
 

  Naj žive naše mame! 
Patricija Virtič, Platforma SLOGA 

V teh dneh bomo številne mame v središču pozornosti. Po zadnjih podatkih nas je v 
Sloveniji nekaj več kot 672.600. Naši otroci nas bodo povabili na kulturne priredi-
tve, kjer nas bodo presenetili z rožicami in odpeto narodno Mamica je kakor zarja. 
Tisti najbolj pogumni bodo oddeklamirali katerega od prelepih verzov o mamah 
Toneta Pavčka. Veliko manj lepa je realnost na globalnem jugu. Vsak dan zaradi 
preprečljivih zapletov, povezanih z nosečnostjo ali porodom, umre 830 žensk. Vsak 
dan! Njihovi otroci bodo prepevali zgolj žalostinke. 

Zdi se, da je pravzaprav cel marec posvečen ženskemu spolu ali »nežnejšemu«, 
»šibkejšemu« kot na žalost še prevečkrat preberem. Če smo iz 8. marca, mednaro-
dnega dneva žensk pogosto naredili le praznik za trgovce in se še, več kot 100 let od 
prve obeležitve, vedno sprašujemo, zakaj to ni le dan, ko ženskam podarimo šopek 
rož in čokolado, materinski dan praznujemo 25. marca, od druge svetovne vojne na-
prej, v Sloveniji se je uveljavil po letu 1991. 

Porod v Sloveniji je varen, umrljivost novorojenčkov in mater majhna, po rezultatih je 
Slovenija primerljiva s skandinavskimi državami. V Sloveniji je neonatalna umrljivost, 
torej prvih 28 dni po rojstvu, najnižja v Evropi in znaša 0,7 na 1000 živorojenih otrok, 
medtem ko je evropsko povprečje 2,2 na 1000 živorojenih otrok. 

Smrtnost mater po svetu pa je nesprejemljivo visoka. Vsak dan okoli 830 žensk umre 
zaradi zapletov, povezanih z nosečnostjo ali porodom. Skoraj vse te smrti so se zgodi-
le v okoljih z nizkimi dohodki, najstniškimi nosečnostmi in večino bi jih bilo mogoče 
preprečiti. Vsak dan rodi več kot 20.000 deklet, mlajših od 18 let, ki prihajajo iz držav 
z nizkimi in srednjimi dohodki. 

V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntari-
at, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno  druš-
tvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slove-
nije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jese-
nice, 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: 
 

 

Namizna igra »Ciljajmo ci-
lje!« 

Društvo za ZN za Slovenijo 
stran 3 

 

Mladi v Evropskem parla-
mentu predali manifest 
#MyRevolution 
 
Focus 

stran 4 
 

Evropske vrednote in glo-
balno učenje:metode ne-
formalnega izobraževanja 
 
PiNA 

          stran 7 
 
 

 
In še mnogo več! 
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15. marec 2019: Podnebni štrajk     
mladih, Umanotera 
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Slovenski razvojni dnevi in Najboljše 
novice iz sveta, Platforma SLOGA 
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Povabilo k sodelovanju pri pripravi 
novega strateškega dokumenta na 
področju vzgoje in izobraževanja 
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In še mnogo več 

Usposabljanje o globalnem učenju z        
Renejem Sušo in Vanesso Andreotti, 
Platforma SLOGA 

Str.  16 

Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. Ꙭ 

Za deljenje preko spleta uporabite to povezavo. 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7993
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-zakaj-osmi-marec-ni-le-dan-ko-zenskam-podarimo-sopek-roz-in-cokolado/
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-zakaj-osmi-marec-ni-le-dan-ko-zenskam-podarimo-sopek-roz-in-cokolado/
https://makeeuropesustainableforall.org/wp-content/uploads/2018/08/Gender-Equality_SLO.pdf
http://www.humanitas.si/
http://zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://adra.si/
https://adra.si/
https://www.umanotera.org/
http://focus.si/
https://www.amnesty.si/
https://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.karitas.si/
https://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.zavod-tri.org/
http://sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/10310-2/


OK- 15. marec 2019: Podnebni štrajk mladih  
Gaja Brecelj, Umanotera 

 

V boju za podnebno pravičnost so se, 15. marca 2019, mladim v več kot 100 drža-
vah in 3.000 mestih po svetu, pridružili tudi mladi Slovenci.  

Podnebni štrajk je v Sloveniji združil številne šolarje, ki so v en glas zahtevali pod-
nebno pravičnost.  

Štrajkali so v Ljubljani (9000 udeležencev), Mariboru (1000), Slovenskih Konjicah 
(200), Ormožu (150), Kopru (600), Novem mestu (400), Kamniku (1000), Ravnah 
na Koroškem (300), pridružili pa so se tudi v Brežicah, Novi Gorici, Celju in ostalih 
slovenskih mestih. 

 

Mladi so na Vlado Republike Slovenije naslovili konkretne ukrepe, med njimi: 

 

- reševanje podnebnih sprememb kot krizo globalnih razsežnosti; 

- ozelenitev proračuna; 

- takojšen prehod v pravično, brezogljično in krožno gospodarstvo; 

- pravičen načrt zaprtja TEŠ do leta 2030; 

- prehod na polnovredno, lokalno in večinsko rastlinsko prehrano; 

- 40-odstotno znižanje emisij v prometu do 2040… 

 

Več o ukrepih je na voljo tukaj. 

 

Mladi pravijo, da je to šele začetek.  

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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»Vlada naj  
rešuje podnebne 
spremembe kot 
krizo globalnih 
razsežnosti.« 
 
Udeleženci  
Podnebnega  
štrajka 

https://www.facebook.com/mladizapodnebnopravicnost/photos/a.2172733209646738/2172733412980051/?type=3&theater
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“Naj postanejo 
aktivni prihodi 
otrok v šolo  
naša  
prioriteta!.” 
 
 

»Kiss & ride« ali »Poljubi in odpelji« 

Maja Simoneti, Ipop in Katjuša Šavc, Focus, društvo za sonaraven  

razvoj 

V mnogih mestih v tujini ukrepe za zmanjševanje avtomobilov v okolici šol 
obravnavajo zelo resno. Poleg ogrožanja varnosti otrok, ki v času jutranjih in 
popoldanskih konicah prihajajo v šolo in odhajajo iz nje, gneča avtomobilov 
pred šolami povzroča tudi onesnaženje zraka, kateremu so otroci še posebej 
podvrženi. Tudi slovenski ravnatelji velikokrat potožijo, da so pri komunikaciji 
s starši neuspešni in bi najraje, če bi bilo to možno, otroke pripeljali z avtom 
ne samo pred vrata šole, temveč kar pred učilnico. 

Seveda tovrstne prakse izboljšujejo varnost v okolici šole v jutranjih in popol-
danskih konicah, vendar vztrajamo, da je najboljša izbira s številnih vidikov, da 
otroci v šolo pridejo peš ali se pripeljejo s kolesom oziroma s skirojem. Za vse 
šole in občine, ki si želijo spodbujati pešačenje in kolesarjenje v šolo, zato že v 
marcu znova pripravljamo brezplačno usposabljanje za izvedbo spremljane 
poti v šolo v obliki Pešbus in Bicivlaka.  

Naj postanejo aktivni prihodi v šolo otrok naša prioriteta! 

 

Več o primerih ukrepov doma in v tujini pa je na voljo tukaj.  

Foto:  24ur.com 

https://www.umanotera.org/novice/kako-se-lahko-prav-in-dobro-odlocava-jaz-pa-ti/
http://www.aktivnovsolo.si/napovednik-usposabljanje-za-pesbus-v-ljubljani-in-celju/
http://www.aktivnovsolo.si/napovednik-usposabljanje-za-pesbus-v-ljubljani-in-celju/
http://www.aktivnovsolo.si/kiss-ride-ali-poljubi-in-odpelji/


NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA       MAREC 2019 - ŠTEVILKA 14 

 
 

»Kako se lahko prav in dobro odločava jaz 
pa ti?« 
Gaja Brecelj, Umanotera 

 

V Sloveniji vsako leto povzročimo skoraj 9 ton CO2e izpustov toplogrednih 
plinov na osebo. Za omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb bi mo-
rali izpuste zmanjšati na manj kot 2 toni na osebo. Umanoteri, Slovenski fun-
daciji za trajnostni razvoj, ki v okviru projekta Klima za podnebje mlade ozave-
šča o podnebnih spremembah, so na pomoč priskočili znani Slovenci in delili 
svoje poglede na to, kaj lahko sami naredimo za blaženje podnebnih spre-
memb. 

Fotograf Arne Hodalič izpostavlja problem prekomernega potrošništva in pou-
darja, da sam ne kupuje odvečnih stvari; tako je celo svoj zadnji avto kupil leta 
1988. Velik pomen pripisuje zmanjšanju potrošnje energije v gospodinjstvu in 
tako sam »zelo po gorenjsko« ugaša luči. 
 

Pevka Jadranka Juras med nizanjem nasvetov poudarja, da moramo sami po-
stati sprememba, ki jo želimo videti. 

Primož Forte – Gušti iz Ene žlahtne štorije nam v svojem videu na šaljiv način 
razloži, da sam najraje uporablja okolju prijazno prevozno sredstvo – svoje 
noge in poudari pomen uporabe javnega potniškega prometa. Mladi bomo 
namreč morali z odločitvami, sprejetimi danes, živeti v prihodnosti. 

Bivši košarkar Sani Bečirović se nam javlja s smučišča in nam sporoča, naj se 
izognemo prekomernemu potrošništvu in naj tehnoloških izdelkov ne menja-
mo pred koncem njihove življenjske dobe. 

Nenazadnje glasbenica Urška Majdič v svojem videu med drugim izpostavi 
pomen manjše uporabe mesa in mlečnih izdelkov ter prehoda na prehrano 
rastlinskega izvora in zmanjšanja količine zavržene hrane. In – kot pravi Urška 
v videu (in se zelo strinjamo!) – glede podnebnih sprememb: »To bi bilo ne-
umno in nevarno ignorirat!« 

Več na: Umanotera, www.umanotera.org  

https://www.umanotera.org/novice/kako-se-lahko-prav-in-dobro-odlocava-jaz-pa-ti/
https://www.umanotera.org/novice/kako-se-lahko-prav-in-dobro-odlocava-jaz-pa-ti/
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/klima-za-podnebje/
https://youtu.be/dIqCa6mpNQA
https://youtu.be/jQ6qujt1ocs
https://youtu.be/WVwGjDev5rM
https://youtu.be/mDvq7n1sEhQ
https://youtu.be/mMJKkDdQsy4
http://www.umanotera.org
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»Vi kot kupec 
imate posebno 
prednost, da   
aktivno             
sodelujete pri 
oblikovanju    
sveta, ki ga     
podedujejo vaši 
otroci« 
Joel Salatin  
 
 

Nova knjižica receptov: lokalno, pravično 
in PraviLNO pečeno 

Platforma SLOGA 

Društvo Focus v sodelovanju z zadrugo Buna in Pravično trgovino 3MUHE je 
objavil recepte z lokalnimi in fair trade sestavinami PraviLNO pečeno 2018. Že 
tradicionalni Fairtrade piknik sredi zelenega Tivolija tudi v letu 2018 namreč ni 
minil brez kuharskega izziva PraviLNO pečeno.  

V društvu Focus in Pravični trgovini 3MUHE so se odločili, da ljubiteljske ku-
harje in kuharice, ki jim ni vseeno kakšne sestavine uporabljajo, znova pozove-
jo, da pri pripravi dobrot uporabijo izključno lokalno pridelane sestavine 
(zaželen ekološki certifikat) in  sestavine, pridelane v sistemu pravične trgovi-
ne. Na veselje vseh se jih je nekaj odzvalo na povabilo in tako so spet skupaj 
pokazali, da je mogoče iz etično pridelanih surovin ustvarjati odlične izdelke – 
le malo več truda je potrebnega, da takšne surovine najdemo. 

Vse sestavine, uporabljene v priloženih receptih, so bile pridobljene lokalno ali 
pridelane v sistemu pravične trgovine: Maline z domačega vrta, kakav iz pra-
vične trgovine 3MUHE, moka iz slovenskih žit… 

Preberi več 

Zagnana platforma globalnega učenja za 
učitelje! 

Amnesty International Slovenije 

Amnesty International je v Sloveniji že leta zelo angažiran na izobraževalnem 
področju in je ena od aktivnejših nevladnih organizacij s področja človekovih 
pravic.  

Njihovi zaposleni pripravljajo pedagoška gradiva, organizirajo usposabljanja, 
obiskujejo šole in fakultete in se trudijo človekove pravice približati mladim. 
Ker pa so človekove pravice tesno povezane s trajnostnim razvojem, poleg 
človekovih pravic skupaj z učitelji vse več obravnavajo tudi trajnost in cilje 
trajnostnega razvoja in v ta namen so zagnali novo spletno platformo. 

Za vse učitelje, mladinske delavce, profesorje in druge, ki delate z mladimi, so 
na novi platformi na voljo gradiva na temo trajnostnega razvoja, zanimive po-
vezave in tematski članki, prav tako pa platforma ponuja forum, kjer lahko z 
drugimi učitelji izmenjujemo novice, članke, izkušnje in mnenja!  

Pridružite se na https://www.startthechange.eu/start-the-journey-2/  

http://focus.si/izsla-je-knjizica-z-recepti-pravilno-peceno-%EF%BB%BF/
http://focus.si/wp-content/uploads/2019/02/Pravilno-pe%C4%8Deno-2018-2.pdf
http://focus.si/fair-trade-piknik/
http://focus.si/fair-trade-piknik/
http://focus.si/wp-content/uploads/2019/02/Pravilno-pe%C4%8Deno-2018-2.pdf
http://focus.si/wp-content/uploads/2019/02/Pravilno-pe%C4%8Deno-2018-2.pdf
http://www.sloga-platform.org/nova-knjizica-receptov-lokalno-pravicno-in-pravilno-peceno/
https://www.startthechange.eu/start-the-journey-2/
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Mednarodna poletna šola "Degrowth and 
Environmental Justice" 

Platforma SLOGA 
Research and Degrowth (R&D), organizacija, ki se posveča raziskovanju, izo-
braževanju, ozaveščanju in organiziranju dogodkov o odrasti (odrast, de-
growth, je koncept, ime gibanja in način razmišljanja, ki nas opominjata, da 
neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena), vabi na 
mednarodno poletno šolo o odrasti in okoljski pravičnosti med 23. junijem in 
5. julijem 2019 v Barceloni in Cerbèru. 

 

Mednarodna poletna šola z naslovom »Proposing pathways outside the 
growth, closure and depressive narratives« se bo ukvarjala z metodami, 
praksami in aktivizmom na področju odrasti in okoljske pravičnosti in je name-
njena udeleženkam_cem iz akademske, raziskovalne in aktivistične sfere z 
različnimi ozadji in z različnih koncev sveta. 

Prijavnina za poletno šolo znaša 200€, na voljo pa bo tudi nekaj štipendij. 

Rok za prijave je 25. marec 2019. 

Več informacij in navodila za prijavo. 

 

Umanotera vabi k sodelovanju pri          
evidentiranju dobrih praks blaženja       

podnebnih sprememb 
Platforma SLOGA 

Umanotera v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga izvaja skupaj z društvom 
Focus, ponovno išče dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih 
in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb. 

»Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizaci-
jo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, 
okoljske in socialne koristi in je zanimiva tudi za druge? Povejte nam s pomo-
čjo spletnega obrazca, ki ga najdete na tej povezavi. Evidentiranje dobrih 
praks poteka do 10. maja 2019.« 

Več o dobrih praksah, merilih in projektu najdete tukaj. 

 

 

https://summerschool.degrowth.org/
https://www.umanotera.org/novice/sodelujte-pri-evidentiranju-dobrih-praks-blazenja-podnebnih-sprememb/
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Osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni 
na 8. marec 

Platforma SLOGA 
Na dan, ko obeležujemo mednarodni dan žensk so platforma SLOGA, Mini-
strstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti organizirali osrednji del prvega dela letošnjih devetih Slo-
venskih razvojnih dni. Strokovnjaki so v okviru dogodka razpravljali o enako-
sti spolov, krepitvi moči žensk in njihovih pravicah na nacionalni ter globalni 
ravni. Enotni so si bili, da je enakost spolov predpogoj za trajnostni razvoj, 
odpravljanje revščine in dobrobit družbe.  

Slovenski razvojni dnevi so se sicer pričeli 7. marca 2019 z delitvijo Najboljših 
novic iz sveta, ki tokrat prinašajo pet zgodb žensk iz slovenskih projektov med-
narodnega razvojnega sodelovanja, in sicer iz Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Črne gore, Ruande ter Ugande. Akcija deljenja Najboljših novic iz sveta, ki jo 
organizira platforma SLOGA, se je, skupaj s predstavitvami in delavnicami na 
temo enakosti spolov, nadaljevala do 18. marca v vsaj enajstih slovenskih me-
stih.  

Dogajanje je zaokrožila nacionalna konferenca V hrani je moč s strokovnjaki in 
nevladnimi organizacijami o povezavah med enakostjo spolov, krepitvijo moči 
žensk, odpravo lakote ter trajnostnim kmetijstvom, ki je bila 18. marca v Ljub-
ljani v organizaciji Zavoda Povod in Platforme SLOGA. 

Drugi del Slovenskih razvojnih dnevov bo predvidoma potekal jeseni in bo 
posvečen varovanju okolja, drugi presečni temi slovenskega mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, ki je prav tako kot enakost spolov bistveno za dosega-
nje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. 

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobr-

skajte po dodatnih vsebinah na spletni strani. 

Preberi več 

 

 

 

http://www.sloga-platform.org/v-hrani-je-moc/
https://drive.google.com/file/d/1X4nA_a8wGDVHJJ_eXVzWY_85xEUog8hX/view?usp=sharing
http://www.sloga-platform.org/projekti/najboljse-novice-iz-sveta/
http://www.sloga-platform.org/osrednji-dogodek-slovenskih-razvojnih-dni-na-8-marec/
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Najboljše novice iz sveta tokrat o              
napredku pri  doseganju enakosti spolov 

Platforma SLOGA 

V Sloveniji se po odmevnem razdeljevanju Najboljših novic iz sveta v letih 
2015 in 2016 znova pridružujemo temu projektu. Osrednja tema letošnjih 
Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše 
javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Izdajo in razdeljevanje letos 
koordinira platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so tudi del Sloven-
skih razvojnih dni. 

Preko Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih 
dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 15 let soustvarja tudi Slovenija.  
Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter 
hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neena-
kosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi 
prvič tudi zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila 
o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan 
in soodvisen.  

V letu 2019 pri razdeljevanju časopisa sodeluje 19 ministrstev in vladnih služb, 
Mestna občina Ljubljana, šole, fakultete, nevladne organizacije s platformo 
SLOGA na čelu, časopis pa so prejeli prebivalci več slovenskih mest (Jesenic, 
Kopra, Maribora, Metlike, Ljubljane, Kranja, Ponikve pri Žalcu, Novega mesta, 
Celja, Murske Sobote in Velenja).  

Skupaj smo  razdelili 10 000 izvodov brezplačnega časopisa, še več novic pa je 
na voljo na spletni strani www.SLOGA-platform.org/projekti/Najboljse-novice-
iz-sveta. 

Preberi več 

 

 

 

 

https://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=c7eb69680c&e=32def956d4
https://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=e07a843edb&e=32def956d4
https://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=37ac4e4600&e=32def956d4
https://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=f137b23a14&e=32def956d4
https://sloga-platform.us7.list-manage.com/track/click?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=3b9030678e&e=32def956d4
http://www.sloga-platform.org/najboljse-novice-iz-sveta-tokrat-o-napredku-pri-doseganju-enakosti-spolov/
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V Metliki potekalo regionalno srečanje 
Evropa v šoli na temo enakosti spolov 

Platforma SLOGA 

V Metliki je 15. marca potekalo zaključno regionalno srečanja natečaja Evro-
pa v šoli, kjer je mlade udeležence nagovoril tudi zunanji minister dr. Cerar. 
Čestital jim je za ustvarjalnost in podelil nagrade. Letošnja tema natečaja, ki 
ga že vrsto let uspešno vodi Zveza prijateljev mladine Slovenija, je enakost 
spolov. 

Začetki natečaja Evropa v šoli segajo v leto 1995, od leta 2005 pa potekajo pod 
okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, od leta 2015 pa je partner nateča-
ja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Teme natečaja so povezane s cilji traj-
nostnega razvoja. V letošnjem šolskem letu so učenci s pomočjo mentorjev 
ustvarjali pod naslovom Snemimo roza-modra očala, obravnava tema pa je 
bila enakost spolov. 

Preberi več 

Kako nasloviti spol pri načrtovanju          
raziskav? 

Platforma SLOGA 

Kakovostne raziskave so ključnega pomena za zagovorništvo in načrtovanje 
razvojnih projektov. Toda raziskovanje ne more doseči visoke kvalitete, če 
ostaja slepo za spol. Oxfam je zato objavil nove smernice za vnašanje per-
spektive spola v načrtovanje raziskav »Integrating Gender in Research Plan-
ning«, ki pomagajo odkriti, kako pri načrtovanju raziskave uporabiti per-
spektivo spola bolj eksplicitno in so v pomoč tudi raziskovalkam_cem, ki 
nimajo veliko znanja s področja spola. 

Smernice temeljijo na petih kategorijah na spektru od »za spol slepo« do »za 
spol transformativno« (taka raziskava preiskuje, analizira in je zgrajena na 
dokazih zato da bi dolgoročno vplivala na strukturne spremembe v spolno 
pogojenih razmerjih moči in normah, vlogah ter neenakostih). Vsaka stopnja 
ima določene kriterije, ki pomagajo identificirati, v kakšni  meri je perspektiva 
spola integrirana v raziskavo in kaj je potrebno za napredovanje na naslednjo 
stopnjo. 

Vsaka raziskava bi morala stremeti k cilju, da bo »za spol transformativna«, 
vendar so možnosti za integriranje perspektive spola v katerikoli raziskovalni 
proces odvisne od številnih spremenljivk. Doseči za spol transformativno razi-
skovanje je torej dolgoročen proces. 

Preberi več 

 

http://www.sloga-platform.org/v-metliki-potekalo-regionalno-srecanje-evropa-v-soli-na-temo-enakosti-spolov/
http://www.sloga-platform.org/kako-nasloviti-spol-pri-nacrtovanju-raziskav/
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Nad diskriminacijo z globalnim učenjem 
Platforma SLOGA 

Zavod Voluntariat je za zadnji PSSS! novičnik pripravil prispevek na temo 
diskriminacije. Boj proti diskriminaciji je kompleksen, saj je diskriminacija 
sama po sebi razvejana - in ker je področij diskriminacije toliko, tudi ni enot-
nega recepta za boj proti njej. Kljub temu pa je po Voluntariatovih izkušnjah 
eden izmed boljših načinov za soočanje z raznimi oblikami diskriminacije 
ozaveščanje in izobraževanje posameznikov - globalno učenje.  

 

Ozaveščeni posamezniki namreč postajajo strpnejši in razumevajoči za drugač-
nost in drugost, sprememba v mišljenju pa vodi do spremembe v vedenju. 
Zato si na vseh korakih svojega delovanja prizadevajo za strpno, solidarno, 
vključujočo in povezujočo družbo. 

 

Z metodami in tehnikami globalnega učenja mlade pripravljamo na odhod na 
mednarodne prostovoljske projekte. Ko odhajajo v države globalnega juga, je 
še posebej pomembno, da naslovimo razne oblike diskriminacij - od rasne, 
ekonomske, verske, spolne in drugih - saj se bodo z njimi srečevali med      
bivanjem ter delovanjem v tujini. Potrebno se je vsaj zavedati, kaj lahko priča-
kujejo in kako postopati, da ne bi podpihovali stereotipov ter prilivali olja na 
ogenj obstoječim diskriminacijam, ki so navadno ali vsaj deloma povezane s 
kolonialno preteklostjo in v raznih oblikah obstajajo še danes. 

Preberi več 

 

 

 

 

 

 

http://tuditi.si/nad-diskriminacijo-z-globalnim-ucenjem/
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Orodja za poučevanje medkulturne in   
medijske vzgoje 

Iztok Šori, Mirovni Inštitut 

Mirovni inštitut je v sodelovanju s partnerji v okviru projekta MEET, medijska 
vzgoja za pravičnost in strpnost izdelal multimedijsko zbirko orodij za učiteljice 
in učitelje s številnimi praktičnimi primeri, kako je mogoče hkrati poučevati 
medkulturno in medijsko vzgojo ter pri tem spodbujati demokratično kulturo 
pri dijakih in dijakinjah. Zbirko orodij sestavljajo teoretski uvod, smernice za 
oblikovanje učnih aktivnosti, šest učnih scenarijev in izobraževalni dokumen-
tarni film, ki je bil posnet tudi v Sloveniji. Vsa gradiva so prosto dostopna na 
spletni strani projekta. Vabljeni k ogledu in uporabi. 

 

 

 

 

 

Fotografija: Testiranje učnih scenarijev in snemanje izobraževanega dokumentarnega filma je 
potekalo tudi v Sloveniji na Dvojezični srednji šoli Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva. 

 

Partnerji projekta: University of Florence, Italija, koordinator projekta,  

Mirovni inštitut, Slovenija,  

Medien-Bildung.com, Nemčija,  

University of Vienna, Avstrija,  

Media Animation, Belgija in pridruženi partner v Sloveniji Zavod RS za šolstvo 
 

 

https://meetolerance.eu/
https://meetolerance.eu/
https://meetolerance.eu/toolkit/
http://www.unifi.it/index.php
http://www.mirovni-institut.si/
http://medienundbildung.com/startseite/
https://www.univie.ac.at/en/
http://www.media-animation.be/
http://www.zrss.si/
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Alternativna tura za mlade 
Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

 

V okviru projekta Moja revolucija: 1968 - refleksije za današnjo mladino, smo 
11. marca 2019 s skupino mladinskih delavcev razvijali izobraževalne aktivno-
sti za mlade, ki spodbujajo aktivno udeležbo v družbi. Naslanjali smo se na 
prostore v Ljubljani, ki so povezani s študentskimi gibanji ter gibanji mladih od 
1968 naprej. Želeli smo pokazati na kakšen način je mladina zahtevala spre-
membe in katere so se uresničile. Razvijamo metodologijo, ki bo tudi mladim 
zanimiva. Za mlade bomo v letošnji pomladi organizirali 3 podobne 
"revolucionarne" ture, katerim bo sledila delavnica oblikovanja zahtev današ-
nje mladine.   

Junija in septembra pa bomo skupino mladih med 16. in 30. letom peljali na 
Dunaj (Avstrija) in Krakov (Poljska), kjer se bomo skupaj z mladimi iz Poljske, 
Italije in Avstrije urili v zagovorništvu ter na kreativne načine oblikovali sporo-
čila mladih za odločevalce. Zahteve mladih bomo zbrali v mladinskem manife-
stu, ki ga bomo predali Evropskemu parlamentu novembra letos.  

Manifest, ki smo ga odločevalcem predali novembra 2018 je na voljo tukaj.  

 

 

 

http://focus.si/sporocilo-za-javnost-mladi-predali-svoje-zahteve-v-evropskem-parlamentu-myrevolution/
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Prijavite se za potovanje z uporabo        
metode transformativnega učenja! 

Platforma SLOGA 

 

V okviru projekta Bridge 47 se bo septembra 2019 začelo usposabljanje z 
uporabo metode transformativnega učenja. Tekom potovanja boste spoznali 
osnovne razloge za globalne krize. Želite pristopati k svojemu izobraževalne-
mu delu bolj transformativno in z namenom opolnomočenja in emancipaci-
je? Pridružite se transformativnemu učnemu potovanju z Bridge 47, ki želi 
nasloviti osnovne razloge za globalne krize skozi izobraževanje. 

Odprte so prijave za usposabljanje “Tackling the Root Causes of Global Crises 
through Education – A Transformative Learning Journey”. Potovanje je prila-
gojeno na podlagi potreb za zaposlene v civilnodružbenih organizacijah na 
področju globalnega učenja (GU) ter namenjenopobudnikom sprememb ter 
aktivistkam_om, ki uporabljajo izobraževanje kot orodje za transformativne 
spremembe. 

Potovanje vabi udeleženke_ce k refleksiji o svojih izobraževalnih praksah in 
krepitvi teorije sprememb in jih razširiti skozi medsebojno učenje. 

Naša vizija je, da bi po končanem potovanju udeleženke_ci in njihove organi-
zacije imele večje zmožnosti uporabljati transformativne pristope h GU in po-
stale voditelji_ce sistemskih sprememb v svojih organizacijah, mrežah in širše 
v družbi. 

Potovanje bo vključevalo tri praktične delavnice in spletne seminarje, kakor 
tudi spletno mentorstvo, samostojno raziskovanje in praktično eksperimental-
no nalogo. Začelo se bo oktobra 2019 in končalo junija 2020. 

Za udeležbo na tem navdušujočem potovanju se lahko prijavite do 7. Aprila 
2019. Udeleženke_ce bodo zaprošeni za plačilo prijavnine v okviru svojih 
zmožnostih. Prijavnica in dodatne informacije: Call for Applications Transfor-
mative Learning Journey (2019). 

 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2019/03/Call-for-Applications-Transformative-Learning-Journey-2019.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2019/03/Call-for-Applications-Transformative-Learning-Journey-2019.pdf
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Nagrada UNESCO in Japonske za izobraže-
vanje za trajnostni razvoj 2019 

Platforma SLOGA 

Objavljen je poziv za nagrado UNESCO in Japonske za izobraževanje za traj-
nostni razvoj v letu 2019, ki jo skupaj podeljujeta UNESCO in Japonska, na-
menjeno posameznikom, ustanovam, organizacijam ali drugim, za izjemno 
inovativne projekte ali programe na področju izobraževanja za trajnostni 
razvoj. 

Nagrada je bila prvič podeljena v letu 2015; tudi letos bo podeljena trem    
prejemnikom, vsakemu v višini 50.000 ameriških dolarjev. Namenjena je posa-
meznikom, ustanovam, organizacijam ali drugim, ki so izvedli izjemno inova-
tivne projekte ali programe na področju izobraževanja za trajnostni razvoj, ki 
trajajo že vsaj štiri leta; izkazujejo pomembne rezultate; ki so ponovljivi in  
nadgradljivi. 

Poziv in Dodatek k pozivu 

Ker so prijave možne le prek Stalne delegacije RS pri UNESCO, predlog za   

nominacijo najavite Uradu za UNESCO (na e-naslov Barbara.Urbanija@gov.si) 

najpozneje do 12. aprila 2019. 

Povabilo k sodelovanju pri pripravi novega 
strateškega dokumenta na področju vzgoje 

in izobraževanja 
Platforma SLOGA 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo k pripravi novega 
strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t. i. Bele knji-
ge), saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bodo med 
drugim organizirali širše javne razprave in obenem oblikovali ožje delovne 
skupine, ki bodo pomembno doprinesle k vsebini razprav in oblikovanju iz-
hodišč o ureditvi področja vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih. Nevla-
dne organizacije vabijo k sodelovanju. 

MIZŠ vabi zainteresirane, da s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo prispevajo k 
sooblikovanju strateškega dokumenta, ki bo tlakoval prihodnost na področju 
vzgoje in izobraževanja za prihodnje generacije. 

Preberi več 
 

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-call-2019-prize-education-sustainable-development
https://en.unesco.org/system/files/en_02_annex_1_-_explanatory_note.pdf
http://tuditi.si/povabilo-k-sodelovanju-pri-pripravi-novega-strateskega-dokumenta-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja/
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EADI objavil javno ponudbo "Regional 
Knowledge Exchange Consultant:             

South-Eastern European Partnership" 
Platforma SLOGA 

 

European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) 
je podaljšal rok za prijavo na javno ponudbo v okviru projekta Bridge 47 za 
svetovanje za ustanovitev partnerstva na področju globalnega učenja v Slove-
niji in na Slovaški, organizacijo regionalnih dogodkov za izmenjavo praks in 
znanja ter razvoj zbranega gradiva in znanja v množično spletno izobraževanje 
(MOOC) z naslovom »Regional Knowledge Exchange Consultant – South-
Eastern European Partnership«. 

 

Naloge bodo zajemale identifikacijo civilnodružbenih organizacijv regiji, ki bi 
morale biti vključene v partnerstvo in vodenje mreže na regionalni ravni s ko-
municiranjem dogodkov in aktualnih novic s področja, organiziranje treh do-
godkov v regiji za ustanovitev mreže, premislek o globalnem učenju in obliko-
vanje MOOC-a in trening za učenje globalnega učenja ter MOOC … 

 

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 27. marca 2019. 

 

Več informacij in navodila za prijavo najdete tukaj.  

 

https://www.eadi.org/typo3/fileadmin/user_upload/Tender_South-East_Partnership_final.pdf
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Napoved srečanja delovnega področja za 
globalno učenje 

Platforma SLOGA 

Napovedujemo redni sestanek delovnega področja za globalno učenje pri 
platformi SLOGA, ki bo v sredo, 24. aprila 2019 ob 10. uri v Predavalnici 
platforme SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana.  

Zapisnik preteklega srečanja: zapisnik delovnega področja GU, 3. 12. 2018 

 

Usposabljanje o globalnem učenju z        
Renejem Sušo in Vanesso Andreotti 
Platforma SLOGA vas v okviru aktivnosti projekta Bridge 47 vabi na Usposab-

ljanje o globalnem učenju, ki ga bosta vodila svetovno priznana strokovnjaka 

Rene Suša in Vanessa Andreotti. Usposabljanje bo potekalo 11. in 12. aprila 

2019 v Ljubljani (SLOGA, Metelkova 6, 2. nadstropje TBC). 

Na seminarju se bodo udeleženci spoznali z orodji za kritično preučevanje  

teorije in prakse globalnega učenja (GCE), kot tudi spoznali inovativne meto-

dološke pristope za poglabljanje refleksij in širjenje odnosov v svojih delovnih    

okoljih. S pomočjo intelektualnih in izkustvenih vaj bo seminar ponudil nabor 

izkušenj, ki bodo udeležencem pomagale odkriti notranjo motivacijo za       

pozitivne družbene spremembe v okviru pedagoške prakse. 

Dogodek je namenjen vsem, ki se kakorkoli ukvarjate oz se soočate z izzivi 

področja Globalnega učenja. Deloma bo potekal v angleškem jeziku. 

O prijavi in drugih informacijah tukaj.  

 

http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/zapisnik-delovnega-področja-GU-3.-12.-2018.pdf
http://www.sloga-platform.org/dogodek/usposabljanje-o-globalnem-ucenju-z-renejem-suso-in-vanesso-andreotti/
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“Globalno 
gospodarstvo bo 
trajnostno na-
ravnano, ali pa 
ga ne bo. Evropa 
bo zelena celina, 
ali pa je ne bo, 
svet pa bo  
zelenomodri  
planet, ali pa ga 
ne bo .” 
 
dr. Janez  
Potočnik 
 

CAFÉ EVROPA: Pogovorni večer z dr. Jane-
zom Potočnikom 

PiNA 

Europe Direct Koper-Capodistria vabi na zadnji pogovorni večer iz cikla treh, 
poimenovanih Café Evropa, ki bo v petek, 29. marca 2019, ob 18. uri v prosto-
rih PiNE. 

Pogovorni večer z dr. Janezom Potočnikom 

PETEK, 29. MAREC 2019 
18.00-20.00 
prostori PiNE (Gortanov trg 15, Koper) 

Od januarja do marca 2019 smo organizirali cikel treh pogovornih večerov 
poimenovanih Café Evropa, s katerimi smo želeli aktivirati javnost, spodbuditi 
kakovostno razpravo o evropskih volitvah in izzivih, s katerimi se srečuje EU in 
se odzvati na aktualne razprave o EU. 

Gost zadnjega večera bo dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar. Z 
njim bomo govorili o aktualnem dogajanju v Evropi in o njegovih izkušnjah v 
Evropski komisiji. 

Dr. Janez Potočnik je leta 1993 doktoriral na ljubljanski Ekonomski fakulteti. 
Svojo karierno pot je začel na Inštitutu za ekonomske raziskave, pozneje pa je 
bil imenovan za direktorja Inštituta za makroekonomske raziskave in razvoj. 
Leta 1994 je postal vodja ožje pogajalske skupine za pristop Republike Sloveni-
je k EU. Bil je tudi v. d. direktorja Službe Vlade RS za evropske zadeve, ministr-
ski svetnik v Kabinetu predsednika Vlade in minister za evropske zadeve. Leta 
2004 se je pridružil Evropski komisiji in bil evropski komisar v dveh mandatih, 
najprej za znanost in raziskovanje, potem pa za okolje. Leta 2014 je postal 
eden izmed predsednikov Mednarodnega foruma za upravljanje z viri (IRP), ki 
deluje v okviru Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP), imenovan pa 
je bil tudi za predsednika Foruma za prihodnost kmetijstva in fundacijo RISE. 
Od aprila 2016 je tudi partner podjetja SYSTEMIQ. 

http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/time.jpg
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Projekt Culpeer4Change 

Tina Trdin, Humanitas 
Na društvu Humanitas, v sodelovanju z občino Nova Gorica, začenjamo z no-
vim projektom Culpeer4Change, v okviru katerega bomo v letih 2019-2021 v 
Sloveniji gostili številne kulturno-umetniške skupine z globalnega juga. Že to 
pomlad prihaja skupina Tiempos Nuevos Teatro iz El Salvadorja. Skupaj bomo 
izvedli številne kulturne in medvrstniške delavnice po slovenskih šolah, vablje-
ni pa boste tudi k ogledu njihove avtorske predstave, ki ozavešča o Ciljih traj-
nostnega razvoja in medsebojni povezanosti sveta. Mi jih že veselo pričakuje-
mo v Sloveniji! Video skupine: https://youtu.be/GC81mtrljRc 

Več o projektu: http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=89  

 

ZAVOZLANI SVET – Azerbajdžan: Pravljični 
večer za otroke in odrasle 
PiNA 

Vabimo vas na tretji pravljični večer za otroke in odrasle, ki bo 7. februarja 
2019, ob 17. uri, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper (Oddelek za mlade 
bralce, Verdijeva 2, Koper). Azerbajdžan: Pravljični večer za otroke in odrasle 

SREDA, 27. MAREC 2019PiNA 
18.00-20.00 
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER (Oddelek za mlade bralce, 
Verdijeva 2, Koper) 

Pravljični večer organiziramo v okviru cikla ustvarjalnih krožkov, poimenova-
nih Kulturna izmenjevalnica. 

Pridružite se nam na dogodku, kjer bo Yelena Karimova vas in vaše najmlajše 
popeljala v pravljični svet Azerbajdžana. Prebirali bomo azerbajdžanske prav-
ljice, spoznavali njihovo kulturo in tradicije ter spregovorili o azerbajdžanskih 
mitih in bajkah. 

Vstop je prost. 

Zaradi omejenega števila mest prosimo za predhodno prijavo na spletnem 
obrazcu. Prijavite se lahko do torka, 26. marca 2019. 

Dogodek organiziramo v sklopu projekta Središče za medkulturni dia-
log Koper, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije 
in vključevanje in Republika Slovenija, naročnik pa je Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

 

Foto: Alice Biagi 

https://youtu.be/GC81mtrljRc?fbclid=IwAR3-7dcp_kxGu7dzQLUjBxCglbLFt1LWqa3JUCfrefC5hGf9iCbg5GNwiYY
http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=89
http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/time.jpg
https://goo.gl/forms/eg4ycHFM9ugv0lSX2
https://goo.gl/forms/eg4ycHFM9ugv0lSX2
http://www.pina.si/all-project-list/sredisce-za-medkulturni-dialog-koper/
http://www.pina.si/all-project-list/sredisce-za-medkulturni-dialog-koper/
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Kar 99 % smrti mater se zgodi v državah globalnega juga. Več kot polovica teh 
smrtnih primerov se zgodi v podsaharski Afriki, skoraj ena tretjina pa v južni Aziji. 
Veliko število smrti mater na nekaterih območjih po svetu odraža neenakost pri 
dostopu do zdravstvenih storitev in opozarja na vrzel med bogatimi ter revnimi. Več 
kot polovica mater umre v krhkih okoljih, kjer so humanitarne potrebe zelo velike. 
Neenak dostop do zdravstvenih storitev za ženske je kruta resničnost tudi v Evropski 
uniji, v kateri 1 od 10 žensk v prvih mesecih nosečnosti nima dostopa do storitev 
materinske nege. 

Ustrezna strokovna oskrba pred, med in po porodu lahko reši življenja žensk in no-
vorojenčkov. Zaradi različnih ukrepov se je po podatkih Svetovne zdravstvene orga-
nizacije med letoma 1990 in 2015 umrljivost mater po svetu zmanjšala za približno 
44 %. Med letoma 2016 in 2030, kot del ciljev trajnostnega razvoja, je cilj zmanjšati 
svetovno stopnjo umrljivosti mater na manj kot 70 na 100 000 živorojenih otrok. 

Vlaganje v matere prinaša tudi ekonomske prednosti. Številne matere so zaposlene 
(Slovenija je po odstotku zaposlenih mater ena prvih med članicami EU), matere pa 
so tudi tiste, ki opravijo večino skrbstvenega neplačanega dela v svojih družinah. 
Ženske bi lahko ob izboljšanju dostopa do enakih virov in storitev, kot ga imajo 
moški, po napovedih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
(FAO), v državah globalnega juga povečale donos na svojih kmetijah za 20 – 30 %. 
Delež podhranjenih ljudi na svetu bi se tako lahko zmanjšal za 150 milijonov!  
 
Kako to deluje v praksi lahko preberete v zadnji izdaji Najboljših novic iz sveta, po-
svečenih enakosti spolov. Zgodbe, med njimi prvič tudi zgodbe projektov slovenskih 
nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmer-
jen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. 
 
Zakaj bi nam torej moralo biti mar za mame po svetu? Lahko bi vas skušala prepri-
čati, da je vaša akcija potrebna, ker živimo v globaliziranem svetu, v katerem so živ-
ljenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življe-
nje na drugem. Da je zaradi te prepletenosti ključno, da se kot posamezniki zaveda-
mo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja in dejanja na-
ših skupnosti, držav. S cilji trajnostnega razvoja, zgodovinskim dogovorom mednaro-
dne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka 
ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije, smo dobili tudi konkretne usmeri-
tve. 
 
Lahko bi. Lahko pa vas le pozovem, da skupaj pomagamo uresničiti zaključne verze 
Pavčkove pesmi: 

… naj ne ostane brez mame 

nihče na širnem svetu, 

naj žive naše mame, 
mame - najlepše na svetu! 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
http://www.globalni-cilji.si/
http://www.sloga-platform.org/zenske-lahko-nahranijo-milijone/
http://www.sloga-platform.org/projekti/najboljse-novice-iz-sveta/
http://www.sloga-platform.org/majhne-spremembe-trajni-ucinki/
http://www.sloga-platform.org/majhne-spremembe-trajni-ucinki/
http://www.globalni-cilji.si/

