
 

  V naravi nič ne obstaja samo*. Tudi mi ne.  

Umanotera, Nika Tavčar 

15. marec 2019 je bil petek. Topel in prijeten dan, idealen za sprehod v naravi – nič 

posebnega, bi lahko rekli. Pa vendar je bil v vseh pogledih poseben dan. V desetih 

slovenskih mestih se je namreč na ulicah in trgih zbralo več kot 10.000 mladih, ki smo 

se odločili zahtevati nazaj nekaj, kar naj bi bilo samoumevno, pa v zadnjem času kaže, 

da ni – svojo prihodnost. Prihodnost, o kateri srednješolci tako radi sanjarijo, študen-

tje jo počasi gradijo, mnogi mlajši pa o tem pravzaprav sploh še ne bi smeli razmišlja-

ti. Pa vendar so množice mladih in malo starejših nakazovale neko drugo zgodbo. 

Zdelo se je, da se vsi udeleženci strinjamo, da se pripoved o tem, kam sta nas pripe-

ljala želja po neskončni rasti in človeški pohlep po »vedno več«, ne bo dobro končala. 

Nenavadno je, ko na protestu vidiš desetletno dekle z ličnim transparentom v roki, na 

katerem je z velikimi črkami zapisano »Pustite nam našo prihodnost«. Še bolj nenava-

dno je, da se deklica, ki je na protest prišla v družbi starih staršev, zaveda nečesa, 

česar se precej bolj učeni ljudje na visokih položajih v družbi, kot kaže, ne. Dejstva, da 

ko govorimo o podnebnih spremembah in o njihovih posledicah, ne govorimo zgolj o 

svoji prihodnosti ali pa o prihodnosti nekega polarnega medveda, ki ga ne bomo vide-

li nikoli, ker živi tam daleč na Arktiki. Dejstva, da podnebne spremembe naznanjujejo 

možnost, da se človeštvo morda nikoli ne bo seznanilo s stotinami bitij, ki obstajajo 

nekje na našem prelepem planetu, pa jih še nismo imeli priložnosti spoznati. Na naši 

Zemlji kot človeška vrsta namreč še nismo dovolj dolgo, da bi pokukali v vse njene 

kotičke. 

 

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 
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Mladi v Evropskem parla-
mentu predali manifest 
#MyRevolution 
 
Focus 
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Evropske vrednote in glo-
balno učenje:metode ne-
formalnega izobraževanja 
 
PiNA 
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In še mnogo več! 
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Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. Ꙭ 

* Rachel Carson, 1962 

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://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/
http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/


  

Globalno učenje v Tednu vseživljenjskega učenja: 

Mi vsi smo en svet 

Platforma SLOGA 

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno 
pomoč se je, po uspešni krstni pridružitvi lani, tudi letos pridružila najvidnejši pro-
mocijski kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji - Tednu vseživ-
ljenjskega učenja (TVU), ki v Sloveniji poteka že 24. leto. Prevzela je vlogo temat-
skega koordinatorja za globalno učenje, ki bo tako znova del TVU. Do konca junija 
bodo izvajalci po številnih krajih ozaveščalo o globalnem učenju, izvajalo ozave-
ščevalne dogodke o razvojnih tematikah, Agendi 2030 in globalnih izzivih ter    
sodelujoče spodbujalo k aktivaciji za boljši in pravičnejši svet. SLOGA je letos tudi 
nosilec skupne akcije TVU Mi vsi smo en svet, ki bo potekala 14. maja 2019.    
Iščemo šole, mladinske centre, nevladne organizacije in druge, ki bi želeli          
sodelovati. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na 
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem 
centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posa-
meznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vsepri-
sotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 
posameznik v svojem življenju prevzema. TVU poteka pod geslom Slovenija, uče-
ča se dežela, od 10. do 19. maja 2019, v razširjenem terminu pa vse do 30. junija 
2019. 

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in 
dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te pre-
pletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in pre-
vzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno 
učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas opremlja z 
znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za 
soočanje z globalnimi izzivi. 

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvi-
snost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spod-
bujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju 
razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Bistvo globalnega učenja je prav 
poudarjanje medsebojnih globalnih povezav ter razumevanje vzrokov in posledic 
posameznih razvojnih problemov. 

 

...nadaljevanje novice in možnost sodelovanja na naslednji strani. Ꙭ 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  

 

Spoznavanje      
izzivov            

kompleksne    
globalne            

soodvisnosti in 
praktičnih orodij 
za delo z mladimi 
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Foto: MMC, Miloš Ojdanić     Foto: Reuters 

http://tvu.acs.si


 ...nadaljevanje novice  

 

Platforma SLOGA se Tednu vseživljenjskega učenja pridružuje predvsem z name-
nom promocije globalnega učenja in vnašanje globalnega trajnostnega pogleda 
na tematike. Preko delavnic, predstavitev, predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti 
bomo skušali posameznice ter posameznike opremiti z razumevanjem svetovnih 
težav, jih opremiti z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih potrebujejo za soo-
čanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbuditi k aktivaciji za njihovo razreševa-
nje. Vsak izmed nas je delček tega sveta in lahko pripomore za boljši jutri, tudi 
preko uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. 

 

 

ZA ŠOLE: Bi tudi vaša šola rada sodelovala v Tednu vseživljenjskega učenja z 
aktivnostjo na področju globalnega učenja? Še je možnost, da se nam pridružite 
- pišite na patricija.virtic@sloga-platform.org. 

ZA NVO: Bi tudi vaša organizacija rada sodelovala v Tednu vseživljenjskega uče-
nja z aktivnostjo na področju globalnega učenja? Možnost financiranja izvedbe 
delavnic GU. Še je možnost, da se nam pridružite - pišite na                                 
patricija.virtic@sloga-platform.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. 
Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve in projekta Bridge 47, ki 
ga finančno podpira EU. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža 
stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Evropske unije. 
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Foto: MMC, Miloš Ojdanić     Foto: Reuters 

mailto:patricija.virtic@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/zacetek-projekta-trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.sloga-platform.org/zacetek-projekta-trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.mzz.gov.si
https://www.bridge47.org/


OK-
 

25. obletnica genocida v Ruandi 

Maja Ladić, Mirovni Inštitut 

Ravno april je za veliko večino Ruandčanov najtežji in najmračnejši mesec, saj se 
vsako leto – že 25 let – spominjajo grozljivih dogodkov genocida, ki se je začel 6. 
aprila 1994. Ponovno delimo intervju z našo ruandsko sodelavko Marie Aimee 
Umugeni, ki ga je pred petimi leti objavil MMC: https://www.rtvslo.si/svet/na-
grozljivi-zlocin-moramo-pozabiti-in-ziveti-skupaj/334944. »Pomembno je, da 
otrokom povemo, kaj se je zgodilo, da se zavedajo zgodovine, a se moramo učiti 
iz tega, kar se je zgodilo v preteklosti, da bomo lahko zgradili prihodnost,« pravi 
Marie Aimee Umugeni. »Ruandci ves čas poudarjajo, da bi, če bi ljudje bolj skrbeli 
drug za drugega in boljše opravljali svoje delo, lahko rešili veliko ljudi. A mednaro-
dna skupnost ni opravila svojega dela.« 

Mednarodna skupnost se ni odzvala na opozorila vodje UNAMIR misije Romea 
Dallaira, da se pripravlja nekaj grozljivega. Namesto povečanja pooblastil in števi-
la vojakov, so Združeni narodi večino le-teh iz Ruande odpoklicali. Tako je tistih 
nekaj članov UNAMIR misije, ki so v Ruandi ostali, od 6. aprila 1994 bolj kot ne 
lahko le opazovalo nasilje, mučenje, posiljevanje, pobijanje in druge grozote, ki jih 
niso izvajali zgolj člani Interahamwe milice oz. državne vojske temveč številni pre-
bivalci (Hutujci) Ruande, ki jih je režim mobiliziral. Sodelovanje državljanov v pobi-
janju se je dojemalo kot državljanska dolžnost in »delo«. Nekateri genocidieres so 
pobijali svoje sosede in celo svoje partnerje in otroke. V stotih dnevih je bilo ubi-
tih okrog milijon ljudi.  

»Na zločin moramo pozabiti in živeti skupaj. Jaz sem bila takrat stara deset let. 

Videla sem mnogo stvari, a sem šele po desetih letih začela res dojemati, kaj se je 

zgodilo.« 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  
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»Na zločin          

moramo pozabiti in 

živeti skupaj. Jaz 

sem bila takrat   

stara deset let.    

Videla sem mnogo 

stvari, a sem šele 

po desetih letih za-

čela res dojemati, 

kaj se je zgodilo.« 

Marie Aimee  

Umugeni, 2014 

Foto: MMC, Miloš Ojdanić     Foto: Reuters 

https://www.rtvslo.si/svet/na-grozljivi-zlocin-moramo-pozabiti-in-ziveti-skupaj/334944
https://www.rtvslo.si/svet/na-grozljivi-zlocin-moramo-pozabiti-in-ziveti-skupaj/334944
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/04/05/65576496.jpg


  

EU prepričljivo ostaja največja donatorka razvojne 
pomoči na svetu 

Platforma SLOGA 

Evropa je leta 2018 namenila 74,4 milijarde evrov za razvojno pomoč in s tem 
ohranila vodilno vlogo v svetu na tem področju. EU in njene države članice so v 
svetovnem merilu zagotovile skoraj 57 % vse razvojne pomoči donatoric OECD-
DAC.  

Skupna uradna razvojna pomoč EU znaša 0,47 % bruto nacionalnega dohodka, kar 
je znatno nad povprečjem drugih članic Odbora za razvojno pomoč (DAC), ki zna-
ša 0,21 %.  

EU in njene države članice so uspešne tudi pri črpanju sredstev iz drugih virov za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Že odobreni programi v vrednosti 3,7 mili-
jarde evrov iz načrta za zunanje naložbe naj bi spodbudili za približno 37 milijard 
evrov naložb za trajnostni razvoj od pričakovanih končnih 44 milijard evrov skup-
nih naložb.  

EU podpira države partnerice tudi z jamstvi iz Evropskega sklada za trajnostni 
razvoj ter podporo za izboljšanje pobiranja davkov in javne porabe.  

Več informacij 

Poročilo OECD-DAC 

 

 

Slovenija lani za mednarodno razvojno                 
sodelovanje namenila preko 70 milijonov evrov 

Platforma SLOGA 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila preliminarne 
podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2018, ki kažejo na nekolikšno zmanjšanje 
obsega uradne razvojne pomoči, ki jo je manj razvitim državam namenilo 30 do-
natoric, združenih v Odboru za razvojno pomoč OECD. Slovenija je po preliminar-
nih podatkih v letu 2018 za uradno razvojno pomoč namenila 70,5 milijona evrov, 
kar znaša 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka. 
Preberi več 

»Svet se   
spreminja. Kaj 

pa mi?«  
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    Foto:Reuters 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2075_en.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2018-detailed-summary.pdf
http://www.sloga-platform.org/slovenija-lani-za-mednarodno-razvojno-sodelovanje-namenila-preko-70-milijonov-evrov/
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Podnebne spremembe: Kaj mladi sporočajo od-
ločevalcem? (Video) 

Gaja Brecelj, Umanotera 

 

Današnji mladi bodo – ne glede na to, da so h globalnemu segrevanju relativ-
no malo prispevali – v času svojega življenja soočeni s čedalje hujšimi posledi-
cami podnebnih sprememb. Tega se vse bolj zavedajo in v svetu se močno 
krepi mladinski podnebni aktivizem. Umanotera, Slovenska fundacija za traj-
nostni razvoj je v okviru projekta Klima za podnebje v preteklih mesecih mlade 
ozaveščala o podnebnih spremembah in jih spodbujala k podnebju prijaznej-
šemu ravnanju, pa tudi k aktivnemu podnebnemu državljanstvu. V sporočilih, 
ki so jih mladi naslovili na politične in gospodarske odločevalce, je izražena 
pripravljenost mladih za lastno ukrepanje in pričakovanje, naj za preprečitev 
podnebnega zloma naredijo vse tudi tisti, ki imajo v rokah veliko večje vzvode 
moči. Od vodilnih pričakujejo, da se bodo podučili o aktualnih dognanjih pod-
nebne znanosti in delovali skladno s potrebami sedanjega časa, ki je ključen za 
preprečitev nevarnega pregrevanja planeta. 
 

Mladi od odločevalcev osebno in od javnega sektorja pričakujejo, da bodo 
delovali kot vzor za državljane, da bodo delovali celostno in medresorsko 
povezano, etično dodeljevali finančna sredstva, spodbujali ekoinovacije in 
zelena delovna mesta. Mladi pozivajo k spremembi paradigme: od materiali-
zma in stremljenja k nenehni rasti k zasledovanju koristi skupnosti in planeta 
ter solidarnosti med skupnostmi, človekom in naravo ter generacijami. V šte-
vilnih sporočilih odločevalce pozivajo h konkretnim akcijam in pri tem izkazu-
jejo poznavanje najbolj problematičnih področij z največjimi izpusti toplogre-
dnih plinov. Zato pozivajo k spodbujanju ekološkega kmetijstva in upora-
be obnovljivih virov energije ter izboljšanju javnega potniškega prevoza, ki bi 
moral biti funkcionalen in (cenovno) dostopen za vse. 
 

Video sporočila so na voljo tukaj.  

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/klima-za-podnebje/
https://www.youtube.com/watch?v=GlP4ahXSZ_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GlP4ahXSZ_w&feature=youtu.be
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Mladi za podnebno pravičnost: Naj nam politika 
omogoči izbiro, ki bo že v osnovi trajnostna 

Platforma SLOGA 

Na Mlad.si je objavljen intervju z Viktorijo Kos, članico slovenskega gibanja 
Mladi za podnebno pravičnost, ki je organiziralo podnebni štrajk 15. marca 
2019 in s svojim delom in zahtevami odločevalcem za takojšnje in trajnostno 
naslavljanje podnebnih sprememb vztrajno in zagnano nadaljuje. »V gibanju si 
želimo, da bi se odločevalci od besed premaknili h konkretnim dejanjem. Smo 
na točki, ko se v veliki meri strinjajo s tem, da je potrebno začeti ukrepati   
sedaj.« 

Pravi, da kozmetični popravki zakonov in počasni premiki, še zdaleč ne bodo 
dovolj: »Več kot očitno je potreben holistični pristop k reševanju tega         
kompleksnega problema. MZPP smo še vedno zgolj gibanje zavzetih za boj 
proti podnebnim spremembam in navsezadnje naša naloga ni, da podajamo 
celovite, dodelane rešitve, saj so odločevalci zaposleni in plačani za ta namen. 
Mi smo tu, da opozarjamo, da je takojšnje ukrepanje s sprejetimi časovnicami 
nujno. Namesto iskanja izgovorov, naj se raje poišče rešitve za to, kako bo 
nekaj postalo izvedljivo. Premikanje po polžje na dolgi rok, ne bo koristilo prav 
nikomur.« 

V MZPP kritično pristopajo tudi k prelaganju odgovornosti na posamezni-
ke_ce: »Naj nam politika omogoči izbiro, ki bo že v osnovi trajnostna in ne bo 
posledica ekonomskega ali kateregakoli drugega privilegija. Zakaj ni nek      
izdelek že v osnovi trajnosten, zakaj se sploh moramo odločati med tem, ali 
kupiti izdelek, ki je produkt otroškega dela ali pridelan na okolju škodljiv način 
in tistega, ki ni?« 

Več o njihovih zahtevah in izkušnjah v zadnjih mesecih preberite v intervjuju. 

https://www.mlad.si/blog/intervju-viktorija-kos-clanica-gibanja-mladi-za-okoljsko-pravicnost/?fbclid=IwAR1BHeUJ3o5Oq0cPJ_ZQ51u0eAO_pmHlV3uXxs1K7SRsPqHB2dBRBhNEv0M
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Prvo globalno poročilo UNICEF-a o izobraževa-
nju v zgodnjem otroštvu: 175 milijonov otrok ni 

vključenih v predšolsko vzgojo 
Platforma SLOGA 
Kot poroča UNICEF Slovenija, je UNICEF v svojem prvem globalnem poročilu, 
ki je posvečeno izobraževanju v zgodnjem otroštvu, ugotovil, da približno po-
lovica otrok v predšolski dobi na svetovni ravni - ni vključenih v predšolsko 
vzgojo, zaradi česar so prikrajšani za ključne priložnosti za razvoj in že v zgod-
njem otroštvu v neenakem položaju v primerjavi z vrstniki v razvitih državah. V 
državah z nizkimi prihodki je namreč v predšolsko vzgojo vključen le 1 od 5 
otrok.  

Poročilo z naslovom »A World Ready to Learn: Priritizing quality early childho-
od education« (Svet, pripravljen na učenje: Prednost kakovostni predšolski 
vzgoji) ugotavlja, da je pri otrocih, ki so vsaj eno leto vključeni v predšolsko 
vzgojo, bolj verjetno, da bodo razvili ključne veščine, potrebne za uspeh v šoli, 
in hkrati manj verjetno, da bodo ponavljali razrede ali opustili šolanje, zaradi 
česar bodo sposobni prispevati k uspešni družbi in gospodarstvu, ko odrastejo. 

Pri otrocih, ki so vključeni v predšolsko vzgojo je več kot dvakrat bolj verjetno, 
da bodo uspešni pri zgodnjem opismenjevanju in matematičnih spretnostih, 
kot pri otrocih, ki niso vključeni v zgodnje učenje. V Nepalu, na primer, so bili 
otroci, vključeni v predšolsko vzgojo, 17-krat bolj uspešni pri zgodnjem opi-
smenjevanju in matematičnih spretnostih v primerjavi z vrstniki, ki te možno-
sti niso imeli. V državah, kjer je več otrok vključenih v predšolsko vzgojo, bis-
tveno več otrok dokonča osnovno šolo in doseže minimalne kompetence tako 
pri branju kot pri matematiki do zaključka osnovne šole. 

Preberi več 

Foto: UNICEF Foto: UNICEF Slovenija 

https://www.unicef.org/media/51746/file
http://www.sloga-platform.org/prvo-globalno-porocilo-unicef-a-o-izobrazevanju-v-zgodnjem-otrostvu-175-milijonov-otrok-ni-vkljucenih-v-predsolsko-vzgojo/
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Za učenje nikoli ni prepozno –                          

tečaj opismenjevanja v Ruandi 

Maja Ladić, Mirovni Inštitut 

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih sku-
pin žensk v Ruandi«, ki ga v obdobju 2018–2020 financira Ministrstvo za zu-
nanje zadeve Republike Slovenije, izvajamo pa ga skupaj z lokalno nevladno 
organizacijo – Nyamirambo Women's Center (NWC), smo začeli nov sklop 8-
mesečnih tečajev opismenjevanja, šivanja in frizerstva. Fotografiji sta bili po-
sneti ob začetku tečaja opismenjevanja, kjer se bodo udeleženke in udeleženci 
učili brati, pisati in računati. Velika večina tečajnic so ženske in mnoge med 
njimi so matere, ki za svoje otroke nimajo in si ne morejo privoščiti varstva. 
Tako je učilnica poleg zagrizenih učenk in učencev polna tudi radovednih 
otrok. Glede na to, da v otroštvu zaradi revščine in potrebe po pomoči svojim 
staršem niso mogle hoditi v šolo, postavljajo za svoje otroke dober vzgled s 
sporočilom, da za učenje nikoli ni prepozno.   

Za več informacij o NWC obiščite njihovo spletno stran ali Facebook stran ali si 
oglejte ta kratek video.  

Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije: http://
www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/
mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/  

 

 

http://www.nwc-umutima.org/about.html
http://www.nwc-umutima.org/about.html
https://sl-si.facebook.com/umutimarwanda/
https://www.youtube.com/watch?v=4gZuFFMgqCo
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
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Nacionalno poročilo o uresničevanju UNECE 
strategije 2017-2019 

Platforma SLOGA 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v sodelovanju z delež-
niki na področju načrtovanja in implementacije izobraževanja za trajnostni 
razvoj pripravilo Nacionalno poročilo o uresničevanju UNECE Strategije imple-
mentacije VITR za obdobje 2017-2019. 

Poročilo je poskusilo pokazati nekaj izmed večjih premikov v vzgoji in izobraže-
vanju za trajnostni razvoj (VITR) v Sloveniji, ki so bili doseženi v obdobju 2017–
2018 in načrtovani za leto 2019. Pomembno je tudi za MIZŠ, saj ga namerava-
jo uporabiti za uresničevanje dveh pomembnih akcij v letu 2019: 1) oblikova-
nje medresorske in večdeležniške delovne skupine na MIZŠ ter 2) posodobiti 
obstoječe nacionalne smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Celotno besedilo poročila za Slovenijo lahko preberete tukaj:                           
SlovenianReportUNECEstrategyESDfeb2019 
Vsa nacionalna poročila so na voljo tukaj. 
 

Posvet o prihodnosti področja vzgoje in             
izobraževanja 

Platforma SLOGA 

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se začeli javni posveti o 
prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja. Prvega posveta, ki se je zgodil v 
Ljubljani v petek, 29. marca 2019, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi 
veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mla-
dih … Posveta se je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA. 

»Veliko predlogov za prenovo izobraževalnega sistema, ki so bili podani v raz-
pravi, gre zlasti v smeri večjega zaupanja v strokovnost učiteljev, večje avtono-
mije učiteljev, administrativne razbremenitve, prevetritve učnih načrtov, zago-
tavljanja sistema kakovosti poučevanja, krepitve vzgojne vloge šole, zagotav-
ljanja pravočasne obravnave in enotnih kriterijev za otroke s posebnimi potre-
bami, dviga motivacije otrok za šolo ipd.« 

S strani nevladnih organizacij (NVO) je veliko predlogov poudarilo potencial, ki 
ga imajo NVO za šolstvo, posebej z izkušnjami s terena in strokovnostjo na 
svojih področjih, za kar si želijo, da bi ministrstvo bolj prepoznalo. Predvsem 
NVO, ki prinašajo vsebine, kot je aktivno državljanstvo, naslavljanje družbenih 

neenakosti in podobno, vidijo potencial v večjem vključevanju denimo pri 

predmetih državljanske kulture. S strani NVO in predvsem mladinskega sektor-
ja je bilo tudi veliko pobud za večje prepoznavanje pomena neformalnega 
učenja in pomembnost povezovanja formalnega in neformalnega izobraževa-
nja. 

Več in povezavi do posnetkov posveta na spletni strani MIZŠ. 

http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/SlovenianReportUNECEstrategyESDfeb2019.doc
http://www.unece.org/env/esd/implementation.html
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10699/


NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA APRIL 2019 - ŠTEVILKA 15 

 

Brezplačni spletni tečaj o človekovih pravicah!  
Samo Selimović, Amnesty Interntional  

 

Amnesty International je v sodelovanju s Future Learn pripravila spletni 
tečaj o Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP). Na tečaju, ki je na 
voljo v angleškem jeziku, boste podrobneje spoznali človekove pravice 
in načine, kako pravice braniti. 

Teme, ki jih pokrije tečaj, vključujejo dostojanstvo in človekove pravice, 

enakopravnost ter načelo nediskriminacije v družbah, ki temeljijo na 

spoštovanju človekovih pravic. 

Po uspešno zaključenem tečaju bodo vsi tečajniki sposobni: 

  oceniti, kako SDČP vpliva na naša življenja, 

  pojasniti, zakaj je SDČP pomembna za dostojanstvo ljudi, 

 zagovarjati spoštovanje in širjenje človekovih pravic, 

 oceniti neenakosti v svoji skupnosti, 

 najti načine za promocijo enakopravnosti in nediskriminacije, 

 pojasniti, kako je SDČP vplivala na standarde varovanja človekovih 
pravic. 

Tečaj je brezplačen. Proti plačilu se lahko zaprosi za izdajo certifikata o 

opravljenem usposabljanju. 

https://www.futurelearn.com/courses/the-universal-declaration-of-human-rights
https://www.futurelearn.com/courses/the-universal-declaration-of-human-rights
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Globalno učenje del Kulturnega bazarja 2019 

Platforma SLOGA 

V Cankarjevem domu v Ljubljani je v četrtek, 4. aprila 2019 potekal letošnji 
Kulturni bazar. Bazar je namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kultu-
ri kot tudi delavcem z drugih področij in študentom. Med razstavljalci je bila 
tudi platforma SLOGA, ki je predstavila globalno učenje kot metodo, s katero 
lahko v in preko kulturno-umetniških vsebin vnesemo globalno dimenzijo. 

Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se je po 
sedaj zbranih podatkih organizatorja udeležilo več kot 1000 interesentov, pri 
njegovi izvedbi pa je sodelovali 300 kulturnih organizacij ter številni samostoj-
ni kulturni ustvarjalci. 

Platforma SLOGA je na Kulturnem bazarju predstavljala globalno učenje. Na 
interaktivni stojnici, ki je zabeležila rekorden obisk (obiskali so jo skoraj vsi 
obiskovalci bazarja!) smo poleg predstavitev strokovnih gradiv in orodij nevla-
dnih organizacij, ki delujejo na področju globalnega učenja, izvedli tudi delav-
nice globalnega učenja in predstavitve za izobraževalce. 

Društvo Humanitas je izvedlo aktivnost En svet, društvo Focus je predstavilo 
družabno igro o dobavnih verigah palmovega olja, pravični trgovini, potrošniš-
tvu Tradejack, Zavod Tri in Breja preja so predstavili svoje aktivnosti na podro-
čju medkulturnosti, SLOGA je izvedla predstavitve igralnih kart Več kot ena 
zgodba. Obiskovalci so med drugim lahko prejeli tudi svoj izvod priročnika Z 
globalnim učenjem do globalnih ciljev, tematski Slogopis, namizno igro Cilja-
mo cilje!, Priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah , 
svoj izvod Najboljših novic iz sveta in številne druge publikacije ter se prijavili 
na novičnik o globalnem učenju za izobraževalce, ki izhaja v sklopu projekta 
Trajnostno. Lokalno. Globalno. Na stojnici je poleg izobraževanj potekalo tudi 
individualno svetovanje. 

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja 
za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce 
širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturno-vzgojne 
vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente. 

Video dogajanja na temo globalnega učenja na Kulturnem bazarju 2019 

Več o Kulturnem bazarju 

Preberi več 

https://www.zrss.si/gradiva/razlicni-pristopi-druzboslovja/39-en-svet.pdf
http://focus.si/tradejack-druzabna-igra-o-dobavnih-verigah-palmovega-olja/
http://www.sloga-platform.org/glasniki-strpnosti-gremo-naprej/
http://www.sloga-platform.org/glasniki-strpnosti-gremo-naprej/
http://tuditi.si/izid-prirocnika-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/
http://tuditi.si/izid-prirocnika-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/11/SLOGA_casopis_29st_SPLET.pdf
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7124/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7124/
http://www.sloga-platform.org/prirocnik-za-pedagoge-o-ciljih-trajnostnega-razvoja-in-migracijah/
http://www.sloga-platform.org/projekti/najboljse-novice-iz-sveta/
https://us7.list-manage.com/subscribe?u=1e69aaf7c73728dce6744d567&id=d2e631b46d
http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
https://www.facebook.com/SLOGAplatform/videos/623495574789732/
http://www.kulturnibazar.si
http://tuditi.si/globalno-ucenje-del-kulturnega-bazarja-2019/
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Globalno učenje na junijski konferenci o          

razvojnem financiranju 

Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut 

V začetku junija bo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca evrop-

ske mreže Eurodad, ki se je bodo udeležili akademiki in strokovnjaki 

civilne družbe s področij razvojnega ter podnebnega financiranja iz    

preko 35 držav sveta. Na konferenci »Development Financing in the 

21st Century: Economic Justice for All?« bodo platforma SLOGA, Ekvilib   

Inštitut in društvo Focus izvedli premierno predstavitev nove delavnice 

globalnega učenja na temo davčne pravičnosti z namenom razkrivanja 

posledic izogibanja davkom multinacionalk na razvoj držav ter (ne)

doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Konferenca predstavlja odlično 

priložnost za testiranje formata in vsebine delavnice, ki jo bomo nato 

ponudili učencem vseh starosti ter izobraževalcem globalnega učenja. 

Več o konferenci, ki naslavlja naraščanje neenakosti, revščino in pod-

nebne spremembe z naslavljanjem izzivov za ekonomsko pravičnost ter 

mobilizacijo potrebnega financiranja za razvoj, si lahko preberete na 

https://conference2019.slovenia.eurodad.org/. Prijave so odprte do 

konca aprila.  

 

 

 

https://conference2019.slovenia.eurodad.org/
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Whoever believes 
that infinite 

growth is possible 
in a finite world is 
either a madman 
or an economist.”   
 
Kenneth Boulding, 
1973. 

Rast, odrast in prihodnost na Zemlji  
Živa Kavka Gobbo, Focus 

 

Vabimo vas na predstavitev slovenskega prevoda knjige                       
ODRAST: besednjak za novo dobo, na kateri bo tekla beseda o novih 
razvojnih paradigmah, ki jih danes nujno potrebujemo, če hočemo ob-
stati na našem svetu v okviru zemeljskih omejitev. 

Razprave so bodo odvijale: 

23. aprila ob 18h v Epekini galeriji v Mariboru 

24. aprila v Vodnikovi domačiji v Ljubljani 

8. maja v prostorih KID Pina v Kopru 

Obravnavani besednjak ponuja številne nove rešitve, še močnejši pa je 
pri kombiniranju različnih rešitev v novo miselno paradigmo. Vsebuje 
osnovne gradnike, ki so pomembni za poglobljeno razumevanje odra-
sti, na nas pa je, da te gradnike povežemo v zgodbo, ki nam lahko po-
maga razvozlati civilizacijski gordijski vozel. 

Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo dru-
žbo. Blaginjo za vse lahko dosežemo tudi brez prekoračenja omejitev, 
ki nam jih postavlja planet, na katerem živimo. 

Čas kriz zahteva nove zgodbe in odrast ponuja takšno novo zgodbo, 
novo vizijo. 

Svoja stališča, izkušnje in pomisleke bodo tekom pogovora predstavili 
kandidati za evropske poslance, besedo pa bomo predali tudi aktivi-
stom in vsem, ki si želijo igrati aktivno vlogo na poti v trajnostno priho-
dnost. 

Vabljeni na pogovor ob pravični kavi! 

 

https://www.studia-humanitatis.si/content/odrast-besednjak-za-novo-dobo
https://www.facebook.com/events/1133836563465690/
https://www.facebook.com/events/1053078614882423/
https://www.facebook.com/events/542228002850302/
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“From growth 
mindset to 
degrowth             
actions.“  

“Življenje v odrastniški skupnosti” 

(usposabljanje) 

Maruša Samobor Gerl, Zavod Voluntariat 

Zavod Voluntariat pripravlja petdnevno uspoabljanje med 20.5.2019– 
24.5.2019 o Odrasti.   

Življenje v odrastniški skupnosti je eksperimentalno in izkustveno petdnevno 
usposabljanje, ki bo desetim aktivistom, mladinskim delavcem in drugim 
zainteresiranim ponudila možnost raziskovanja mentalnih omejitev na poti k 
skupnostim, ki se ustrezno odzivajo na okoljske, socialne in ekonomske izzive, 
ter jih ne samo blažijo temveč tudi preprečujejo. Na usposabljanju bodo 
udeleženci izkusili samooskrbno življenje na kmetiji ter raziskovali odrastniške 
prakse v mestu. Poleg dela na vrtu bodo skrbeli tudi za živali, v mestu pa bodo 
raziskovali povezovalne dobre prakse in naslavljali teme ugodnih in kakov-
ostnih bivanjskih pogojev tudi na sistemski ravni. Okvir usposabljanja je kon-
cept, filozofija, gibanje Odrasti, katerega bomo preučili s teoretičnega vidika s 
pomočjo strokovnjakov.   

Živimo v času, ko smo neločljivo povezani in hkrati (so)odvisni od celotnega 
sveta. Čeprav smo ves čas obkroženi z informacijami, kako pomembno je dela-
ti dobro, biti odgovoren in aktiven državljan, velikokrat nimamo energije, 
volje, časa, sredstev ali dovolj znanja, da bi vključili pozitivne spremembe v 
naš vsakdan - na individualni ravni, ravni lokalne ali pa globalne skupnosti.  

Glavni namen projekta: 

spodbujanje sodelovanja in povezovanja med raznolikimi udeleženci, ki 
imajo skupen cilj – dobrobit ljudi in okolja; 

opolnomočenje in podpora udeležencem, da tudi sami (p)ostanejo aktivni 
v svojih lokalnih skupnostih ali organizacijah in v svoje delovanje 
vpeljujejo koncepte, ki se povezujejo z Odrastjo.  

 

Več o Odrasti (degrowth) si lahko preberete na tej in tej povezavi. 

 

...o dogajanju na usposabljanju boste lahko več prebrali v naslednji številki 
Novičnika.  

 

http://enabanda.si/en/raziskave/odrast-degrowth/
http://focus.si/kaj-delamo/programi/odrast/kaj-je-odrast/
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Rezervirajte si 11. maj za pravično druženje 
v Tivoliju  

Darja Valenčič, Focus  

Fair Trade piknik letos BO! Znova na soboto in znova v maju… 

Rezervirajte si 11. maj, vpišite v koledar še opomnik, da ne pozabite na 
piknik dekco, in se dobimo na stari lokaciji v Tivoliju! 

Druga sobota v maju velja za mednarodni dan pravične trgovine in v Ljubljani 
že tradicionalno ta dan Focus in Pravična trgovina Slovenija s podporniki obe-
ležimo s pravičnim druženjem na pikniku v zelenem parku Tivoli. Na travniku 
blizu Čolnarne bomo tudi letos izmenjevali oblačila in/ali igrače, delili mnenja 
in uporabno znanje, odpirali nove poglede na svet in se družili v zero-waste 
antipotrošniškem duhu. 

Vabljeni v soboto, 11. maja 2019, kadarkoli med 10. in 18. uro v Tivoli. Otroci, 
mladi, odrasli… Za vsakega se bo nekaj našlo, saj nam bodo znova zelo različne 
organizacije in posamezniki pomagali pripraviti zelo pester program. Nekaj 
izmed že potrjenih aktivnosti, več podrobnosti pa v FB dogodku Fair Trade 
piknik 2019. 

Ne bodo manjkale niti dobrote in seveda, te bodo narejene po načelih pravič-
ne trgovine. Zdaj že tradicionalni Fair Trade piknik bo namreč pospremil prav 
tako tradicionalni izziv za ljubiteljske kuharje in kuharice PraviLNO              
pečeno 2019!  

več:  
http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-
tivoliju/ 

http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/
http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/
https://www.facebook.com/events/397945454316841/
https://www.facebook.com/events/397945454316841/
https://www.facebook.com/events/393825804763645/
https://www.facebook.com/events/393825804763645/
http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/
http://focus.si/napovednik-rezervirajte-si-11-maj-za-pravicno-druzenje-v-tivoliju/
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Natečaj GENE za najboljšo idejo na področju 
globalnega učenja 

Platforma SLOGA 

Evropska mreža za globalno učenje - GENE je že tretjič objavila natečaj s kate-
rim spodbuja inovativne projekte globalnega učenja. V letošnjem letu bo mre-
ža GENE nagradila najboljšo idejo za izvedbo projekta oziroma aktivnosti glo-
balnega učenja. Natečaj je odprt do 4. junija 2019. 

Evropska mreža za globalno učenje - GENE združuje evropska ministrstva in 
agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovost-
nega globalnega učenja v vseh evropskih državah. V letošnjem letu je mreža 
GENE že tretjič objavila natečaj, s katerim spodbuja inovativnost na tem     
področju. V lanskem letu je bil med sedmimi nagrajenimi projektu tudi projekt 
slovenske nevladne organizacije. Letos bo nagradila najboljšo idejo za izvedbo 
projekta oziroma aktivnosti globalnega učenja, ki bo omogočala transforma-
tivno učenje ter hkrati spodbujala razumevanje sveta na lokalni in globalni 
ravni. Ideja, ki bo usmerjena v tovrstno učenje, pri svoji izvedbi predvideva 
ustvarjalnost, sodelovanje, neposredno delovanje, inovativnost ter spodbuja-
nje javnih politik. 
Preberi več 

 

Evropska unija s smrkci za čiščenje obal! 
Platforma SLOGA 

Evropska unija bo začela kampanja za globalno čiščenje obal. Letošnji akciji se 
bodo na družbenih medijih, spletnih straneh in drugih promocijskih kana-
lih pridružili Smrkci. Evropska komisija in organizacija IMPS, lastnica Smrkcev, 
sta podpisali dogovor o brezplačni uporabi Smrkcev med kampanjo, namenje-
no ohranjanju oceanov in ozaveščanju. 

Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) skupaj orga-
nizirata kampanjo za čiščenje obal od leta 2018. EU bo tudi letos spodbudila 
delegacije in predstavništva Komisije po svetu in v EU, da v sodelovanju z lo-
kalnimi organizacijami in šolami organizirajo čiščenje obal okrog 21. septem-
bra, ki je mednarodni dan čiščenja obal. 

Več informacij je na voljo tukaj. 

 

https://gene.eu/
http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/40367/
http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/40367/
http://tuditi.si/natecaj-gene-za-najboljso-idejo-na-podrocju-globalnega-ucenja/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/smurfing-our-blue-planet-european-union-and-smurfs-team-protect-ocean_en


NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA       APRIL 2019 - ŠTEVILKA 15 

 

Global Education Digest 2018 
Platforma SLOGA 

Development Education Research Centre (DERC) je objavil »Global Education 
Digest 2018«, bibliografijo nedavno objavljenih akademskih in raziskovalnih 
gradiv na področju globalnega učenja. V tokratni izdaji so zbrani članki, knjige, 
poglavja, poročila in doktorske dizertacije, objavljene med januarjem in de-
cembrom 2018 (in nekaj izjem v 2017) v angleščini. 

Publikacija je razdeljena na osem tematskih polj, ki zajemajo raziskave na po-
dročju politik, teoretske in konceptualne publikacije, formalno izobraževanje, 
neformalno izobraževanje, informalno izobraževanje, vključno z mladinskim 
delom, mediji in skupnostnim delom, izobraževanje učiteljev_ic in trenerk_jev 
ter raziskave s področja visokega šolstva. 

Publikacija je v digitalni obliki na voljo tukaj. 

 

Posnetki spletnih seminarjev na temo globalne-
ga mladinskega dela 

Platforma SLOGA 

Na voljo sta posnetka dveh govorov z srečanja stičišča Learning and Develop-
ment, »Engaging young people in development issues«, ki je dvodnevno     
srečanje stičišča za mladinske delavke_ce, mlade ljudi in zaposlene pri štirih 
projektih, ki jih podpira program DEAR. 

Preberi več 

 

Priročnik "Družabna omrežja za spremembe" 
Platforma SLOGA 

The Good Lobby, start-up organizacija iz Belgije, ki deluje na področju civilne 
družbe, zagovorništva, lobiranja in izobraževanja, je objavila priročnik »Social 
Media for Change«. Priročnik želi narediti znanje bolj dostopno in praktično. 
Namenjen je različnim bralcem_kam – če kandidirate na volitvah, ste del kam-
panje, delate na komunikacijah v javni ustanovi, delate za nevladno organiza-
cijo ali vas zanima zagovorništvo – je ta priročnik za vas. 

Internet in digitalne vsebine imajo vse večji pomen in igrajo vedno večjo vlogo 
pri volitvah in naših demokratičnih družbah, pomembno je, da politični kandi-
dati_ke, njihove kampanje in akterji civilne družbe ostajajo v koraku s tehnolo-
škimi spremembami. Priprava vsebin in ukvarjanje z volilnim telesom in poli-
tičnim sistemom je pogosto lažje, hitrejše, cenejše (zastonj) in bolj učinkovito, 
kot si predstavljamo. 

 

https://angel-network.net/publications/global-education-digest-0
https://angel-network.net/publications/global-education-digest-0
https://angel-network.net/sites/default/files/Digest%202019%20Final%20Online_0.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/dear
http://tuditi.si/posnetki-spletnih-seminarjev-na-temo-globalnega-mladinskega-dela/
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Usposabljanje za krepitev medkulturnih        
spretnosti 

Max Zimani, Zavod Global  

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov (Zavod Global) je v Mariboru od 
16. - 23. marca 2019 uspešno izvedel usposabljanje za 30 mladinskih delavcev 
iz 10 evropskih držav v okviru projekta Erasmus+: “Differences Challenge As-
sumptions”. Glavna potreba, na katero želi projekt odgovoriti, je pomanjkanje 
naprednih medkulturnih delovnih kompetenc ter medkulturna občutljivost na 
področju mladinskega dela, še posebej pri tistih mladih, ki so aktivni in delajo 
v mednarodnih in večkulturnih okoljih. Glavni cilj projekta je povečanje ravni 
medkulturnih kompetenc, medkulturne občutljivosti in kakovosti mladinskega 
dela. Prizadevali smo si povečati znanje mladostnikov o temah medkulturnega 
učenja (kultura, identiteta, predsodki, rasizem, stereotipi, predpostavke, rela-
tivizem, komunikacija, spori, medkulturna občutljivost) ter mladim delavcem 
omogočili, da na mednarodnih področjih in projektih praktično delujejo kot 
odgovorni medkulturni sodelavci.  

 

Poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano 
mednarodno zaščito in prosilcev za azil 

Maja Ladić, Mirovni Inštitut 

Poročilo je rezultat prvega od treh načrtovanih krogov evalvacije – tako ime-
novana baseline evalvacija, ki obsega 186 kazalnikov z različnih področij inte-
gracije. Naslednji evalvaciji se bosta izvajali v 2019 in 2021, po vsakem krogu 
pa sledi izdaja posameznih nacionalnih poročil in tudi skupnega evropskega 
poročila, ki primerja pregledane dimenzije integracijskih politik vseh 15 držav, 
ki sodelujejo v projektu NIEM – National Integration Evaluation Mecha-

nism. Poročilo pokriva stanje do 31. decembra 2016, podatki so bili zbrani v 
letu 2017, poročilo pa napisano v letu 2018. 

 

 

 

 

 

http://www.mirovni-institut.si/objavljamo-porocilo-o-evalvaciji-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito-in-prosilcev-za-azil/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/11/logo-EU-AMIF.png
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Kampanja ozaveščanja o spletnem nasilju nad 
ženskami #DigitalRespect4Her 

Platforma SLOGA 

Ženske bi se morale na spletu počutiti varne in spoštovane ter se samozavest-
no udeleževati javnega življenja. Žal je resničnost drugačna: prek družbenih 
medijev, aplikacij za pošiljanje sporočil, spletnih forumov, spletnih mest za 
izmenjavo videov in iger se širi spletno nasilje. Ob zlorabi oseb na spletu se 
ustvari stalen digitalni zapis, ki ga je mogoče širiti naprej in ga je težko izbrisa-
ti. Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra     
Jourová ter komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel sta 
zato začeli kampanjo ozaveščanja o spletnem nasilju nad ženskami                
#DigitalRespect4Her.  

 

Ste vedeli? 

  Ženske po vsem svetu so 27-krat pogosteje izpostavljene spletnemu nad-
legovanju. To vključuje spletno spolno nadlegovanje in zalezovanje1 

  V EU je vsaka deseta ženska od petnajstega leta2 že kdaj prejela neželena 
sporočila z izrecno spolno vsebino ali bila deležna neprimernih ali žaljivih izjav 
na spletiščih družbenih omrežij. 

  Ena od dveh mladih žensk ima po tem, ko je bila priča ali je bila žrtev so-
vražnega govora ali zlorabe na spletu, pomisleke glede tega, da bi se udeleže-
vala razprav v družbenih medijih3. 

  28 % žensk, ki so doživele spletno nasilje, je omejilo svojo prisotnost na 
spletu. 

  46,9 % političark iz 45 evropskih držav je povedalo, da so v svojem man-
datu prejele grožnje s smrtjo, posilstvom in fizičnim nasiljem. 

 Leta 2017 je bilo 778 političarkam in novinarkam poslanih 1,1 milijona zlona-
mernih ali problematičnih tvitov, povprečno eden vsakih 30 sekund 

Med primeri dobrih praks je tudi projekt Odklikni!, ki ga izvaja Ministrstvo za 
delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Namen projekta je nadgra-
diti obstoječe nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja z vklju-
čitvijo vidika spola v učna in ostala gradiva, izobraževanja in izobraževalne 
module ter priporočila in ukrepe. 

 

Predstavitev kampanje DigitalRespect4Her 
Preberi več 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/odklikni/
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2019/04/DigitalRespect4Her_Factsheet_FINALpdf.pdf
http://www.sloga-platform.org/kampanja-ozavescanja-o-spletnem-nasilju-nad-zenskami-digitalrespect4her/
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Nika Tavčar, Umanotera 

...nadaljevanje razmišljanja iz prve strani  Ꙭ 

Pa vendar smo v teh nekaj stoletjih uspeli s svojim delovanjem na novo defini-
rati odnos med človekom in naravo. Antropocen je namreč prva geološka do-
ba, katere glavna značilnost je, da je človek s svojim delovanjem postal eden 
ključnih vzrokov za spremembe. In to nikakor ni nekaj, na kar smo lahko pono-
sni – še več, to je absolutni znak za alarm. Ozračje se segreva in prvič smo kot 
človeška vrsta priča novemu množičnemu izumiranju živalskih in rastlinskih 
vrst. Vendar je tokrat odgovornost na naši strani. Kar tako zgovorno nakazuje 
dekličin transparent je torej, da govorimo o preživetju vseh živih bitij na tem 
planetu, kajti nenazadnje je naš svet uravnotežen le, dokler je vsak njegov 
najmanjši del v ravnovesju. Ni torej naključje, da je tako tema letošnjega dne-
va Zemlje, ki ga že skoraj pol stoletja obeležujemo 22. aprila, postala 
»Zavarujmo naše vrste« (Protect our species). 

Sodeč po nekaterih škodoželjnih komentarjih in pokroviteljskem odnosu odlo-
čevalcev in prenekaterih medijev do protestnikov, bi lahko sklepali, da so 
spremembe na individualni ravni dovolj za izhod iz podnebne krize. Mnogi 
izmed udeležencev Podnebnega štrajka so že pred njim počeli, kar je bilo v 
njihovi moči, da bi zmanjšali svoj ogljični odtis in s tem svoj vpliv na podnebni 
sistem in naravo. Prepričana sem, da je kar nekaj posameznikov med samim 
protestom našlo kakšne nove ideje, kako do okolju bolj prijaznega življenjske-
ga sloga. Vendar na žalost tokrat to ne bo dovolj. Več kot očitno je namreč, da 
so zadnja desetletja poudarjanja potrošnikove odgovornosti prinesla nezado-
voljive rezultate. Breme, ki se prelaga na nas, je enostavno preveliko. Seveda 
moramo kot posamezniki narediti vse, kar je v naši moči, neizpodbitno dejstvo 
pa je, da ne moremo storiti vsega, da bomo kos temu civilizacijskemu izzivu. 
Jasno je, da so potrebne sistemske spremembe, na primer bolj učinkovit javni 
prevoz, ukinitev okolju škodljivih subvencij, obdavčitev živil glede na njihov 
okoljski odtis... 

Neskončna rast na planetu, ki je končen, je nedvomno nemogoča in kot taka 
že na začetku obsojena na propad. Zdi se, da se tega zaveda vse več ljudi. To je 
bilo tudi več kot očitno tisti petek, ko je v zraku kljub temu vel optimizem in ko 
si na vsakem koraku lahko začutil izredno željo in voljo po spremembah. Spre-
membah na boljše; spremembah, ki bi vsem živim bitjem omogočale dostojno 
življenje.  

Pot do njih je jasna in boj, v katerega smo se podali, je zagotovo najpomemb-

nejši v našem življenju. Še več, gre za najpomembnejši boj v zgodovini človeš-

tva. In iz njega bomo izšli kot zmagovalci ali poraženci. V primeru neukrepanja 

v naslednjih letih bo po zagotovilih znanstvenikov to namreč zadnja kriza, ki ji 

bomo priča. Tega se zaveda na sto tisoče posameznikov, ki so tistega sončnega 

dne korakali po ulicah premnogih mest. Le kot aktivni državljani, ki se povezu-

jemo in ki delujemo skupaj, lahko namreč dosežemo potrebne premike na 

boljše. Kajti nenazadnje v naravi nič ne obstaja samo. Tudi mi ne.  

 


