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OKTOBER 2016 

*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 oktobru si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 8 – 
dostojno delo in gospodarska rast. 
 
 
 
 

NOVICE  

 

Po konferenci Z globalnim učenjem do globalnih ciljev  

Da je globalno učenje ključen pristop za naslavljanje globalnih izzivov in zagotavljanje 

miroljubne ter vključujoče družbe, smo znova spoznali tudi na letošnjem nacionalnem 

dogodku s področja globalnega učenja, ki je potekal 19. 10. 2016 v knjižnici Otona Župančiča 

v Ljubljani. 

Konferenca je združila 75 udeležencev, ki so s svojo prisotnostjo, predstavitvijo dobrih praks 

s področja globalnega učenja, aktivnim sodelovanjem na omizjih in v gledališki igri Skozi oči 

begunca ključno začrtali smernice nadaljnjih pogovorov z odločevalci ter sooblikovali 

pomembnost naslavljanja pristopa za dosego ciljev trajnostnega razvoja. 

Na povezavi si lahko ogledate nekaj utrinkov iz konference. 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/novicnik-s-podrocja-globalnega-ucenja-za-ucitelje-st-6/
http://tuditi.si/novicnik-s-podrocja-globalnega-ucenja-za-ucitelje-st-6/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=965
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Izid priročnika Z globalnim učenjem do globalnih ciljev 

Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja smo pripravile priročnik Z 

globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi 

perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih 

ali manjših skupinah.  

Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim 

izobraževanjem. 

Vsaka organizacija vključena v konzorcij projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki 

ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, s svojega vidika predstavlja 

pogled na cilje trajnostnega razvoja. 

Priročnik si lahko brezplačno prenesete v e-obliki, tiskani izvod pa lahko brezplačno naročite 

tudi na info@sloga-platform.org. 

 

Učitelji motivirani za globalno učenje 

V okviru nacionalnega projekta Konzorcij NVO: Z 

globalnim učenjem do globalnih ciljev! smo PiNA, 

Europe Direct Koper, Društvo Humanitas in SLOGA, 

platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno 

učenje in humanitarno pomoč v petek, 7. oktobra 

2016, organizirali Motivacijski dan za učiteljice in 

učitelje, s katerim smo želeli preko ozaveščanja 

izobraževalnih delavcev o izzivih globalnega učenja ter 

ciljih trajnostnega razvoja prispevati k vpeljavi globalnega učenja v slovenski šolski sistem 

in izobraževanje generacije mladih, ki bo na razvoj družbe ter sveta gledala bolj trajnostno. 

Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo. 

Globalno učenje obravnava vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne 

spremembe, migracije) ter nas opremlja z znanjem in vrednotami, potrebnimi za njihovo 

naslavljanje ter reševanje. 

V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje zelo skromno zastopano in nesistematično 

prisotno v učnih načrtih, izvajanje pa večinoma odvisna od posameznih učiteljev ter njihove 

motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega razvoja. Zato je 

bil dogodek namenjen učiteljem, profesorjem in ravnateljem osnovnih ter srednjih šol v 

Sloveniji, ki so z udeležbo na dogodku pridobili kritični pogled na globalne izzive, poglobljen 

uvid v cilje trajnostnega razvoja, spoznali načine, kako globalno učenje uporabljati v šoli, ter 

se seznanili s potencialnimi rešitvami sistemskega uvajanja globalnega učenja v šole pri nas. 

Dodana vrednost dogodka je bila prisotnost drugih nevladnih organizacij, mladinskih 

delavcev in učiteljev v neformalnih oblikah izobraževanja, ki bodo osvojena znanja prav tako 

lahko uporabili pri svojem delu. 

Več fotografij z dogodka. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/ctr_issuu.pdf
https://www.facebook.com/145358245626807/photos/?tab=album&album_id=634524183376875
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DRUŠTVO HUMANITAS 

 

Zaključek projekta Skozi oči begunca 

Na zaključku projekta Skozi oči begunca, ki je potekal 19. 10. 2016, hkrati z nacionalno 

konferenco za globalno učenje so udeleženci lahko spoznali, kako je stopiti v čevlje begunca, 

ki je na begu. Predstava je med udeleženci konference požela veliko dobrih kritik, odličen 

obisk pa je omogočil tudi ponovitve predstav v novembru. 

O Hiši svetov 

V okviru programa in istoimenske knjižnice Hiša svetov 

Humanitas nekajkrat letno organizira projekcije 

družbenokritičnih filmov ter pogovore. Letos smo jih izvedli že 

tri – zadnja projekcija je potekala v Trubarjevi hiši literature, 

kjer smo si pogledali dokumentarni film Odločitev je naša in se 

po filmu pogovarjali o trajnostni družbi s predstavnikoma 

fundacije Umanotera in Društva duh časa. Več o tem si lahko preberete tukaj. Naslednja 

projekcija bo predvidoma v začetku decembra. 

Novost v okviru Hiše svetov so zdaj delavnice globalnega učenja za širšo javnost. Društvo 

Humanitas je delavnice do sedaj izvajalo za učence, dijake in učitelje oz. druge nevladne 

organizacije, zdaj pa bodo na voljo tudi drugim. Potekale bodo vsak zadnji torek v mesecu v 

Knjižnici Otona Župančiča. Prva delavnica je bila 25. Oktobra, na temo globalizacije in 

neenakosti v svetu. Naslednja bo predvidoma 29. novembra. 

 

Novi termini predstav Skozi oči begunca 
Si upate obuti čevlje begunca in se odpraviti na težko in 

naporno pot v "obljubljeno" Evropo? 
Društvo Humanitas vabi vse, ki si drznejo, na ogled interaktivne 

gledališke igre z naslovom SKOZI OČI BEGUNCA. 
 

Gre za izkustveno gledališko predstavo, v kateri boste prevzeli identiteto begunca in se s 
pomočjo igralcev podali na negotovo in mukotrpno pot skozi neštete ovire in nevarnosti v 
osrčje "obljubljene" in negostoljubne Evrope. Tako boste imeli priložnost na lastni koži 
podoživeti občutke, stiske in kršitve pravic ljudi na begu. Po gledališki igri sledi voden 
pogovor, s pomočjo katerega bomo ozavestili doživete občutke in spoznanja. 
 
Predstavo si lahko ogledate 4. 11. 2016 ob 18.30 in 20.30 ter 5. 11. 2016 ob 18.30 in 20.30. 

Cena vstopnice 12 EUR, več informacij o nakupu kart pa kmalu na Humanitasovi spletni in 

Facebook strani.   

Predstavitveni video najdete na povezavi. 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=963
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/videos/1096685690409463/
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AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

Amnesty mlade vabi k sodelovanju na filmskem natečaju 

Moto Amnesty International je "Bolje je prižgati svečko kot preklinjati temo" - ker 
verjamemo, da vsak od nas lahko prispeva k spremembam. Zato smo tako naslovili tudi 
letošnji filmski natečaj za mlade - vabljeni, da jih spodbudite k ustvarjanju! 

Namen natečaja, organiziranega v sklopu 
Festivala dokumentarnega filma, je povečati 
osveščenost mladih o človekovih pravicah, ter 
jih spodbuditi, da o pravicah in njihovih kršitvah 
razmišljajo tudi z osebne perspektive. Ta namen 
je še posebej izrazit letos, ko s temo natečaja 
»Bolje je prižgati svečo kot preklinjati temo« 
spodbujamo razmislek o lastnem angažiranju in 
delovanju za spremembe na bolje.  

Ustvarjalci_ke najboljšega filma, ki ga bo izbrala strokovna žirija, bodo priznanja in 
simbolične nagrade prejeli na zaključni prireditvi Festivala dokumentarnega filma, kjer 
Amnesty International Slovenije vsako leto podeli tudi nagrado za najboljši dokumentarni 
film na temo človekovih pravic. 

Novost v letošnjem letu je možnost strokovnega svetovanja ustvarjalcem na daljavo, ki ga 
bodo izvajali strokovni sodelavci Zavoda Vizo. Podrobnosti najdete v natečaju, za svetovanje 
se lahko prijavite do 31. 12. 2016. 

Celotno besedilo natečaja je dostopno tukaj. Rok za oddajo izdelkov je 1. 3. 2017, filmom pa 
obvezno priložite izpolnjeno prijavnico. 

Za vse dodatne informacije glede natečaja in svetovanja smo vam na voljo na 
sola@amnesty.si.  

Kulturno izobraževalno društvo PINA 

OKROGLA MIZA: BEGUNSKA KRIZA V EU SKOZI MEDIJSKI OBJEKTIV 

Europe Direct Koper - Capodistria, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Pravni center za 
varstvo človekovih pravic in Zavod Krog organizirajo okroglo mizo, na kateri bomo, v družbi 
zanimivih sogovork in sogovorcev, osvetlili medijske poglede na begunski val in njihov 
vpliv na dojemanje begunske krize pri splošni javnosti.  

 Fotografija: Mustafa Khayat via Visualhunt / CC BY-ND 

Kdaj: PETEK, 28. 10. 2016, 17.00-18.00 
Kje: CENTER MLADIH KOPER (GREGORČIČEVA 4) 

Rok za prijavo: SREDA, 26. OKTOBER 2016 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.fdf.si/
http://www.vizo.si/
http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Natecaj%20FDF%202017.doc
http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/PRIJAVNICA%20ZA%20SODELOVANJE%202017.docx
mailto:sola@amnesty.si
https://www.flickr.com/photos/mustafakhayat/11874138685/
https://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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Z nami bodo: 
– Marko Zorić, strokovnjak za YouTube in druga družabna omrežja; 

– dr. Sandra Bašić Hrvatin, profesorica na Fakulteti za 
humanistične študije UP, ustanoviteljica in direktorica 
Organizacije za demokracijo in svobodo v Siriji ter ustanoviteljica 
in predsednica uprave Sklada Iman; 
– Payman Qasimian iz Irana, ki bo predstavil osebno izkušnjo na 
poti kot begunec. 

Na dogodku se bo predvajalo tudi kratki video RealityCheck, ki 
prikazuje sanje begunk in beguncev v Sloveniji. 

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 

Predhodne prijave preko spletnega obrazca najkasneje do srede, 26. oktobra. 

Vljudno vabljene in vabljeni! 

Za več informacij pišite na europedirect@pina.si. 

 

PAZIBUŽO OD KOPRA DO ANKARANA: UGOTOVITVE IN PREDLAGANE REŠITVE IN KRATEK 
VIDEO 

Europe Direct Koper - Capodistria in PiNA smo tudi ob letošnjem Evropskem tednu 
mobilnosti lokalne prebivalke in prebivalce pozvali k sodelovanju na rekreativnem 
kolesarskem dogodku PAZIBUŽO, namenjenem ugotavljanju stanja in varnosti kolesarskih 
poti v slovenski Istri. Po dveh edicijah dogodka, ko se je skupina kolesark in kolesarjev podala 
na pot od Kopra do Pirana, se je varnost kolesarskih poti in možnost kolesarjenja brez 
kršenja cestnoprometnih predpisov letos ugotavljalo na relaciji med Koprom in Ankaranom. 
Vabljene in vabljeni k ogledu kratkega video posnetka tretje edicije PAZIBUŽO. 
 

 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 
letos iz Kopra odpravili v Ankaran in skušali ugotoviti, ali 
je omenjeno relacijo možno varno prekolesariti brez 
kršenja cestnoprometnih predpisov. 
 
SPLOŠNE UGOTOVITVE PAZIBUŽO 2016: 
Povezava med Koprom in Ankaranom je za kolesarjenje 
precej dobro urejena, vendar je še vedno kar nekaj 
odsekov, kjer je kolesarska steza prekinjena ali poteka po 
neprimerno tlakovani površini. Slabo so urejeni tudi 

nekateri novejši asfaltirani deli, kjer največjo težavo predstavlja zastajanje vode, raznovrstni 
in neprimerno postavljeni količki ter podobne ovire, ki naj bi služile varnosti kolesarjev, 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.zavod-krog.si/novice-c1qzv/ipz4yhj611/Projekt-RealityCheckVideos-for-Refugees
https://docs.google.com/a/pina.si/forms/d/e/1FAIpQLSfVu1hsaEd20Y3VxUUP7fWp6ClGe9WXTtsJxFwiUHSfGPAdcw/viewform
mailto:europedirect@pina.si
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vendar pogosto opravljajo prav nasprotno funkcijo. 
Neprimerno so izvedeni nivojski prehodi s cestišča na kolesarsko stezo ali pločnik, ki od 
kolesarke/-ja zahtevajo znatno znižanje hitrosti in spremembo smeri vožnje. Potrebno bi bilo 
urediti povezano kolesarsko stezo po celotni obali, od Dragonje do Debelega rtiča in dalje do 
Milj ter jo povezati s Parenzano, sicer pa bi bilo za spodbujanje dnevnih migrantk in 
migrantov smiselno urediti kolesarske steze vsaj v zaledju obalnih mest. Izkazalo se je 
pomanjkanje urejenih javnih dostopov do pitne vode ni in parkirišč za kolesa, sploh v 
središčih večjih naselij. 
 
Poročilo z zbranimi ugotovitvami in predlaganimi rešitvami smo poslali na pristojni občini. 
 
POROČILO PAZIBUŽO 2016 Z UGOTOVITVAMI IN PREDLAGANIMI REŠITVAMI: klik 
 
Oglejte si še kratki video PAZIBUŽO 2015 (Video: PiNA produkcija): klik 
 
POROČILO PAZIBUŽO 2015: klik 
 
Kratek video PAZIBUŽO 2015: klik 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/10/POROCILO_PAZIBUZO-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SnQfeLqEvFI&index=7&list=PL7voPrjrbROtLeM7pEtW4L75LYIHKsOLI
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/10/POROCILO_-PAZIBUZO-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SnQfeLqEvFI&index=7&list=PL7voPrjrbROtLeM7pEtW4L75LYIHKsOLI
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YESSS 2016 MEDNARODNI NATEČAJ ZA MLADE ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ 

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PiNA - V okviru mednarodnega projekta E3 – 
Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih je razpisan natečaj za mlade za razvoj 

socialnih podjetij, ki bodo uspešno in trajnostno 
naslavljala družbene probleme.  

Rok za prijavo: 1. november 2016 

Si želiš postati socialna/-i podjetnica/-k? 
Bi rad/-a vplival/-a na razvoj družbe? 
Si želiš razviti svojo podjetniško idejo? 

Odgovor je #YESSS (Youth Entrepreneurship Solutions 
for Sustainable Society)! 

Zaupaj nam svojo rešitev za trajnostni razvoj družb! 
Predstavi svojo idejo, produkt, servis, ki lahko izboljša 

življenje tvoje skupnosti, in se poteguj za bogate nagrade! 

KDO LAHKO SODELUJE? 
Mladi, starosti 16-30 let, z idejami oz. rešitvami, kako nasloviti družbene probleme preko 
socialnega podjetništva. Sodelovati je možno posamično ali v skupinah. 

NAGRADE: 
Pet nagrad za 1.000,00 € in mentoriranje pri vzpostavitvi petih zmagovalnih idej.  

Zmagovalke/-ci bodo svoje ideje predstavili na zaključnem dogodku. 

VEČ O NATEČAJU: klik 

Zainteresirani pošljite izpolnjeno prijavnico v angleškem jeziku na e-naslov 
yessscontest@gmail.com najkasneje do 1. novembra 2016. 

 

SLOGA 

 

Zmanjševanje razlik v plačah med spoloma se upočasnjuje 

Svetovni gospodarski forum (WEF) je opozoril, da se zmanjševanje razlik v plačah med 

spoloma "dramatično upočasnjuje" in da bi se glede na sedanjo dinamiko plače obeh 

spolov lahko izenačile šele v 170 letih. Takšen trend pa ogroža zadane cilje trajnostnega 

razvoja na področjih enakosti spolov in dostojnega dela. 

WEF neenakosti med spoloma sistematično meri od leta 2006, in sicer na štirih področjih - 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/
http://www.pina.si/all-project-list/e3-izobrazevanje-o-podjetnistvu-za-zaposlovanje-mladih/
http://www.pina.si/all-project-list/e3-izobrazevanje-o-podjetnistvu-za-zaposlovanje-mladih/
https://e3erasmus.com/yesss/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/08/yesss-contest-download.docx
mailto:yessscontest@gmail.com
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izobraževanje, zdravstvo, ekonomske priložnosti in politične pravice oz. moč. Na vseh 

področjih se neenakosti zmanjšujejo, le na ekonomskem se nasprotno - povečujejo, so 

opozorili v Ženevi, kjer je sedež WEF. 

Čeprav so ženske naredile velik napredek na področju izobraževanja in ne le dohitele moške, 

ampak so jih v 95 državah tudi prehitele, še vedno zaslužijo manj od moških. Po drugi strani 

delajo več ur. Prav tako je manj verjetno, da bodo na visokih menedžerskih položajih. Na 

podlagi zadnjih enajstih let so izračunali, da bo ob nadaljevanju sedanjega trenda potrebnih 

170 let za izenačenje ekonomskih priložnosti med spoloma. 

Gre sicer za povprečje za celoten svet. Razlike med spoloma so glede na regije v svetu 

namreč lahko zelo velike. Tako bi npr. v Južni Aziji trajalo tudi več kot tisoč let, da bi izenačili 

razlike med spoloma. V Zahodni Evropi bi medtem lahko enakost dosegli "že" v 47 letih. 

Najmanjše razlike so sicer v nordijskih državah, ki so na vrhu lestvice enakosti med spoloma. 

Najbolje se je odrezala Islandija, sledijo Finska, Norveška in Švedska. Slovenija je na osmem 

mestu. Celotno lestvico si lahko pogledate TUKAJ. 

Države podpisnice Agende 2030 za trajnostni razvoj so v petem cilju trajnostnega razvoja 

opredelile ukrepe, ki bodo privedli do enakosti spolov do leta 2030, v osmem cilju pa ukrepe 

za dostojno delo za vse. Natančneje v cilju 5.4 so države zapisale, da bodo do leta 2030 

priznale in ovrednotile neplačano delo v gospodinjstvu ter negi in skrbi za druge z 

zagotavljanjem javnih služb, infrastrukture in politik socialne varnosti ter spodbujanjem 

skupne odgovornosti v gospodinjstvu in družini kot vrednote na državni ravni. Cilj 8.5 pa 

pravi, da si želijo države leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim 

in ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo 

enake vrednosti. Čas je, da začnemo uresničevati dane zaveze, Tudi v Sloveniji. 

 

Manjko uradne razvojne pomoči ogroža trajnostni razvoj 

Precej držav članic Evropske unije v letu 2015 žal ni izpolnilo zavez, za katere so se 

ponovno politično zavezale na Vrhu Združenih narodov. Letošnje AidWatch poročilo 

namreč razkriva, da je zgolj pet evropskih držav izpolnilo ali preseglo svoje zaveze - 0,7 % 

BNP -, in sicer Danska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo Velike 

Britanije in Severne Irske. To pomeni, da preostale evropske države dolgujejo kar 36,9 

milijard evrov državam globalnega juga, katerim je ta pomoč tudi namenjena. 

Razvite države so se leta 2000 na Vrhu Združenih narodov zavezale, da bodo za uradno 

razvojno pomoč do leta 2015 namenile 0,7 % bruto nacionalnega proizvoda (BDP). Države EU 

13, ki so se Evropski uniji pridružile po letu 2000, med njimi je tudi Slovenija, so se zavezale, 

da bodo do leta 2015 namenile 0,33 % BDP. Na Vrhu septembra 2015 so se svetovni voditelji 

s podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj ponovno zavezali, da bodo te cilje dosegli do 

leta 2030. 

V poročilu AidWatch je za vsako članico EU prikazano stanje izpolnjevanja danih zavez v 

okviru uradne razvojne pomoči (URP) in podnebnega financiranja v letu 2015. Poročilo 
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hkrati razkriva, da je bilo v povprečju kar 17 % URP porabljene v razvitih državah, in sicer 

predvsem za stroške tujih študentov in podporo beguncem. Po oceni platforme SLOGA je 

takšen način pomoči državam prejemnicam URP nedopusten, saj ta koristi samo državam 

donatoricam in ne državam prejemnicam, katerim je ta pomoč namenjena.  

Preberi več 

 

Ob dnevu OZN: Skupno soočanje z globalnimi izzivi 

Ministrstvo za zunanje zadeve ob 71. rojstnem dnevu OZN opozarja na pomen 

učinkovitega mednarodnega sodelovanja in se zavzema za okrepitev svetovne organizacije 

skozi celovito reformo. 

24. oktobra leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina Organizacije združenih narodov. S 

tem je luč sveta ugledala največja svetovna organizacija, z nalogo varovati mednarodni mir in 

varnost, spodbujati prijateljske odnose med ljudstvi in državami ter spoštovati človekove 

pravice in trajnostni razvoj. 

V več kot sedmih desetletjih od svoje ustanovitve so OZN in njene specializirane agencije 

dale neprecenljiv prispevek h krepitvi miru ter varnosti, spoštovanja človekovih pravic in 

vladavine prava ter k razvoju in odpravljanju revščine po celem svetu. 

Kljub velikemu napredku, pa se tudi danes soočamo s številnimi oboroženimi konflikti, z 

milijoni pomoči potrebnih beguncev in razseljenih oseb, z dramatičnim porastom nestrpnosti 

ter nasilnega ekstremizma, kar ogroža človekove pravice in temeljne svoboščine, z 

naraščanjem revščine ter neenakosti in s podnebnimi spremembami, katerih posledice čuti 

vedno več ljudi. 

Za uspešno soočenje s temi in drugimi globalnimi izzivi današnjega časa potrebujemo 

učinkovito multilateralno sodelovanje, v središču katerega bo stala novim razmeram 

prilagojena in okrepljena svetovna organizacija. Podobno kot številne druge države, si zato 

tudi Slovenija prizadeva za celovito reformo, ki bi organizacijo naredila učinkovitejšo in 

prilagojeno novim razmeram v mednarodnem okolju. Za to bo potrebno doseči dogovor o 

reformi delovanja Varnostnega sveta in revitalizaciji Generalne skupščine. Na zunanjem 

ministrstvo pričakujejo, da bo pomembno vlogo v tem procesu odigral tudi novoizvoljeni 

generalni sekretar OZN Antonio Guterres, ki bo s 1. januarjem 2017 zamenjal svojega 

predhodnika Ban Ki-moona. 

Slovenija pri svojem delovanju znotraj sistema OZN namenja posebno pozornost 

prizadevanjem za ohranjanje miru in varnosti, zaščiti ter promociji človekovih pravic, 

preventivni diplomaciji,  trajnostnemu razvoju, podnebnim spremembam, boju proti 

terorizmu, razvoju ter kodifikaciji mednarodnega prava, prav tako pa aktivno sodeluje tudi v 

razpravah o migracijah in mednarodnih naporih za preprečevanje širjenja orožij za množično 

uničevanje. Prav tako aktivno podpiramo prizadevanja za krepitev zmogljivosti, namenjenih 

preprečevanju konfliktov in miroljubnemu reševanju sporov, vključno s spodbujanjem 
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medkulturnega dialoga, uporabe mediacije ter izgradnje zmogljivosti na nacionalni, 

regionalni in mednarodni ravni. 

 

Prva 101 razvojna noč uspešno pod streho 

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, 

globalno učenje in humanitarno pomoč je med 

13. in 20. oktobrom 2016, v času svetovnega 

dneva boja proti revščini, pripravila niz dogodkov 

pod naslovom 101 razvojna noč. Skupaj z drugimi 

nevladnimi razvojnimi organizacijami smo v 

raznolikih dogodkih opozorili na usodno 

povezanost človeštva in pomen solidarnosti za 

našo skupno prihodnost. 

Teden dni smo nevladne organizacije skupaj opozarjale na pomen solidarnosti, boja za 

izkoreninjenje revščine in lakote, oblikovanju skladnih politik, ki bodo reševale in ne 

poglabljale obstoječe krize. Potekali so številni dogodki, ki so naslavljali različne javnosti. 

Letos smo poseben poudarek namenili ciljem trajnostnega razvoja, ki so se jih Evropska 

unija, Slovenija in vse države članice Organizacije združenih narodov zavezale izpolniti do leta 

2030. Cilji zahtevajo močno preoblikovanje obstoječih politik in praks. Agenda 2030 za 

trajnostni razvoj cilja na to, da bodo odločitve vlad oblikovale trajnosten, vključujoč in 

pravičen svet za vse do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na spoznanju, da so 

okoljski, socialni, podnebni izzivi – revščina, lakota, neenakosti, izčrpavanja naravnih virov, 

korupcija, konflikti – tako medsebojno povezani in odvisni, da jih je mogoče rešiti samo 

skupaj in hkrati. Cilji trajnostnega razvoja (angleško Sustainable Development Goals – SDGs) 

so po svoji naravi univerzalni in veljajo za vse države ter zahtevajo čezsektorsko sodelovanje 

vseh deležnikov v in med državami. 

SLOGA je skupaj s sedemdesetimi evropskimi organizacijami zagnala evropsko platformo 

SDG Watch Europe, ki je medsektorska civilnodružbena zveza organizacij na evropski ravni. 

Njen cilj je z neodvisnim spremljanjem zagotoviti, da bodo Evropska unija (EU) in njene 

članice izpolnila dane zaveze ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Ta pobuda bo razvila 

skupno komunikacijsko platformo za sodelovanje organizacij civilne družbe in državljanov po 

vsej Evropi za podporo vladam pri izvajanju Agende. Strokovno znanje članov SDG Watch v 

zagovorništvu, okolju, razvoj, človekovih pravicah, socialni pravičnosti in trajnosti bo 

pomagalo razviti novo spletno komunikacijsko platformo. 

Prvič se je sestala tudi pobuda za spremljanje izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. 

Identificirali jasno potrebo po usklajevalnem mehanizmu na nacionalni ravni za spremljanje 

in vrednotenje izvajanja ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Od tod tudi izvira 

naša pobuda vsem akterjem na tem področju, da ustanovimo nacionalni civilnodružbeni 

mehanizem. 
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Vizija platforme SLOGA je, da bi ti dnevi postali vsakoletna stalnica obeležitve prizadevanj za 

izkoreninjenje revščine in lakote v svetu, dnevi človeške solidarnosti ter povezanosti za 

doseganje skupnih ciljev trajnostnega razvoja. 

Preberi več 

 

Življenje z otroki priseljenci in begunci v naši šoli in skupnosti 

V Murski Soboti je 20. oktobra 2016 platforma SLOGA 

organizirala usposabljanje z delavnicami drugačnih in ranljivih v 

naši skupnosti. Več kot 50 učiteljic, socialnih delavcev, 

raziskovalcev in drugih je prisluhnilo in si izmenjalo stališča o 

integraciji, kulturni raznolikosti ter nenasilni komunikaciji. 

V zadnjem času vse pogosteje slišimo o migrantih in beguncih, ki 

bežijo z vojnih področij Bližnjega vzhoda. Uspešna integracija je ključna za družbo 

prihodnosti, ki naj bi bila sprejemajoča in prijetna za vse. Potreben je razmislek o predstavah 

in strahovih, ki nas odvračajo od pogovorov o problemih, ki se porajajo ob tem. 

Usposabljanje z delavnicami je bilo namenjeno učiteljem in svetovalnim delavcem osnovnih 

in srednjih šol, socialnim delavcem in nenazadnje vsem, ki prihajajo v stik s prebežniki in 

migranti. Predavali so dr. Anica Mikuš Kos (Slovenska filantropija), mag. Franci Zlatar 

(Slovenska filantropija), dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (Fakulteta za socialno delo, Univerze v 

Lj), ravnateljica Miša Stražišar (OŠ Tabor Logatec). 

Cilji usposabljanja so bili pomoč in podpora učiteljem pri delu z otroki priseljenci in begunci, 

pomoč pri razvijanju empatičnosti ter prosocialnega vedenja učencev, krepitev medkulturnih 

kompetenc učiteljev, sodelovanje s skupnostjo pri pomoči otrokom priseljencem in 

beguncem, sodelovanje s prostovoljci, rahljanje ter preseganje stereotipov in strahu pred 

drugačnostjo, predstavitev dobrih praks ter izmenjava izkušenj. 

 

Ob svetovnem dnevu boja proti revščini: Nadomestimo ponižanje in 

izključenost s participacijo: aktivno za izkoreninjenje revščine 

17. oktobra obeležujemo svetovni dan boja proti revščini. Revščina, prisotna v vseh 

državah sveta, ni zgolj pomanjkanje osnovnih človekovih dobrin, kot so hrana, voda ali 

streha nad glavo, temveč ima bistveno več razsežnosti, ki so posledica vedno večje 

neenakosti  in družbene razslojenosti. Odprava revščine povsod po svetu je prvi cilj 

trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, osrednjega dokumenta, ki 

opredeljuje naš skupni (globalni) razvoj, h kateremu so se lanskega septembra zavezale vse 

države sveta. 

Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Ban Ki-moon tudi v letu 2016 posebno 

pozornost namenja revščini, ki ne bi smela biti zgolj statistično merjenje višine dohodkov 
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posameznika, saj se ta v vse večji meri izraža predvsem skozi vedno bolj omejen dostop do 

zdravstvenih storitev, izobraževalnega sistema kot tudi v slabšanju spoštovanja osnovnih 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Evropska unija, največja svetovna donatorica, je v preteklosti, tudi s podporo projektom 

nevladnih organizacij, pomembno prispevala k zmanjšanju trpljenja najbolj prizadetih in 

hitrejšemu okrevanju držav globalnega juga. Letošnjo jesen je začela s preoblikovanjem 

Evropskega soglasja za razvoj, ki bo določil temeljne strateške usmeritve za nadaljnjih 15 let. 

Civilna družba od Evropske komisije in držav članic pričakuje, da bo z novim soglasjem vloga 

razvojnega sodelovanja okrepljena. Prav tako je potrebno ponovno vzpostaviti usklajenost in 

ravnotežje z deležniki na področjih varnosti, mednarodne trgovine, človekoljubne pomoči in 

zasebnega sektorja. 

Tudi Republika Slovenija se je zavezala, da bo najkasneje do leta 2030 letno namenjala 0,33 

% BNP za pomoč državam globalnega juga. Da bomo slednje lahko dosegli, bo potrebne 

precej politične volje in državotvorne modrosti naših voditeljev. Razlogov za čim hitrejše in 

odgovorno ukrepanje države doma kot tudi v mednarodni skupnosti je vedno več. Zgolj s 

skupnimi prizadevanji, temelječimi na konceptu mednarodne solidarnosti, jih bomo lahko 

učinkovito naslovili in odpravili. 

Zato SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 

humanitarno pomoč ocenjuje, da moramo vsi deležniki vztrajati pri brezpogojnem 

spoštovanju človekovih pravic ter temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol ali versko 

pripadnost. 

Preberi več 

 

Ob svetovnem dnevu hrane: Skupaj za izkoreninjenje lakote 

SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, 

globalno učenje in humanitarno pomoč ob svetovnem dnevu 

hrane, 16. oktobru, sporoča, da si je mednarodna skupnost leta 

2015 zadala globalen cilj, da bomo s skupnimi prizadevanji 

izkoreninili lakoto v svetu do leta 2030. Z obeležitvijo letošnjega 

svetovnega dne hrane opozarjamo na usodno povezanost 

kmetijstva, spreminjanja podnebja in revščino. Prav najrevnejši, 

med katerimi so večina mali kmetje in ribiči, so danes najbolj 

prizadeti zaradi višjih temperatur ter pogostosti vremenskih ujm. Hkrati se soočamo z 

naraščanjem prebivalstva - do leta 2050 nas bo 9,6 milijarde - kar bo še dodatno povečalo 

potrebe po obdelovalni zemlji,  pridelavi hrane in vodnih virih. 

 

Mednarodno razvojno sodelovanje je s sprejemom globalne Agende 2030 za trajnostni 

razvoj postalo še pomembnejši instrument izkoreninjenja lakote v svetu in zagotavljanja 

visoke stopnje prehranske varnosti, usmerjene v krepitev lokalne proizvodnje, večanja 
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samooskrbnosti ter zagotavljanja prehranske varnosti za lokalno prebivalstvo. Vendar smo še 

daleč od cilja, če v tem trenutku na svetu več kot tretjina proizvedene hrane ne pride do 

človeških ust. 

Slovenija lahko k zadanemu cilji prispeva s spreminjanjem nacionalne kmetijske politike 

prilagajanja podnebnim razmeram, z vplivanjem na oblikovanje evropskega odzivanja in 

oblikovanjem dodatnega programa uradne razvojne pomoči, ki bo v najbolj izpostavljenih 

državah pomagal krepiti trajnostne kmetijske prakse ter prilagajanje spremembam 

podnebja. 

Če želi Slovenija okrepiti svoj ugled v mednarodni skupnosti, mora okrepiti svoja dejanja. 

Besede danes ne zadoščajo. Od Vlade Republike Slovenije (RS) zato zahtevamo močno 

zavezo, da v nastajajoči resoluciji in strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja med 

cilje jasno ter razločno postavi krepitev lokalnih gospodarstev v prednostnih območjih. Prav 

tako od Vlade RS pričakujemo, da bo močna zagovornica poštenih in pravičnih mednarodnih 

dogovorov ter trgovinskih sporazumov, ki bodo preprečevali izčrpavanje že tako šibkih držav 

globalnega juga. 
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