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*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 aprilu vam v tematskem mesecu podrobneje predstavljamo cilj 

trajnostnega razvoja številka 8, ki se osredotoča na dostojno delo in 

gospodarsko rast. 

 
 
 

NOVICE  

 

 

Na Poti ob žici skupaj za boljši svet 

Skupaj za boljši svet je rdeča nit aktivnosti, s katerimi bomo 
popestrili letošnji pohod po Poti ob žici. Vabljeni, da se v petek, 5. 
maja, ustavite na kontrolnih točkah Koseze, Livada ali Fužine - 
mladi pohodniki se bodo lahko fotografirali z Malalo Yousafzai in 
Ryanom Hreljacem ter tako izrazili svojo zavzetost za boljši svet, 
njihovi spremljevalci (torej pedagogi) pa se boste lahko med prvimi 
naročili na brezplačno didaktično namizno igro Izjemni ljudje za 
boljši svet! 

Na voljo bodo tudi dodatne informacije in ostala brezplačna 
gradiva Šole človekovih pravic.  

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

http://tuditi.si/8-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje-2/
http://tuditi.si/8-cilj-trajnostnega-razvoja-in-globalno-ucenje-2/
http://www.pohod.si/
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Več informacij najdete tukaj. 

Tako v petek kot v soboto, ko se bodo po poti, kjer je bila Ljubljana med 2. svetovno vojno obdana z 
bodečo žico, tudi ostali pohodniki, bomo na infotočkah Amnesty 
Internatonal (poleg že omenjenih še na Kongresnem trgu) 
brezplačno delili nalepko. Letošnja ima slogan Za svet brez žic, 
zasnovala pa jo je študentka Sabina Magyar, ki je zmagala na 
natečaju. V petek bodo pedagogi, ki bodo spremljali mlade 
pohodnike, dobili tudi predloge, kako nalepko uporabiti kot 
izhodišče za pogovor in aktivnosti o (ne)strpnosti. 

Podrobnosti na sola.amnesty.si/potobzici2017. 

 

Delate z begunci in/ali migranti, ki se učijo slovenščine? Z veseljem vam 
podarimo jezikovne kartice! 

Končno smo uspeli razvrstiti vseh 5.000 jezikovnih 
kartic, ki so jih mladi po celi Sloveniji decembra 2016 
med maratonom pisanja apelov Pišem za pravice 
izdelali kot pripomoček za učenje slovenščine. Kartic je 
veliko več, kot smo jih pričakovali (kar je super! :)), 
zato jih z veseljem podarimo vsem, ki imate na šoli 
begunce in migrante, ki se šele učijo slovenščine, ali z 
njimi kako drugače sodelujete. Za naročilo nam, 
prosimo, pišite na sola@amnesty.si. 

 

Na Pišem za pravice po vsem svetu napisanih 
rekordnih 4,7 milijona pisem 

Na minulem Pišem za pravice (sola.amnesty.si/maraton-
2016), ki je največja globalna kampanja Amnesty 
International, je bilo napisanih rekordnih skoraj 4,7 
milijona apelov, peticij in solidarnostnih sporočil, od tega 
več kot 17.000 v Sloveniji - še enkrat hvala! Pozivi mladih z 
več kot 50 osnovnih in srednjih šol ter podpisi, zbrani 
preko spletne strani, v knjižnicah, mladinskih centrih in 
med našimi prostovoljci/-kami, so že prinesli nekaj 
sprememb - ljudje z albinizmom v Malaviju imajo zdaj dostop do sončnih krem, zaprti egiptovski 
fotograf Shawkan pa do zdravniške oskrbe. Predali smo tudi solidarnostna sporočila žrtvam kršitev 
(na fotografiji kmetovalka iz Peruja Maxima Acuña). Ob čakanju na še boljše novice pa sta nas 
razveselili novici, da je bil po skoraj 17 letih izpuščen uzbekistanski novinar Muhammad Bekzhanov 
(zanj smo pisali 2015) in da bo izpuščena tudi Chelsea Manning (zanjo smo pisali 2014).  
 
Več informacij najdete tukaj. 
 
 
 
 
 

http://sola.amnesty.si/potobzici2017
http://sola.amnesty.si/novice/na-natecaju-izbrana-nalepka-s-sloganom-za-svet-brez-zic.html
http://sola.amnesty.si/novice/na-natecaju-izbrana-nalepka-s-sloganom-za-svet-brez-zic.html
http://sola.amnesty.si/potobzici2017
http://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2016-opisi-primerov
http://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2016-opisi-primerov
mailto:sola@amnesty.si
http://sola.amnesty.si/maraton-2016
http://sola.amnesty.si/maraton-2016
http://www.amnesty.si/uzbekistan-muhammad-bekzhanov-je-po-17-letih-v-zaporu-svoboden.html
http://www.amnesty.si/zda-znizanje-kazni-za-chelsea-manning-je-pozitiven-a-mnogo-prepozen-korak-za-clovekove-pravice.html
http://www.amnesty.si/zda-znizanje-kazni-za-chelsea-manning-je-pozitiven-a-mnogo-prepozen-korak-za-clovekove-pravice.html
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DRUŠTVO HUMANITAS 

 
Hiša svetov 

Od zadnjega novičnika smo v okviru Humanitasovega 
programa in knjižnice Hiša svetov obeležili kar tri svetovne 
dneve. 
 
Diskriminacija in nestrpnost sta še vedno močno prisotni 
po vsem svetu, zato 21. marca, na svetovni dan boja proti 
rasni diskriminaciji, opozarjamo na vrednote kulturne 
raznolikosti ter spoštovanje in strpnost do vseh soljudi. 

Predlagamo knjigi The Crises of Multiculturalism in Medkulturni odnosi kot 
aktivno državljanstvo.  
 

Letošnji svetovni dan voda, obeležen 22. marca, se še posebej posveča porabi 
vode za nepitne namene, vodi kot surovini, ki jo uporabljamo v gospodinjskih, 
kmetijskih in industrijskih procesih. Preberite si knjigo How The World Bank's 
Push for Private Water Harms the Poor o lastništvu nad vodnimi viri ali pa si 
sami preračunajte lastno porabo vode s pomočjo priročnika The Water 
Footprint Assesment Manual.  
 

8. aprila, ob svetovnem dnevu Romov, največje etnične skupine 
v Evropi, počastimo njihovo kulturo in ozaveščamo o težavah, s 
katerimi se soočajo. Priporočamo delo No Place to Call Home in 

ogled filma Vonj po zemlji.  

 

Najava natečaja »Zame, zate, za svet« 
 

Profesorje in profesorice srednjih šol vabimo k sodelovanju na natečaju za 
dobre prakse globalnega učenja, s posebnim poudarkom na trajnostnem 
razvoju. 
 
Natečaj poteka v okviru projekta SAME WORLD v več evropskih državah in je namenjen 
prepoznavanju in izpostavljanju dobrih praks globalnega učenja, ki se osredotočajo na teme s 
področja okolja in trajnostnega razvoja v okviru formalnega izobraževalnega sistema v Evropi. 
Najboljše primere dobrih praks, ki se nanašajo na tri glavne teme (PODNEBNE SPREMEMBE – 
OKOLJSKA PRAVIČNOST – OKOLJSKE MIGRACIJE), in so bile izvedene v Sloveniji, bomo predstavili na 
letošnji nacionalni konferenci o globalnem učenju v Ljubljani, najboljše tri pa nagradili s kompletom 
Humanitasove delavnice En svet. Zmagovalna skupina, ki jo bo izbrala mednarodna komisija, bo 
prejela nagrado v obliki imenitnega izleta na Portugalsko oktobra 2017! 

Več informacij o vsebini natečaja, pogojih za udeležbo in nagradah si preberite v VABILU ter v 
PRILOGI z navodili in odgovori na najpogostejša vprašanja! 

http://www.humanitas.si/?subpageid=65
http://www.humanitas.si/?subpageid=878&contid=1037
http://www.humanitas.si/?subpageid=878&contid=1037
http://www.humanitas.si/?subpageid=878&contid=1038
http://www.humanitas.si/?subpageid=878&contid=1039
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1490811493.pdf
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1490802034.pdf
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Spletni vprašalnik o kulturnem in medvrstniškem učenju 

Vabimo vas k izpolnitvi vprašalnika projekta “Kulturni in medvrstniški pristopi za 
uspešno integracijo neprivilegirane mladine in beguncev na ravni šole” 

Namen vprašalnika je poizvedba po obstoječih idejah/izkušnjah in mnenj glede 
kulturnega in medvrstniškega učenja za izboljšanje splošnega ozračja in udeležbe 
učencev. Radi bi tudi raziskali, kakšne potrebe imate učitelji in šole, ko se 

ukvarjate z integracijo neprivilegirane mladine (posebno migrantov).  

Informacije, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili kot temelj za izdelavo naših smernic in 
orodij pri uporabi kulturnega medvrstniškega učenja v šolah za namen integracije.  

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 minut. Rok podaljšujemo do 30. 4. Že vnaprej se 
zahvaljujemo vsem, ki si boste vzeli čas. Več informacij: tina@humanitas.si. 

 

Društvo za Združene narode za Slovenijo 

 

UNESCO svetovni dan jazz-a 

UNESCO je na generalni skupščini leta 2011, 
na pobudo legendarnega jazz skladatelja 
Herbieja Hancocka, za svetovni dan jazz-a 
določil 30. april, leta 2012 pa ga je na svoj 
koledar dodala še Organizacija združenih 
narodov.  
 

UNESCO prepoznava jazz glasbo kot sredstvo svobode izražanja in dialoga med kulturami, kot 
sinonim za spoštovanje človekovih pravic ter dostojanstvo žensk in moških, ne glede na njihovo 
poreklo.  
 
V Sloveniji se je letos obeleževanju svetovnega dneva jazz-a pridružil tudi Imago Sloveniae. V 
sodelovanju z UNESCO mladinsko platformo Društva za Združene narode za Slovenijo bodo, z 
majhnim zamikom, 5. maja pripravili dva koncerta. Na Street food marketu v BTC-ju bo ob 14:00 
nastopil Nikola Matošič trio, zvečer, ob 20:00, pa se bo na Starem trgu predstavil Jadranka Juras Jazz 
Kvintet.  
 
Več informacij najdete tukaj. 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/XlTIERo50lDNHXWb2
https://goo.gl/forms/XlTIERo50lDNHXWb2
mailto:tina@humanitas.si
https://www.facebook.com/events/1150266315101419/
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KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA 

Iščemo udeleženke/-ce za mednarodni seminar v Grčiji: moda, podjetništvo in 
mladinsko delo 

PiNA Terminal, v sodelovanju s partnerji iz Grčije, išče 7 kandidatov/kandidatk (22-35 let) za 
udeležbo na 8–dnevnem mednarodnem seminarju. 

Seminar bo ponujal: 
- Zanje o novih trendih mladinskega dela na področju mode. 
- Informacije, kako povezati nove trende z znanji na področju podjetnosti in podjetništva. 
- Prostor za nadgradnjo kompetenc in veščin udeležencev na področju mode in mladinskega dela. 
- Prostor za izmenjavo idej, izkušenj in razvijanje akcijskih načrtov. 
 
Temeljil bo na metodah neformalnega učenja: simulacijske aktivnosti, razprave, študije primerov, 
zgodbarjenje (storytelling), delavnice. Od udeleženk/-cev se pričakuje, da razvijejo lastne metode 
dela ter sposobnost krepitve in spodbujanja podjetniške naravnanosti skozi analizo potreb na trgu in 
potreb mladih na področju mode. 
 
TERMIN SEMINARJA: 17. - 24. maj 2017 
 
Naslov seminarja: Youth Entrepreneurial Learning in the area of Fashion – E.L.A. 
 
Lokacija: Thessaloniki, Grčija. 
 
Starost: od 22 do 35 let. 
 
Organizator: Fifty – Fifty 
 
Profil udeleženk/-cev: mladinske/-i delavke/-ci, aktivni mladi z izkušnjami pri izvajanju izobraževalnih 
programov za mlade predhodnimi delavnimi izkušnjami v NGO sektorju na področju mladine željni 
znanja ali z izkušnjami na področju modne industrije pripravljeni na aktivno participacijo na seminarju 
pripravljeni na uporabo pridobljenega znanja po zaključku seminarja z dobrim znanjem na področju 
IKT z dobrim znanjem angleškega jezika. 

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije del potnih stroškov, ter 30 € 
prijavnine. Namestitev, organizacijo in prehrano krije gostiteljska organizacija. 

Zainteresirani/-e pošljite izpolnjeno prijavnico v angleškem jeziku na terminal@pina.si do vključno 
srede, 19. aprila 2017. V zadevo e-sporočila napišite E.L.A., datoteko pa poimenujte 
ime_priimek.doc. 

VEČ O USPOSABLJANJU tukaj. 

Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si. 

 
 

http://fifty-fifty.gr/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/04/Apprication_EN-1.docx
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/04/Description-of-Seminar.pdf
mailto:terminal@pina.si
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Medregijsko srečanje NVO na področju kulture in umetnosti 

Društvo Asociacija, ki združuje nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce na področju 
umetnosti in kulture, Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije Boreo in ISKRA – Stičišče 
NVO Istre in Krasa vas vabijo na medregijsko srečanje NVO v kulturi in umetnosti Obalno-kraške in 
Primorsko-notranjske regije. 

Srečanje je namenjeno informiranju in usposabljanju za opolnomočeno vključevanje in vodenje 
zagovorniških procesov na področju lokalnih kulturnih politik ter spodbujanju čezsektorskih, 
medpodročnih in medregijskih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov. Srečanje je ključnega 
pomena tudi v luči napovedujočih se kulturno političnih projektov in sprememb na nacionalni ravni. 

Potrebne informacije in znanja vam bosta predstavili Anela Bešo in Tjaša Pureber, strokovnjakinji za 
zagovorništvo in kulturno politiko iz Asociacije. 

KDAJ: četrtek, 20. april 2017, ob 17:00. 
KJE: MC Podlaga (Kosovelova 1c, Sežana). 

Program: 
– Sistematičen pregled zemljevida kulturne politike na osi »lokalno-nacionalno-evropsko«. 
– Predstavitev dobrih praks na področju načrtovanja in sprejemanja lokalnih kulturnih programov in 
izvajanja lokalnih kulturnih politik. 
– Predstavitev in razprava o priložnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
v kulturi. 
– Sooblikovanje nadaljnjih skupnih zagovorniških korakov NVO v kulturi in umetnosti regij. 

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do torka, 18. aprila, na spletnem naslovu tukaj. 

Na voljo bo tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Kopra v Sežano in nazaj. Za prevoz se lahko prijavite 
preko spletnega obrazca najkasneje do ponedeljka, 17. aprila 2017. Odhod iz avtobusne postaje 
Tržnica Koper ob 16:10. 

VABILO tukaj. 

Inter-kul-tur-istra: trenerstvo, animacija in uporaba metod 
neformalnega učenja 

PiNA v okviru novega projekta INTER-KUL-TUR-ISTRA nadaljuje s ciklom brezplačnih delavnic za 
dvig menedžerskih, tehničnih in administrativnih kompetenc v kulturi. Peta delavnica, ki bo od 20. 
do 22. aprila potekala v Kopru, bo posvečena trenerstvu, animaciji in metodam neformalnega 
učenja. 

Delavnica je namenjena pripadnicam/-kom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, 
priseljenkam/-cem (predvsem z območja nekdanje SFRJ) in pripadnicam/-kom italijanske narodne 
skupnosti ter ostalim, ki si želite pridobiti ali poglobiti svoje znanje. 

ČETRTEK, 20. 4. / 17:00-20:30 / CENTER MLADIH KOPER (Gregorčičeva 4) 
PETEK, 21. 4. / 17:00-20:30 / CENTER MLADIH KOPER (Gregorčičeva 4) 
SOBOTA, 22. 4. / 10:00-16:00 / CENTER MLADIH KOPER (Gregorčičeva 4) 

http://www.asociacija.si/si/
https://boreo.si/dogodki/prijave/307
https://docs.google.com/a/pina.si/forms/d/e/1FAIpQLSfO2B5N84zdi3sE4sW8zCgrYiQC3n9ykW6ZCjDxUsdJxrvV_g/viewform
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/04/Vabilo_Medregijsko-srec%CC%8Canje-NVO-v-kulturi-in-umetnosti-1.pdf
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Rok za prijavo prek spletnega obrazca: PONEDELJEK, 17. APRIL 2017. 
 
VSEBINA DELAVNICE: 
a. metode in tehnike trenerstva; 
b. delo s skupinami in javno nastopanje; 
c. animacija v kulturi in kulturnem turizmu; 
d. praktične vaje. 

Delavnico bo vodil Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik, svetovalec z 
dolgoletnimi izkušnjami izobraževanja s področja prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade, 
izboljševanja komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sistema podpore manj 
izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), reševanja konfliktov in 
timskega dela. 

Obvezne predhodne prijave preko spletnega obrazca najkasneje do ponedeljka, 17. aprila, oz. do 
zasedenosti prostih mest. Za več informacij pišite na dijana.harcevic.catic@pina.si ali pokličite na 05 
63 00 320 (PiNA, vsak delavnik med 10. in 14. uro). 

Filmski teden Evrope 2017: brezplačne projekcije v Art kinu Odeon Izola 

V okviru letošnjega Filmskega tedna Evrope bodo od 4. do 22. maja po Sloveniji potekale projekcije 
filmov sodobne evropske produkcije. V 12 slovenskih mestih se bo tako zvrstilo kar 30 brezplačnih 
projekcij. Trije izvrstni in nagrajeni filmi bodo na ogled tudi v Art kinu Odeon v Izoli, med njimi tudi 
film Toni Erdmann, prejemnik nagrade LUX za najboljši evropski film leta 2016. 

Vseh 20 predvajanih filmov je prejelo podporo podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope za 
spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije. Nekateri izmed njih pa so bili uvrščeni tudi v 
izbor za nagrado LUX, s katero Evropski parlament spodbuja kulturno raznolikost in povezovanje med 
evropskimi državami. 

Filmski teden Evrope organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji v 
sodelovanju z lokalnimi kinematografi po državi ter s Centrom Ustvarjalna Evropa in Predstavništvom 
Evropske komisije v Sloveniji, njihov namen pa je približati raznolikost in bogastvo evropskega filma 
širši javnosti. 

Skupaj 20 filmov si bo moč ogledati v Celju, Cerknici, Izoli, Kranju, Ljubljani, Novi Gorici, Murski 
Soboti, Novem mestu, Pivki, Postojni, na Ptuju in Ravnah na Koroškem. 

Tri brezplačne projekcije si boste v organizaciji Europe Direct Koper – Capodistria lahko ogledali 
tudi v Art Kinu Odeon v Izoli. 

BREZPLAČNE VSTOPNICE DOBITE NA BLAGAJNI ART KINA ODEON PRED VSAKO PROJEKCIJO. 

Več tukaj. 
CELOTNI SPORED FILMSKIH PROJEKCIJ: PROGRAM / povezava 
FACEBOOK DOGODEK najdete tukaj. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOeYwiOuGesA4Ndglg3G73lWlOfgyb4OyA3zmMLK7XBG4wQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOeYwiOuGesA4Ndglg3G73lWlOfgyb4OyA3zmMLK7XBG4wQ/viewform
mailto:dijana.harcevic.catic@pina.si
http://media.ced-slovenia.eu/o-programu/bodoce-perspektive/
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/top-stories/20160826TST40204/nagrada-lux-2016
http://www.europedirect.si/sl
http://www.pina.si/all-project-list/europe-direct-koper-capodistria/
http://www.pina.si/filmski-teden-evrope-2017-brezplacne-projekcije-v-art-kinu-odeon-izola/
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2017/04/progam_FTE-2017.compressed.pdf
http://www.europedirect.si/filmski-teden
https://www.facebook.com/events/181912945637938/
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SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 

 

Izšel priročnik za trenerje Global How? 
Izšel je priročnik za trenerje z naslovom Global how?, ki povzema izkušnje Finep pri izvajanju 
projekta Facilitating Global Learning, ki ga je sofinancirala tudi Evropska unija. 
 
Priročnik vsebuje nasvete in predloge boljše delo za trenerje v globalnem učenju. Osredotoča se na 
neformalno izobraževanje odraslih, uporaben pa je tudi na vseh drugih področjih izobraževanja 
 
Priročnik si lahko prenesete tukaj. 
 

Ravnanje z otroki migranti in prosilci za azil je v Evropi še vedno zaskrbljujoče 
Ravnanje z otroki migranti in prosilci za azil je v mnogih delih Evrope še vedno zaskrbljujoče, 
ugotavlja Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v nedavnem poročilu o temeljnih pravicah, 
povezanih z migracijami. 
 
Otroci brez spremstva pogosto prejmejo malo podpore, na njihovo zdravje in počutje pa lahko 
negativno vplivajo tudi selitve v druge dele države ali vračanje v izvorno državo po zavrnitvi prošnje 
za azil. 
Agencija tudi ugotavlja, da se v Grčiji in Italiji število na novo prispelih migrantov povečuje, znatno pa 
znižuje na Madžarskem. Število prosilcev za azil se povečuje v Italiji, znižuje pa v Nemčiji in na 
Madžarskem. 
Več 
 

Nova številka Slogopisa o vlogi zasebnega sektorja v 
razvoju 

Aprila je platforma SLOGA izdala 25. številko Slogopisa, časopisa za razvojne 
teme, ki z različnih vidikov razpravlja o vlogi zasebnega sektorja v razvoju. 
Med drugimi temami prispevki predstavijo vlogo zasebnega sektorja v 
razvojnem sodelovanju Slovenije in Evropske unije, skladnost politik za 
trajnostni razvoj ter pomen partnerstev različnih deležnikov, humanitarno 
delovanje Organizacije združenih narodov in sodelovanje z zasebnim 
sektorjem, ameriški program za preselitev beguncev kot javno-zasebno 
partnerstvo ter integracijo beguncev na trgu dela in koncept odrasti. 
Brezplačen dostopdo Slogopisa 
 

 

SLOGA se je pridružila Partnerstvu za skladnost politik za trajnostni razvoj 
Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, 
civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz 
vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj 
trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo 
koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter 
pridružila platforma SLOGA. 
 
Platforma SLOGA kot mreža nevladnih organizacij se v luči univerzalnosti Agende 2030 za trajnostni 
razvoj osredotoča na ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in na zagovorniške aktivnosti na 
področju skladnosti politik za trajnostni razvoj, s ciljem osvetliti vlogo partnerstev pri zagotavljanju 

trajnostnega razvoja za vse. V sklopu pridružitve partnerstvu se je platforma SLOGA zavezala, da 

http://www.finep.org/files/fgl_manual_global_how_print_version.pdf
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/april-2017
http://www.sloga-platform.org/ravnanje-z-otroki-migranti-in-prosilci-za-azil-je-v-evropi-se-vedno-zaskrbljujoce/
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2017/04/SLOGA_casopis_25st_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2017/04/SLOGA_casopis_25st_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/nova-stevilka-slogopisa-o-vlogi-zasebnega-sektorja-v-razvoju/
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bo v letu 2017 krepila dialog različnih deležnikov o Agendi 2030 in skladnosti politik za trajnostni 
razvoj; spodbujala koalicije nevladnih organizacij na področju globalnega učenja in migracij; s ciljem 
krepitve ozaveščenosti poslancev, vladnih uradnikov, akademske sfere, civilne družbe in splošne 
javnosti o ciljih trajnostnega razvoja izdala razvojni časopis Slogopis o vlogi zasebnega sektorja v 
razvoju ter vlogi partnerstev različnih deležnikov v trajnostnem razvoju; in krepila zagovorniške 
aktivnosti na nacionalni ravni ter ravni EU na področju skladnosti politik za trajnostni razvoj. 
Več informacij o platformi je na voljo tukaj. 
 

Podprite kampanjo Living land 
Obstoječi sistem kmetijstva v Evropski uniji uničuje naše okolje in podnebje, 
desetka biotsko pestrost, škoduje javnemu zdravju in zapostavlja tako 
majhne in srednje velike kmete kot tudi podeželske skupnosti. Glavna 
poganjalka tega sistema je Skupna kmetijska politika – ena od najstarejših, 
najbolj vplivnih, največkrat razpravljanih in najbolj dragih politik Evropske 
unije. Kampanja Living land poziva organizacije in posameznike, da 
sporočijo Evropski komisiji, da Skupna kmetijska politika potrebuje 
temeljito reformo. Kampanjo je že podprla platforma SLOGA. 
 
Nov sistem kmetijstva in prehrane v Evropi ni nujen le zato, ker mora postati trajnosten, temveč ker 
mora biti tudi bolj zdrav in pravičen do vseh. Narava in ljudje, še posebno pa kmetje, bi imeli od tega 
veliko korist. Vsem pa bi tako zagotovili dolgoročno prihodnost. 
 
S to vizijo v mislih se podporniki kampanje strinjamo, da je obstoječi sistem kmetijstva in prehrane v 
EU uničujoč in da mora biti nova, spremenjena Skupna kmetijska politika: 

 Pravična – do kmetov in podeželskih skupnosti. 
 Okoljsko trajnostna – za čist zrak in vodo, zdrava tla in ohranjen rastlinski in živalski svet. 
 Zdrava – s kvalitetno in zdravo hrano ter blaginjo vseh ljudi. 
 Odgovorna na globalni ravni – do podnebja in trajnostnega razvoja po vsem svetu. 

Več informacij 
 

FOCUS 

 

Pravica za moje piškote 
V sredo, 5. aprila je v Učilni okusov potekala predstavitev študije o palmovem olju in 
peticije »Pravica za moje piškote«. Društvu Focus se je pridružila tudi Manca Rudolf iz Rudolfove 
malce in prikazala, kako lahko sami iz lokalnih ter ekoloških sestavin naredimo odlične sladice, za 
katere nam bo hvaležno tako naše telo kot okolje in širša skupnost. 
 
V okviru projekta SupplyCha!nge so v društvu Focus pod drobnogled vzeli mednarodne industrije, ki 
oskrbujejo Evropo s poceni kmetijskimi surovinami z globalnega juga in odkrili številne zlorabe okolja 
ter lokalnih prebivalcev. 
Partnerji v projektu opozarjajo na problematičnost dobavne verige palmovega olja, kjer prihaja do 
kršenja zemljiških pravic ljudstev v jugovzhodni Aziji s strani podjetij, ki za pridelovanje palmovega 
olja uničujejo njihovo zemljo, širše okolje in teptajo njihove pravice. To palmovo olje se med drugim 
uporablja tudi za proizvodnjo sladic, ki jih vsakodnevno prodajajo evropski trgovci na drobno. 
 
Podrobneje 

https://community.oecd.org/community/pcsdpartnership
http://www.sloga-platform.org/podprite-kampanjo-living-land/
http://focus.us9.list-manage2.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=2b2bc91a9b&e=f4e85c368b
http://focus.us9.list-manage.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=dccfb985e8&e=f4e85c368b
http://focus.us9.list-manage.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=d02349461d&e=f4e85c368b
http://focus.us9.list-manage.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=d02349461d&e=f4e85c368b
http://focus.us9.list-manage.com/track/click?u=772277805c7b261b0808d8629&id=c52f75e65b&e=f4e85c368b
http://tuditi.si/pravica-za-moje-piskote/

