vključevanja enakosti spolov, statistiko in ukrepe, prav tako pa se bodo lahko 

pogovorili s prostovoljci – strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas, ki 

bodo ponudili še dodatne informacije. 

Mladi se bodo lahko preizkusili v mnogih interaktivnih aktivnostih. Prav tako 

boste lahko spoznali nekatere ambasadorje slovenske kampanje #OnZanjo, 

ki poteka pod taktirko Inštituta za proučevanje enakosti spolov (IPES).  
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http://www.sloga-platform.org/dogodek/njen-svet-nas-svet-ozavescevalni-dogodek-o-enakosti-spolov/
https://www.facebook.com/hashtag/onzanjo
http://ipes-si.org/
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#MigraTed, projekt proti rasizmu 
Sloga platforma 

Gruppo di Volontariato Civile (GVC), Mestna občina Bologna in mreža evropskih 

nevladnih organizacij, med temi tudi platforma SLOGA, so pričeli z izvajanjem 

projekta #MigraTed v petih državah članicah Evropske unije. Preko vključevanja 

učiteljev, učencev, študentov in mladih delavcev, državljanov ter beguncev v 

spletno ozaveščevalno kampanjo bo projekt spodbujal kulturno raznolikost, 

vključevanje in gostoljubnost v Evropi. 

Rasizem in ksenofobija. Diskriminacija. Razslojenost. Apologija fašizma. V poplavi 

trenutnih populizmov se v Evropi prebujajo gibanja, ki spodbujajo nasilje nad 

priseljenci, kriminalizacijo in izključevanje manjšin, vse do rasnih teorij. Sovražna 

sporočila se na spletu širijo kot virusi, saj lažne novice družbena omrežja 

uporabljajo kot platformo in ciljajo tiste, ki podpirajo kulturno raznolikost. 

Več o projektu in kako se mu lahko priključite, tudi kot izobraževalci, najdete na 

tej povezavi. 

 

SLOGA tematski koordinator za globalno 
učenje v Tednu vseživljenjskega učenja 
Sloga platforma 
 

SLOGA, se je letos prvič pridružila najvidnejši promocijski kampanji na področju 

izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tednu vseživljenjskega učenja (TVU), ki v 

Sloveniji poteka že 23. leto. Prevzela je vlogo tematskega koordinatorja za 

globalno učenje, ki bo tako prvič del TVU.  

 

Preko delavnic, predstavitev, predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti bomo skušali 

posameznice in posameznike opremiti z razumevanjem svetovnih težav, jih 

opremiti z znanjem, veščinami ter vrednotami, k jih potrebujejo za soočanje z 

globalnimi izzivi, predvsem pa spodbuditi k aktivaciji za njihovo razreševanje.  

 

Do konca junija 2018 se bo zvrstilo več kot 20 dogodkov. Do sedaj prijavljenih 

prirediteljev je več kot 15 (seznam vseh), seznam aktivnosti pa se dnevno 

osvežuje na koledarju prireditev na spletni strani TVU. 

Bi tudi vaša organizacija rada sodelovala v Tednu vseživljenjskega učenja z 

aktivnostjo na področju globalnega učenja? Še je možnost, da se nam pridružite 

– pišite na patricija.virtic@sloga-platform.org. 
 

Še več novic 
in dogodkov 
je dostopnih 
na spletni 
strani 
platforme 
Sloga in na 
spletnih 
straneh 
partnerskih 
organizacij 
(glej seznam 
na naslovni 
strani). 
 
Vabljeni k 
branju! 
 

http://www.sloga-platform.org/migrated-projekt-proti-rasizmu/
http://www.sloga-platform.org/migrated-projekt-proti-rasizmu/
http://www.sloga-platform.org/sloga-tematski-koordinator-za-globalno-ucenje-v-tednu-vsezivljenjskega-ucenja/
http://www.sloga-platform.org/sloga-tematski-koordinator-za-globalno-ucenje-v-tednu-vsezivljenjskega-ucenja/
http://tvu.acs.si/koledar/koordinatorji/?id=6780
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/?izpis2=1&napr=1&izvajalec_prireditve=0&koordinator_prireditve=6780&naslov_prireditve=&dan1=&mesec1=&dan2=&mesec2=&regija_prireditve=0&obcina_prireditve=0&ciljne_skupine=0&vsebina_prireditve=0&akcija=0&B2=Napredno+i%9A%E8i
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/


                                     
 

Nove izkustvene interaktivne predstave 
'Skozi Oči Begunca' za šole 
Tina Trdin, Humanitas 
 

11. in 12. junija 2018 ima Humanitas možnost dodatnih 3 brezplačnih 

izvedb posebne izkustvene interaktivne gledališke predstave Skozi oči 

begunca. Gledališke predstave se lahko izvedejo za šolske kolektive ali pa 

za učence/ke 9. razredov ali dijake/inje srednjih šol. Izvedbe bodo v 

Ljubljani, zaradi specifike prostora je število mest na izvedbo omejeno na 

35 ljudi. V pripravo in izvedbo predstave so vključene tudi osebe z resnično 

begunsko izkušnjo. Za dodatne informacije pišite na manca@humanitas.si. 

 

Ob tej priložnosti vam predstavljamo tudi protiutež razraščajočemu se sovražnemu govoru in 

sovraštvu: malo knjižico velikih misli »Ko sem pogledal skozi oči begunca« - sporočila slovenskih otrok 

in mladine, namenjena ljudem z resnično begunsko izkušnjo. Naj bodo izraz moralne opore in 

spodbude v najtežjih trenutkih življenja z besedami naših najmlajših soprebivalcev. Posvečamo jih 

vsem, ki so v svojem življenju izkusili begunstvo, tudi našim družinskim članom, ki jih ni več med nami.  

 

Da kot družba ne bi nikoli pozabili … 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO 
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https://www.youtube.com/watch?v=NVmDoNwyl1o
mailto:manca@humanitas.si
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/posts/1655407854537241


 

 

 

 

 

 

 
O boljšem in pravičnejšem svetu morajo sanjati ključni ljudje. Še preden 
zaspijo, pa jim je potrebno vcepiti, da je zahodna kultura res preplavila 
svet, toda ideje liberalizma in predvsem individualizma imajo v drugih 
civilizacijah zelo malo odziva. Nekomu v imenu vrednot evropskega 
sekularizma ukazovati, naj se sleče, je podobno, kot nekomu v imenu 
islama ukazovati, naj se popolnoma zakrije. Če bi namesto pasti čustvenih 
in prvinskih odzivov, uporabili znanje, izkušnje in intelekt, bi oblačilno 
prakso muslimank zelo cenili. 
 
Hidžab različnim ljudem predstavlja različne stvari, nekaterim predanost, 
drugim svobodo, nekaterim podrejenost, drugim zatiranost. Meni osebno 
pa orodje za socialno participacijo in aktivacijo v javnem življenju ter širši 
družbi ne da bi ogrozila svoje vrednote. Hidžab sem kot simbol 
dostojanstva začela nositi pred petnajstimi leti, kar je bila ena najboljših 
življenjskih odločitev in investicij. Muslimanke so v Sloveniji v svojih 
oblačilnih praksah zelo prikrajšane, saj ne obstaja niti ena trgovina, ki bi 
se ukvarjala s prodajo tovrstnih oblačil. Islamska oblačilna praksa pa ni 
homogena. Deluje kot komunikacijska koda, ki tvori identiteto nosilke. 
Smo težko zaposljive, delodajalci se ne odločajo za zaposlitev ženske, ki 
nosi hidžab, ne glede na njeno izobrazbo, kvalifikacije in kompetence. 
 
Ob porastu islamofobije, tudi v Sloveniji, muslimanke postajamo 
ogrožene. Dokler se bodo ustvarjali zakoni o nas brez nas, me noben 
zakon in sprejeta strategija ne bosta presenetila. Ker ne spim in ne hodim 
naokoli z zaprtimi očmi, budno spremljam vse politične scenarije. Ob 
številnih in kar vsakodnevnih grožnjah, ki jih prejemam, sporočam, da bo 
sovražnika potrebno iskati drugje, predvsem in najprej v sebi. 
Nekdo mora razložiti razliko med zdravim patriotizmom in nezdravim 
nacionalizmom, drugače nas bodo prekrili populizem, nacionalizem in 
agresija do vsega tujega. 
 
Slovenci smo bipolarni, na eni strani hočemo ohraniti načelo spoštovanja 
in privlačnosti, na drugi pa čutimo islam in muslimane kot popolnoma 
nasprotne vrednotam enakopravnosti med spoloma in osebni svobodi. Ne 
definiramo več  ekonomskih razlik, ki terjajo življenja, niti političnih, ki 
podpisujejo poboje in genocide. Najpomembnejše so nam kulturne 
razlike, hidžab postaja nacionalna nevarnost, barva kože ogroža 
prihodnost … 
 
Vsak človek si utira svoje mesto v družbi, a le pod pogojem, da je 
svoboden. Muslimani na evropskih tleh sobivamo že stoletja in še vedno 
smo obravnavani kot tujci. Musliman je tisti, ki je danes prišel od nekod in 
jutri ostane za vedno. Kar predstavlja spolzek teren za socialno 
vključevanje najbolj ranljivih in najbolj ogroženih. Ljudje bežijo pred vojno 
in se v mirni ter demokratično opevani Evropi soočijo z novo. Veliko bolj 
zahrbtno. 
 
 
Faila Pašić Bišić, Človekoljubno dobrodelno društvo UP 
 
 
 
 

 

BLOG 
nadaljevanje zapisa iz 

naslovnice 
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