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NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA ZA UČITELJE 
 

DECEMBER 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. 

Hvala, ker ste se v letu 2016 skupaj z nami trudili za lepši in pravičnejši svet za vse in 
povsod. In hvala, ker boste z nami tudi v prihajajočem. Vse dobro v 2017! 

 

TEMATSKI MESEC  

 
 

V mesecu decembru si preberite prispevek o cilju trajnostnega razvoja št. 7 – vsem 
zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih 
virov energije. 
 

 

NOVICE  

 

DRUŠTVO HUMANITAS 

 

Razstava in zaključek projekta Gledam širše, vidim več 
 
22. 12. je bilo v zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani odprtje 
razstave v okviru projekta Gledam širše, vidim več. Razstavljene 
fotografije so nastale na podlagi zgodb, ki so jih mladi fotografi slišali 
na srečanjih s trenutno v Ljubljani živečimi begunci in prosilci za azil. 
Tako smo skušali spodbuditi razmišljanje in vživljanje v situacijo 
ljudi, katerih izkušnje so predstavljene skozi fotografije.  Skozi 
proces ustvarjanja fotografij pa so udeležence projekta vodili 
mentorji fotografi Matjaž Tančič, Matic Zorman in Matej Povše. 
Razstava bo na ogled do nedelje, 8. januarja 2017. 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/7-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje/
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Humanitas, program in knjižnica Hiša svetov, december 

8. decembra smo si v Hiši svetov ogledali projekcijo filma Not 
Business As Usual, ki predstavlja etična podjetja in prakse po 
svetu. Glede na to, da je december čas obdarovanj, je še posebej 
pomembno, da se zavedamo svojega vpliva, ki ga imamo preko 
vsakega nakupa, saj z vsakim nakupom podpiramo določene 
ljudi in načine delovanja. Z gostom Tinetom Čoklom, 
soustanoviteljem zadruge Buna, smo se pogovarjali o slovenskih 
etičnih podjetjih, potrošništvu, pravični trgovini. Udeleženci so ob koncu prejeli seznam nekaj 
slovenskih etičnih podjetij, ki je sedaj dostopen na spletni strani Humanitasa in se bo sproti 
dopolnjeval. Film si lahko ogledate tudi na spletu. 
 
O tematikah nasilja nad ženskami, migrantov ali človekovih pravic si lahko preberete prispevek o 
posameznih svetovnih dnevih, ki smo jih obeležili v zadnjem mesecu.  
 

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA 

 

Analiza potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi 

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa pripravlja analizo potreb na 
področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi v Obalno-
kraški regiji. Z vprašalnikom želimo ugotoviti, katera znanja in veščine 
ter podporni mehanizmi so potrebni za razvoj družbeno odgovornega 
podjetništva med mladimi. 

Vprašalnik predstavlja ključni del analize potreb in osnovo za razvoj 
novih podpornih storitev, izobraževanj, usposabljanj, namenjenih 
krepitvi kompetenc podjetnosti mladih. Namenjen je mladim, starosti 
do 30 let, ki živijo, delujejo ali študirajo v Obalno-kraški regiji. 

ROK ZA IZPOLNITEV: petek, 23. december 2016 

Vprašalnik je anonimen, izbrani podatki pa bodo namenjeni izključno pripravi analize potreb na 
področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi v Obalno-kraški regiji. VPRAŠALNIK: klik 

 

Mladi pridobili nova znanja o zelenem podjetništvu 

Med 22. novembrom in 1. decembrom 2016 je v okviru 
mednarodnega projekta Greentrepreneurship potekalo usposabljanje 
za razvijanje zelenega podjetništva mladih. Šestdnevno usposabljanje, 
ki je potekalo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in ga je 
uspešno zaključilo sedem mladih, je bilo usmerjeno v razvijanje veščin, 
znanj in kompetenc mladih z namenom izboljšanja njihove 
produktivnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti na področju 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.humanitas.si/?subpageid=63
http://www.buna.si/
http://www.humanitas.si/?subpageid=988
http://www.notbusinessasusual.ca/
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=976
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=991
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=985
http://sticisce-iskra.si/
https://www.1ka.si/a/110911
http://www.pina.si/all-project-list/greentrepreneurship-sl/
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zelenega podjetništva.  

Delavnice so vključevale proces razvoja inovativne, zelene in/ali družbeno odgovorne podjetniške 
ideje, preverjanje njenega potenciala razvoja inovativne, zelene in/ali družbeno odgovorne 
podjetniške ideje, preverjanje njenega potenciala, razvoj produkta ali storitev, razvoj poslovnega 
modela po metodi Lean Canvas, izdelavo prototipa in učinkovite predstavite (PITCH-a). 

Udeleženke/-ci so podale/-i pozitiven odziv na delavnice. Izpostavile/-i so predvsem navdušenje nad 
načinom dela, ki je temeljilo na neformalnem izobraževanju, priložnostjo za sodelovanje z drugimi 
mladimi ter novimi uporabnimi orodji in pristopi, ki jih bodo uporabljale/-i na njihovi nadaljnji 
(podjetniški) poti. 

Fotogalerija usposabljanja: KLIK 

 

Mladi z zelenim podjetništvom v boj proti brezposelnosti 

V okviru projekta Greentrepreneurship – Easier done than said je izšel 
zadnji, tretji novičnik, ki so ga pripravili mednarodni partnerja projekta 
in se osredotoča na razvoj zmogljivosti mladinskih NVO na področju 
zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih. 

Cilj projekta Greentrepreneurship – Easier done than said, v katerem 
pod vodstvom PiNE sodelujejo še partnerske organizacije iz Argentine, 
Italije, Nepala, s Portugalske in iz Tanzanije, je razvijanje veščin, znanj 
in kompetenc mladih z namenom izboljšanja njihove produktivnosti in 
zaposljivosti na področju zelenega podjetništva. 

V zadnjem novičniku lahko med drugim preberete: 

- PRIROČNIK O ZELENEM PODJETNIŠTVU IN ZAPOSLOVANJU MLADIH; 
- OZAVEŠČEVALNE AKCIJE V SLOVENIJI; 
- IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI V ITALIJI; 
- DOBRA PRAKSA IZ NEPALA: Ashapuri Organic Far; 
- DOBRA PRAKSA IZ TANZANIJE: Tangreen. 

NOVIČNIK 3 (NOVEMBER 2016): Spletna knjižica 

NOVIČNIK 2 (JUNIJ 2016): PDF / Spletna knjižica 

NOVIČNIK 1 (JANUAR 2016): PDF / Spletna knjižica 

Več o projektu Greentrepreneurship – Easier done than said: klik 

 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://www.facebook.com/kid.pina/photos/a.479430432219585.1073741935.145358245626807/659484334214193/?type=3&theater
http://www.pina.si/all-project-list/greentrepreneurship-sl/
https://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-3-nov2016/0208985001480537828?preview
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/06/Green_newsletter2.pdf
https://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-2-jun2016/0499070001465983453
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/01/Greentrepreneurship-NEWSLETTER-1-Jan2015.pdf
http://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-1-jan2015/0897854001452781324?short
http://www.pina.si/all-project-list/greentrepreneurship-sl/
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Praktične vaje in metode za obvladovanje konfliktov in kulturnih razlik 

Brošura CORE 2 - Izziv za Evropo je rezultat mednarodnega 
usposabljanja na temo reševanja konfliktov in premagovanja 
stereotipov. Usposabljanja, ki je septembra 2016 potekalo v mestu 
Vinci v Italiji, se je udeležila tudi ekipa treh Slovenk in Slovencev. 

Knjižica je uporabna za trenerke/-je, mladinske delavke/-ce in 
izobraževalne delavke/-ce nasploh, v njej pa lahko najdete natančne 
praktične vaje in metode za obvladovanje konfliktov in kulturnih 
razlik. 

BROŠURA CORE2 – Izziv za Evropo: klik 

Usposabljanje, sofinancirano iz Erasmus + programa, je organizirala Associazione Agrado v 
partnerstvu z Associaçao Check-In, Omix Ribadavia, PiNA, HVSF, Syncro-Synergy Croatia, Centar E8; 
organizacijami iz Italije, Portugalske, Španije, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Srbije. 

Več o usposabljanju: klik 

 

 
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

 

Ob dnevu človekovih pravic smo obiskali Ptuj 

Na Gimnaziji Ptuj že vrsto let sodelujejo našem na maratonu pisanja 
apelov, letos pa so ob dnevu človekovih pravic (ki ga obeležujemo 10. 
decembra, obiskali pa smo jih dan prej) organizirali projektni dan 
človekovih pravic in v to vključili ne le gimnazijo, ampak cel Ptuj! Na 
šoli so se odvijale delavnice, pogovori in predavanja, v avli so pisali 
apele, v mestnem središču pa so dijakinje in dijaki sami organizirali 
javno akcijo zbiranja podpisov za letošnje primere maratona pisanja 
apelov. Na povabilo šole so se poleg nas odzvale številne druge 
nevladne organizacije in posamezniki, med drugim Tomo Križnar in 
režiser filma »Strah« Dejan Boboski. Utrinke smo zbrali na spletni strani.  

 
Videoposnetek pogovora s prosilcem za azil Imanom Shahryarijem 

Iman Shahryari je mladi raper iz Irana, ki je zdaj v Sloveniji prosilec za 
azil. Zakaj je pobegnil? Kako je bilo na begu? Česa si želi v Sloveniji? 
Pripravili smo kratek izsek pogovora, ki si ga lahko ogledate z mladimi 
kot pomoč pri obravnavi tematike. Z njim so se pogovarjali dijakinje 
in dijaki I. in II. gimnazije Maribor. 

Iman je v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito, a mu - tako kot mnogim drugim prosilcem v 
Sloveniji - grozi, da ga bo država zavrnila s sklicevanjem na Dublinsko uredbo, saj je v Slovenijo prišel 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2016/12/Booklet_Core2.compressed.pdf
http://www.pina.si/iscemo-udelezenke-ce-mednarodno-usposabljanje-v-italiji/
http://sola.amnesty.si/maraton-2016
http://sola.amnesty.si/maraton-2016
http://sola.amnesty.si/maraton-2016-utrinki
http://sola.amnesty.si/iman
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čez Hrvaško. Iranske oblasti so ga preganjale zaradi družbenokritičnih besedil, zaradi ene pesmi je 
eno leto preživel v samici v zaporu. Dijake so zanimale težave, ki so ga spremljale na poti v Evropo, 
razmere, v katerih živijo begunci v centru za pridržanje na Hrvaškem. in kako smo ga sprejeli v 
Sloveniji. 

Pogovor, na katerem je Iman delil svojo osebno izkušnjo s prisotnimi dijakinjami in dijaki, je sledil 
predavanju, na katerem smo jih seznanili s trenutnim položajem beguncev v Evropi in svetu. Po 
pogovoru z Imanom so se dijaki odločili, da pišejo predsedniku vlade Miru Cerarju s pozivom, naj 
ukrepa in naj Slovenija Imanu Shahryariju podeli azil. 

 

Ustvarite fantastičen slogan ali logo – Amnesty pa ga bo ponesla v svet :)  

 »Vsi drugačni – vsi enakopravni«. »Black lives matter«. »Gledam 
begunca – vidim človeka«.  Slogani, ki zgoščeno in bistro podajajo 
družbenokritična sporočila, hkrati pa se vtisnejo v spomin in 
ponazarjajo družbeno delovanje. 
 
Naše nalepke so na Poti ob žici vsako leto velik hit, razdelimo jih na 
tisoče. Tokrat k oblikovanju vabimo mlade - razpisali smo natečaj za 
nalepke, ki jih bomo delili udeležencem pohoda. Pomembna je 
kreativnost in sporočilnost – mladi jo lahko izrazijo skozi besede (slogan) ali grafiko (logotip) ali v 
kombinaciji obojega. Pridružite se - veselimo se vaših inovativnih prispevkov! Podrobnosti najdete na 
tej povezavi. 

 
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO 

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo je 20. decembra organiziralo forum za učitelje ''Skupaj 
močnejši'' na temo trajnostnega razvoja in migracij. Osnovni namen foruma je bil učiteljem 
približati Združene narode (ZN) kot učno vsebino in na način, da bodo ti sposobni samostojno 
izvesti učne ure s svojimi učenci na različne teme globalnega učenja, ki jih pokrivajo ZN oziroma 
portal ''Skupaj močnejši''.  
 
Te teme so: ZN (na splošno), delovanje Slovenije v ZN, cilji trajnostnega razvoja, mednarodno 
razvojno sodelovanje, mir in varnost, človekove pravice, izobraževanje in kultura, humanitarna 
pomoč, mednarodno in humanitarno pravo ter zdravstvo. 
 
Forum je bil organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, Informacijsko službo ZN 
na Dunaju in Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani. 
 
Forum najdete na bližnjici www.skupaj-mocnejsi.si. 
 

SLOGA, PLATFORMA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA RAZVOJ, GLOBALNO UČENJE IN HUMNAITARNO 
POMOČ 

 

Vabilo na usposabljanje: Na človekovih pravicah temelječ pristop k razvoju 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://sola.amnesty.si/potobzici
http://sola.amnesty.si/natecaj-nalepka-2017
http://sola.amnesty.si/natecaj-nalepka-2017
file:///C:/Users/Patricija/AppData/Local/Temp/www.skupaj-mocnejsi.si
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(Human Rights Based Approach (HRBA) to Development) 

Ker želimo rasti in napredovati kot družba in kot posamezniki ter pri tem zagotoviti dostojanstvo 
vsem ljudem, s katerimi prihajamo v stik 
 
 9.  – 10. januar 2017, Ljubljana  
Kot posamezniki in kot predstavniki organizacij verjamemo, da je spoštovanje človekovih pravic 
osnova za pravičnejšo družbo prihodnosti. Upoštevanje načel in pristopov, ki temeljijo na človekovih 
pravicah, je še posebej bistveno za nevladne organizacije, ki s svojim humanitarnim ter razvojnim 
delovanjem marsikdaj in marsikje orjejo ledino. Prav zato je dvodnevna delavnica posebej dobrodošla 
vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ljudmi, mednarodnim razvojem in humanitarno 
pomočjo. Predavateljici prihajata iz Danske, kjer nevladne organizacije že vrsto let uporabljajo 
tovrsten pristop, vendar so prvi zares pozitivni rezultati predvsem v državah globalnega juga bili vidni 
šele nedavno. Tako bo slovensko občinstvo s pomočjo dveh izkušenih strokovnjakinj imelo priložnost 
pridobiti osnove tovrstnega delovanja ter prisluhniti praktičnim izzivom ter uspehom, ki jih prinaša 
uporaba principa spoštovanja človekovih pravic v praksi in na terenu. 
 
Prijave zbiramo do 6. januarja 2017 na https://www.1ka.si/a/112201. 
Usposabljanje je brezplačno. 
Kraj:      Informacijska hiša EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
Datum:                9. in 10. januar 2017 (ponedeljek in torek) 
Čas:       9:30 – 15:00 
Jezik:    Angleščina 

Osebne zgodbe za številkami migrantov 

Platforma SLOGA je v sredini novembra 2016 v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani 
organizirala Teden dobrodošlice, niz dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce 
(welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. Uvodni 
delavnici z Welcoming America in Green Card Voices sta se osredotočili na izzive spreminjanja 
retorike o migracijah in begunskih tematikah. Več 
 

Podpora lokalnih skupnosti ključna za uspešno integracijo beguncev 

Platforma SLOGA je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani 
16. novembra 2016 v ljubljanski Mestni hiši organizirala pogovor o vlogi lokalnih skupnosti pri 
krepitvi podpornega okolja beguncev. V razpravi je bila izpostavljena ključna vloga lokalnih 
skupnosti pri zagotavljanju podpornega okolja za integracijo beguncev. 
 
Župan Logatca Berto Menard in predsednik Global Cleveland-a Joe Cimperman sta strnila misli o 
sodelovanju s podpornimi institucijami ter lokalnimi skupnostmi, vlogi lokalnih voditeljev in izzivih 
zagotavljanja podpornega okolja za integracijo beguncev. 
 
V uvodnem nagovoru je veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc. Brent R. Hartley izpostavil, da so 
begunci med najranljivejšim prebivalstvom in so upravičeni do zaščite tako zaradi 
mednarodnopravnih kot tudi zaradi moralnih obveznosti, pogosto pa se zanemarja njihov pomemben 
doprinos skupnostim, ki jih gostijo.  
Preberi več 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
https://www.1ka.si/a/112201
http://www.sloga-platform.org/osebne-zgodbe-za-stevilkami-migrantov/
http://www.sloga-platform.org/podpora-lokalnih-skupnosti-kljucna-za-uspesno-integracijo-beguncev/
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Evropska komisija poroča o napredku v okviru evropske agende o migracijah 

Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri izvajanju določb izjave EU-Turčija ter o 
programih EU za premestitev in preselitev. Prav tako je sprejela četrto priporočilo, v katerem 
ocenjuje napredek Grčije pri vzpostavitvi v celoti delujočega azilnega sistema in določa postopek za 
postopno ponovno vzpostavitev predaj Grčiji v skladu z dublinsko uredbo. 
Preberi več 

80 % Romov živi na pragu revščine 

Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) kaže, da so romske družine 
izločene iz družbe in živijo v neznosnih razmerah, medtem ko se slabo izobraženi otroci srečujejo z 
negotovimi možnostmi za prihodnost. 
 
Ugotovitve raziskave kažejo, da države članice kljub svojim prizadevanjem še vedno ne dosegajo 
večine svojih ciljev glede vključevanja Romov v družbo, kar je ključno vodilo Okvira EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov iz leta 2011. 
 
Izboljšanje stanja v katerem so Romi, bo pomenilo tudi uresničevanje Agende 2030 za trajnostni 
razvoj, kjer so v več ciljih opredeljeni ukrepi za dostop do čiste pitne vode, sanitetne ureditve, 
izkoreninjenje revščine, dostopa do izobraževanja in zmanjšanje diskriminacije. 
Preberi več 
 

SLOGA na srečanju ekspertov za migracije v Kolnu 

V Kolnu, Nemčija je 29. in 30. novembra potekalo srečanje predstavnikov nevladnih organizacij, 
lokalnih skupnosti in strokovnjak s področij migracij in razvoja. Drugega evropskega srečanja 
ekspertov z naslovom "Migration and Development at the Local Level: Linking Actors and Policies" 
se je aktivno udeležil tudi predstavnik platforme SLOGA. 
 
Glavni poudarek tokratnega srečanja je bil na izzivu medkulturnega povezovanja ob dejstvu 
množičnih migracij v nekatere države Evropske unije. Ukvarjali smo se z vprašanjem/dilemo kako 
najbolje izkoristiti podjetniške izkušnje prihajajočih beguncev in migrantov, saj lahko koncept 
»samovzdržnih migrantov« najbolj učinkovito vpliva na pozitivno percepcijo lokalnega prebivalstva 
do vedno večje medkulturne raznolikosti v večjih mestih. Pri spodbujanju slednjega bi morala imeti 
zelo pomembno vlogo tudi lokalna diaspora skupnost. 
Preberi več 
 

Eurobarometer: priseljevanje in terorizem še naprej ostajata 
najpomembnejša izziva EU 

Priseljevanje in terorizem še naprej ostajata najpomembnejša izziva EU, podpora prednostnim 
nalogam in politikam EU ostaja močna in se je od pomladi 2016 še povečala. To sta glavni ugotovitvi 
najnovejše standardne jesenske raziskave Eurobarometer, ki je bila objavljena danes skupaj s 
posebno raziskavo Eurobarometer „Prihodnost Evrope“. 
Preberi več 
 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/evropska-komisija-poroca-o-napredku-v-okviru-evropske-agende-o-migracijah/
http://www.sloga-platform.org/80-romov-zivi-na-pragu-revscine/
http://www.sloga-platform.org/sloga-na-srecanju-ekspertov-za-migracije-v-kolnu/
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2131
http://www.sloga-platform.org/eurobarometer-priseljevanje-in-terorizem-se-naprej-ostajata-najpomembnejsa-izziva-eu/


 

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.  

Na Arktiki zabeležili rekordno taljenje ledu 

Poročilo ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA) za leto 2016 ugotavlja 
alarmantno stanje zaradi posledic globalnega segrevanja, zlasti na Arktiki, ki v zadnjih letih doživlja 
izjemno visoke temperature. Te povzročajo obsežno taljenje ledu in pozno zamrzovanje. 
Preberi več 

Sprejeta nova direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij 

Evropski parlament in države članice EU so na podlagi predloga Evropske komisije sprejeli novo 
direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ki določa strožje omejitve za pet glavnih onesnaževal v 
Evropi. Nova pravila bodo začela veljati 31. decembra 2016. 
Preberi več 

Veliki koralni greben odmira 

Na vzhodni obali Avstralije je pretoplo morje prizadelo Veliki koralni greben in povzročilo največje 
odmiranje koral oz. beljenje v zgodovini, so sporočili znanstveniki, in znova opozorili na izjemno 
občutljivost tega ekosistema. Če želimo doseči cilje zapisane v Agendi 2030 glede skrbi za oceane in 
morja, bodo potrebni drastični ukrepi. 
 
V Agendi 2030 za trajnostni razvoj je so v 14 cilju zapisani ukrepi na področju življenja v vodi. Med 
drugim so si države zadale: do leta 2020 trajnostno upravljati morske in kopenske ekosisteme ter jih 
varovati, tudi s krepitvijo njihove odpornosti, da se preprečijo večje škodljive posledice, in sprejeti 
ukrepe za njihovo obnovo ter za zdrave in produktivne oceane; izboljšati ohranjanje in trajnostno 
rabo oceanov in njihovih virov z uveljavljanjem mednarodnega prava, kakor je zapisano v konvenciji 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki je pravni okvir za ohranjanje in trajnostno 
rabo oceanov in njihovih virov, kakor opozarja točka 158 dokumenta Prihodnost, kakršno si želimo. 
Več o globalnih ciljih. 
Preberi več 

Novo orodje za raziskovanje površinskih voda 

Začelo je delovati novo orodje za raziskovanje površinskih voda. Spletna storitev Evropske komisije 
je dostopna vsakomur in bo pripomogla k izboljšanju evropskih in globalnih politik, med drugim 
glede podnebnih sprememb in upravljanja vodnih virov. 
 
Ukrepi o celinskih vodah, katere so se države zavezale, da bodo uresničile do leta 2030, so zapisane v 
6 cilju trajnostnega razvoja. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za 
trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, je zapisano v Agendi 2030. 
Preberi več 
 

Nevladne organizacije pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok 

Nevladne organizacije, med njimi tudi platforma SLOGA, smo pozvale k vključitvi ranljivih skupin 
otrok, vključno z migrantskimi otroki, kot presečne teme novega strateškega dokumenta na področju 
otrokovih pravic. 
Preberi več 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.noaa.gov/
http://www.sloga-platform.org/na-arktiki-zabelezili-rekordno-taljenje-ledu/
http://www.sloga-platform.org/sprejeta-nova-direktiva-o-nacionalnih-zgornjih-mejah-emisij/
http://globalni-cilji.si/
http://www.sloga-platform.org/veliki-koralni-greben-odmira/
https://global-surface-water.appspot.com/
http://www.sloga-platform.org/novo-orodje-za-raziskovanje-povrsinskih-voda/
http://www.sloga-platform.org/nevladne-organizacije-pozvale-k-vkljucitvi-ranljivih-skupin-otrok/

