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V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 
Kulturno izobraževalno društvo  PiNA, Mirovni  inštitut,  Humanitarno  drušvo 
ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, 
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, 
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.  
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      …in še veliko več

Razmišljanje: Kaj je dom? 
Jana Lampe, Karitas  
 
V teh dneh se na Slovenski karitas, kjer sem zaposlena, veliko sprašujemo 
Kaj nam pomeni dom? Zakaj? V sklopu triletnega mednarodnega projekta 
ozaveščanja MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata 
Evropska Unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, skupaj z 11 EU 
partnerji začenjamo z dvomesečno akcijo ozaveščanja #whatishome, ki bo 
potekala na socialnih omrežjih in preko drugih aktivnosti. Akcija bo 
spodbujala prebivalce Slovenije, da razmislimo o tem kaj nam osebno 
pomeni dom, ter tudi kaj ljudi po svetu sili, da zapustijo svoj dom. Ob tem 
želimo predvsem osvetliti vzroke za migracije in kako so le-te povezane z 
univerzalnim trajnostnim razvojem. Hkrati želimo spodbuditi k 
solidarnosti z vsemi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom zaradi različnih 
vzrokov (70 mio ljudi na svetu nima varnega doma), kot so posledice 
podnebnih sprememb, skrajne revščine, vojne ali pa so odšli zaradi 
ljubezni, dela, prav vsi pa v želji da najdejo varno zavetje, toplino, 
sprejetost, zaupanje, boljše in dostojnejše pogoje za življenje.  
 
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. 
 

http://www.humanitas.si/
http://www.zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/kontakt/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://www.adra.si/
https://www.adra.si/
http://www.umanotera.org/
http://www.focus.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
http://www.karitas.si/
http://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.zavod-tri.org/
http://www.sloga-platform.org/


Sveža spletna podstran: Zakaj moramo 
zniževati izpuste CO2? 
Umanotera, Gaja Brecelj 
 
V 21. stoletju je bilo 17 od osemnajstih najtoplejših let v zgodovini podnebnih 
meritev. Svetovni izpusti toplogrednih plinov pa se še vedno iz leta v leto 
povečujejo. Čas, ki je na voljo za doseganje plemenitega cilja Pariškega 
podnebnega sporazuma pa se hitro izteka. V kratkem času, ko bodo danes 
rojeni otroci dosegli zrelost, bomo zapečatili podnebno usodo. Glede na 
velikost naloge in kratek čas, ki je na voljo, bi morali o podnebnih spremembah 
ter njihovih vzrokih in posledicah vsi več vedeti, se zavedati posledic naših 
dejanj in poznati poti v nizkoogljično družbo. 
 
Zato je Umanotera v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, ki se 
je v preteklih letih osredotočal na predstavitve dobrih praks zniževanja emisij 
toplogrednih plinov, pripravila odgovor na vprašanje: Zakaj moramo zniževati 
izpuste CO2?, kjer so na slikovit način predstavljeni vzroki in posledice 
podnebnih sprememb, še posebej pa spreminjanje podnebja v Sloveniji in 
projekcije podnebnih sprememb v Sloveniji do konca stoletja.  
 
Vabljeni k uporabi vsebin pri vašem delu! 
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Priročniki za uporabo pristopa globalnega 
učenja pri izbranih predmetih  
Humanitas, Alma Rogina 
 
S projektom »Globalni izzivi - Globalni predmeti« želimo učitelje še dodatno 
motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov ter jih spodbuditi k 
vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno in 
predmetno poučevanje. Eden izmed projektnih ciljev je tudi priprava praktičnih 
orodij za naslavljane globalnih izzivov v razredu. Večina obstoječih materialov, 
namenjenih naslavljanju le-teh v razredu, je tematsko usmerjenih in učitelji 
včasih ne najdejo možnosti za vključevanje tovrstnih vsebin v poučevanje. V 
okviru delovnih skupin, ki združujejo učitelje/ice in strokovnjake/inje s področja 
globalnega učenja, v ta namen razvijamo učne materiale in predloge za vnos 
pristopa globalnega učenja v poučevanje izbranih predmetov (geografija, 
zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, matematika ter tuj 
jezik), ki jih bomo nato zbrali v priročnikih in bodo učiteljem na voljo v šolskem 
letu 2019/2020.  

 
 

http://www.umanotera.org/
http://www.slovenija-co2.si/index.php
http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-co2
http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-co2
http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=89
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Stezosledci proti neenakostim 
Sloga 
 
Na evropsko raven razpisa Trajnostna Evropa za vse za financiranje lokalnih 
projektov za spodbujanje promocije ciljev trajnostnega razvoja je prispelo več 
kot 100 prijav. Med tremi izbranimi projekti je bil izbran tudi projekt iz 
Slovenije. Društvo stezosledcev bo do novembra 2018 izvajalo 
projekt Pathfinders Fighting Inequalities (Stezosledci proti neenakostim). 

Društvo stezosledcev je že začelo z aktivnostmi. Uraden zagon projekta je bil 
20. junij, 1000 dni od sprejema ciljev trajnostnega razvoja. V poletnih mesecih 
bodo izvedli ozaveščevalne delavnice in delavnice globalnega učenja za otroke 
in mlade, usposabljanje za mlade vodnike in voditelje stezosledskih skupin ter 
spletno ozaveščevalno kampanjo. 

Večino dejavnosti bo sledila v jesenskih mesecih, ko napovedujejo lokalne 
akcije na Ptuju, Velenju, Ljubljani, Kopru …, zagovorniške aktivnosti, 
sodelovanje v akciji Očistimo svet in mnogo drugega. 

Vse podrobnosti projekta so na voljo na spletni strani www.stezosledec.si. 

 

Študij s področja delovanja Združenih 
narodov 
Društvo za Združene narode za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Diploma s področja mirovnega menedžmenta (Diploma in Peace 
Management) se osredotoča na različne tehnične in mehke veščine, ki jih 
potrebuje osebje, ki dela v konfliktnih in post-konfliktnih območjih, da se lahko 
spopada z vsakodnevnimi izzivi na teh območjih. Program daje bistven 
poudarek na teme kot so samoupravljanje, pogajanja ter mediacija in tako 
omogoča interaktiven in multidisciplinaren pristop k upravljanju miru. Cilj 
programa je, da študentje razvijejo znanje ter veščine na področju mirovnega 
menedžmenta.  
 
Rok za prijavo je 15. avgust 2018. 
 
Več informacij je na voljo tukaj: http://onlinelearning.unitar.org/diploma-in-
peace-management/ (v angleščini). 
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http://tuditi.si/stezosledci-proti-neenakostim/
http://www.sloga-platform.org/razpis-za-nvo-za-promocijo-ciljev-trajnostnega-razvoja/
http://www.stezosledec.si/
http://onlinelearning.unitar.org/diploma-in-peace-management/
http://onlinelearning.unitar.org/diploma-in-peace-management/


NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Urad Visokega komisariata ZN za begunce 
objavil letno poročilo o beguncih po svetu 
Sloga 
 
Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je objavil 
letno poročilo o beguncih po svetu. Podatki kažejo, da je beguncev ali notranje 
razseljenih oseb zaradi konfliktov in preganjanj že 68,5 milijona. 

V lanskem letu so zabeležili 25,4 milijona registriranih beguncev (med njimi več 
kot polovico otrok), kar je 2,9 milijona več kot v letu 2016. Gre za največji letni 
porast beguncev, kar jih je UNHRC kadarkoli zabeležil. Prav tako je v porastu 
število notranje razseljenih oseb, samo v letu 2017 so jih zabeležili 16,2 
milijona, kar je v povprečju ena oseba na vsaki dve sekundi. 

Kot so ob objavi poročila med drugim opozorili, prihaja 68 % beguncev iz 
naslednjih petih držav: Sirije, Afganistana, Južnega Sudana, Mjanmarja in 
Somalije. V nobeni od teh držav ni bilo napredka pri vzpostavljanju miru, kar bi 
tok beguncev močno upočasnilo. 

Celotno poročilo 

 

 

 Objavljen nov razpis DEAR 
Sloga 
 
Evropska komisija je objavila nov razpis DEAR Call160048 – Raising public 
awareness of development issues and promoting development education in 
European Union (DEAR).  

RAZPIS 

Guidelines for Applicants EUROPEAID_160048 

DEAR_CfP_2018 – predstavitev 

Predstavitev razpisa EK 
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http://www.unhcr.org/news/stories/2018/6/5b222c494/forced-displacement-record-685-million.html
http://www.sloga-platform.org/danes-objavljen-nov-razpis-dear/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=160048
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-for-Applicants-EUROPEAID_160048.docx
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/07/DEAR_CfP_2018_FINAL.ppt
https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-call-for-proposals-europeaid-160048-dh-act-multi
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Ponudba delavnic globalnega učenja 
Humanitas, Tina Trdin 
 
Globalno učenje omogoča razvoj globalnih kompetenc, potrebnih za 
razumevanje in sodelovanje v medsebojno povezanem in soodvisnem svetu. 
Odpira prostor več pogledom ter gradi na znanju, odnosih in občutenju vseh 
vpletenih v proces. Pri mladih in starejših spodbuja občutek soodgovornosti in 
povezanosti z vsem, kar obstaja. S soljudmi, naravo, živalmi. Na društvu 
Humanitas smo pripravili prenovljeno ponudbo delavnic in usposabljanj 
globalnega učenja. Dostopna je Tukaj. Vabljeni k ogledu! Za kakršnakoli 
vprašanja, nam piši na tina@humanitas.si. 

 

 PINA išče udeleženke/-ce za mladinsko 
izmenjavo  
PINA, Ema Weixler 

 
PiNA Terminal išče 7 kandidatov/-k za udeležbo na mednarodni mladinski 
izmenjavi na temo enakosti spolov, ki bo v Palermu, oktobra 2018. Srečanja se 
bo udeležilo skupaj 28 udeleženk/-cev iz Italije, Hrvaške, Latvije in Slovenije. 
 
Termin: 17.-24. oktober 2018, rok za prijavo: 29. julij 2018, Starost: 18-26 
(starost vodje skupine nima zgornje omejitve), Lokacija: Palermo (Sicilija), Italija 
 
Projekt se osredotoča na potrebo po identificiranju oblik komuniciranja, ki 
spodbujajo (ne)enakosti med spoloma in odpira razpravo o vlogi žensk v medijih. 
 
Vodja skupine se bo med 19. in 20. septembrom 2018 (potuje se 18. in 21.9.) 
udeležil/-a pripravljalnega srečanja, ki bo prav tako v Palermu. Sestanek je 
namenjen spoznavanju partnerjev in projekta, usklajevanju programa ter obisku 
lokacije, kjer se bo izmenjava odvijala. Stroški potovanja, hrane in namestitve so 
kriti s strani projekta. 
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije 30 € prijavnine 
in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške 
(275€), razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krije gostiteljska 
organizacija. 
VEČ INFORMACIJ O IZMENJAVI: klik 
 
Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 29. julija 2018. 
Za dodatne informacije smo na voljo na terminal@pina.si. 
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http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=67
http://www.pina.si/iscemo-udelezenke-ce-za-mladinsko-izmenjavo-na-siciliji/
mailto:terminal@pina.si


Delavnica "Povsem običajne stvari?" 
Društvo za Združene narode za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Kar nekaj predmetov, ki so ‘preživeli’ to uničenje, se lahko posamezniku na prvi 
pogled zdi banalnih, saj so to pogosto vsakdanje, običajne stvari. Kljub temu so 
ti predmeti, ki so ostali, sledovi preteklosti; imajo lahko poseben, globok 
pomen. V naši interakciji z avtentičnimi predmeti se lahko zgodi, da ustvarimo 
prostor za avtentično srečanje s preteklostjo. 
Lekcija je namenjena predvsem učencem v šolah. Približa jim zgodovino 
holokavsta skozi majhen čevelj - ‘povsem običajno stvar’. Cilj lekcije je, da 
sodelujoči razvozlajo zgodbo lastnika čevlja, ki postane subjekt razumevanja 
preteklosti. 
 
Več informacij: info@unaslovenia.org ali 040 569 001. 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Projekt socialnega vključevanja priseljenk 
Zavod Tri, Nina Arnuš 
 
V Kranju in na Jesenicah smo uspešno zaključili projekt socialnega vključevanja 
priseljenk - OrientAkcija. V projekt je bilo vključeno 30 žensk - priseljenk s 
Kosova, BiH, Makedonije, Maroka in Dominikanske republike. Posamezna 
delavnica je trajala 14 tednov, program pa je vseboval učenje slovenščine, 
razvijanje ročnih spretnosti, obiske in povezovanje z institucijami v lokalnem 
okolju, računalništvo, projektno in timsko delo. 
Želimo si, da bi pilotna izvedba prerasla v sistemsko ter trajnostno rešitev za 
izredno ranljivo ter izključeno skupino v Sloveniji. 
Projekt smo izvajali Zavod Tri z Društvom Up ob podpori MDDSZ in ESS.  

 

JULIJ 2018 – ŠTEVILKA 6 

International Journal of Development 
Education and Global Learning na voljo 
brezplačno 
Sloga 
 
Mednarodno revidirana revija International Journal of Development Education 
and Global Learning objavlja rezultate raziskav in aktualnih razprav o razvojnem 
izobraževanju in s tem povezanih konceptih, kot so globalno učenje, globalno 
izobraževanje in globalno državljanstvo. Revija je akademski odgovor na 
povečano javno in izobraževalno zanimanje za učenje in razumevanje o širšem 
svetu.  
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mailto:info@unaslovenia.org
http://www.zavod-tri.org/orientakcija/
http://tuditi.si/international-journal-of-development-education-and-global-learning-na-voljo-brezplacno/
http://tuditi.si/international-journal-of-development-education-and-global-learning-na-voljo-brezplacno/
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Slovenija na 8. mestu pri doseganju globalnih 
ciljev 
Sloga 
 
 V poročilu izdanem 9. julija  o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 
2030 za leto 2018 z naslovom »Globalna odgovornost«, je Slovenija med 156 
državami, v katerih merijo indeks doseganja ciljev, uvrščena na visoko 8. mesto. 
Pri doseganju globalnih ciljev nam najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik 
revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov 
energije. 
 

Več na povezavi. 

 

Ulična akcija v Ljubljani  
Humanitas, Tina Trdin 
 
V okviru projekta Globalno učenje Agora smo na Prešernovem trgu v juniju 
izvedli ulično akcijo! Iztočnica  za pogovor in za igro Twisterra je bilo vprašanje 
mimoidočim, kako kaj s svojimi vsakodnevnimi dejanji pomagajo varovati naš 
planet. Ponosno lahko povemo, da smo izmenjali mnogo mnenj in prepoznali 
ogromno dobrih praks. Vprašali ste nas, kdaj pridemo ponovno…obljubimo, da 
bo to prav kmalu...naslednja ulična akcija se obeta predvidoma v septembru ali 
oktobru.  
V okviru projekta Globalno učenje Agora, ki je financiran s strani Erasmus+ Mladi 
v akciji, katerega nacionalna agencija v Sloveniji je Movit, razvijamo številne 
metode, ki združujejo neformalni pristop z globalnim učenjem  na ulici. 
Humanitas, Lojtra, Sensibiliz´Action in Officine Cittadine razvijamo metode na 
treh področjih, ki jih želimo širše naslavljati z mimoidočimi na trgu, travniku, 
ulici, kjerkoli, kjer se ljudje in predvsem mladi zadržujejo. Tako smo v Ljubljani 
preizkusili modul okolje, drugi dve področji pa sta še migracije in kmetijstvo.  

 
 
 

http://www.sloga-platform.org/slovenija-na-8-mestu-pri-doseganju-globalnih-ciljev/
http://www.sloga-platform.org/slovenija-na-8-mestu-pri-doseganju-globalnih-ciljev/
http://www.sdgindex.org/#full-report
http://www.sdgindex.org/#full-report
http://www.sloga-platform.org/slovenija-na-8-mestu-pri-doseganju-globalnih-ciljev/


Po svetovnem indeksu miru Slovenija na 11. 
mestu 
Sloga 
 
Think tank Institute for Economics and Peace je objavil svetovni indeks miru za 
leto 2018, ki razvršča države glede na to, kako miroljubne in varne so. Že enajsto 
leto zapored je bila Islandija uvrščena na vrh lestvice kot najvarnejša država na 
svetu, Slovenija je na 11. mestu. 

Poročilo je ocenilo 163 držav glede na 23 dejavnikov, med katerimi so stopnja 
umorov, politični teror in smrti zaradi notranjih konfliktov. Visoko na lestvici 
indeksa miru so zahodne države, razvita gospodarstva v Aziji in majhne otoške 
države. Od sosednjih držav je Slovenijo prehitela Avstrija (na 3. mestu), Sloveniji 
sledijo Švica (12. mesto), skandinavske države, Nemčija in Madžarska (obe na 
17. mestu), Hrvaška je na 27. mestu, Združene države Amerike pa so na 114. 
mestu. Med najmanj varnimi državami so Rusija, Srednjeafriška republika, 
Demokratična republika Kongo, Libija, Jemen, Somalija, Irak, Južni Sudan, 
Afganistan in Sirija (razvrščene od 154. do 163. mesta). 

Ukrepi držav na področju miru, sprejeti z podpisom Agende 2030 za trajnostni 
razvoj septembra 2015, so zapisani v 16 cilji trajnostnega razvoja, kjer so države 
zapisale, da bodo spodbujale miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj. 
Več o globalnih ciljih na tematski spletni strani. 

 

 

 
 
 

Slovenija na indeksu pravic otrok 2018 zasedla 
10. mesto 
Sloga 
 
Mednarodna organizacija za pravice otrok KidsRights in Erasmusova Univerza v 
Rotterdamu sta 12. junija objavili indeks pravic otrok 2018. Vsakoletno poročilo 
pokaže, katere države so najboljše pri spoštovanju in izboljševanju pravic otrok. 

Kot so ob objavi indeksa sporočili z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, so se v letošnjem poročilu kot najboljše izkazale Norveška 
(1), Islandija (2) in Portugalska (3). Slovenija je zasedla 10 mesto, kar je napredek 
glede na pretekla dva indeksa – leta 2017 smo bili na 12 mestu, leto prej pa na 
25. 

Celotno poročilo 
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http://www.sloga-platform.org/po-svetovnem-indeksu-miru-slovenija-na-11-mestu/
http://www.sloga-platform.org/po-svetovnem-indeksu-miru-slovenija-na-11-mestu/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://www.globalni-cilji.si/
http://www.sloga-platform.org/slovenija-na-indeksu-pravic-otrok-2018-zasedla-10-mesto/
http://www.sloga-platform.org/slovenija-na-indeksu-pravic-otrok-2018-zasedla-10-mesto/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
https://kidsrights.org/news/kidsrights-index-2018
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Dogodek ob svetovnem dnevu beguncev 
PINA, Ema Weixler 

 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, je v sklopu projekta Središče za medkulturni 
dialog Koper, organiziral dogodek ob svetovnem dnevu beguncev, ki je potekal 20. 
junija 2018, od 12. do 18. ure v Taverni v Kopru. 
 
Z dogodkom smo želeli osvestit javnost o izzivih, ki jih imajo priseljenci v lokalnem 
okolju in predstaviti delo ter projekte različnih organizacij, ki se ukvarjajo s 
tematikami vključevanja priseljencev, prostovoljstva, nenasilne komunikacije, 
ipd., tako v Obalno-kraški regiji kot tudi drugod po Sloveniji. Hkrati smo želeli 
različne možnosti predstaviti tudi priseljencem samim, saj verjamemo, da jim 
bodo aktivnosti v oporo pri lažjem vključevanju v lokalno okolje. 
Nastopali so Kulturno umetniško in športno društvo Behar, Kulturno društvo 
Albancev slovenske Istre Iliria in Makedonsko kulturno društvo Kočo Racin 
Obala. 
 
Dogodek je pokrival Neodvisni obalni radio (NOR), za glasbeno podlago pa je 
posrkbel Jan Bajc Funa. 
 
Udeleženci so se lahko udeležili raznih delavnic, na voljo je bilo tudi brezplačno 
pravno svetovanje, ki ga bo izvajal Pravni center za varstvo človekovih pravic 
Koper. 
Na dogodku so posamezne organizacije izvajale demonstracije, odprte delavnice 
in predstavitve. 
 
Potekala je tudi akcija zbiranja oblačil za begunce. Oblačila smo po dogodku 
oddali Slovenski filantropiji. 
Pred zaključkom dogodka, ob 17.30 uri, so je bilo možno udeležiti še pogovora z 
migrantoma. Pogovarjali smo se o izzivih vključevanja, njuni poti in izkušnjah v 
Sloveniji. 
Več o dogodku na FB. 

 
 

Še več novic 
in dogodkov 
je dostopnih 
na spletni 
strani 
platforme 
Sloga in na 
spletnih 
straneh 
partnerskih 
organizacij 
(glej seznam 
na naslovni 
strani). 
 
Vabljeni k 
branju! 
 

https://www.facebook.com/pg/kid.pina/photos/?tab=album&album_id=968958276600129
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/
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Vabilo na dve mednarodni usposabljanji 
Zavod Voluntariat, Viktorija Kos 
 
V jesenskem času, v katerega navadno vstopamo z novimi močmi nabranimi 
med poletnimi meseci, vas vabimo k udeležbi na dveh usposabljanjih* za 
mladinske delavce. Prvo se osredotoča na izboljšanje veščin 
trenerjev, medtem ko se drugo prepleta s krepitvijo vodstvenih sposobnosti in 
osebnostno rastjo. Usposabljanji sta namenjeni posameznikom, ki si želite 
pridobite praktične izkušnje pa tudi nekaj teoretičnega znanja pri izvedbi 
neformalnih aktivnosti. Primerni sta tako za tiste z manj kot več izkušnjami!   
 
Več info o usposabljanjih in načinu prijave najdete tukaj. Rok prijave je 
31.7.2018. 
 
 

Vabilo na mednarodno usposabljanje 
PINA, Ema Weixler 
 
PiNA Terminal išče 3 udeležence/-ke za mednarodno usposabljanje za uporabo 
metod učenja na prostem, ki bo v začetku septembra v Rigi. Vse informacije so 
dostopne tukaj.  
 
Rok prijave je 29.7.2018. 

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA 
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http://www.zavod-voluntariat.si/voluntariatove-novicke/treningi/iscemo-udelezence-za-dve-usposabljanji/
http://www.pina.si/iscemo-udelezence-ke-za-mednarodno-usposabljanje-v-rigi/
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Verjamem, da ima v osnovi vsak človek rad svoj dom, kjer je bil rojen, kjer ima 
družino, prijatelje, da se želi tam razvijati, in da ga večina ne želi zapustiti iz 
lepega, ampak ker ga nedostojne življenjske razmere ali celo nevarnost po izgubi 
življenja prisilijo v to.  
Od leta 2010 spremljam na terenu v Ruandi in Burundiju razvojne in humanitarne 
projekte, ki jih tam izvaja Slovenske karitas preko akcije Za srce Afrike in ki jih 
sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Ob spremljanju razvojnih projektov s 
področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva ter učinkovite rabe naravnih 
virov v teh dveh državah, ki so nastali na podlagi potreb lokalnega prebivalstva in 
jih izvajamo večinoma v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, ki tam delujejo že 
desetletja in dobro poznajo lokalne razmere in potrebe, se veliko srečujem z 
domačini, se z njimi pogovarjam, opazujem življenje na podeželju in tudi kakšne 
so razlike v primerjavi z življenjem v mestu, kaj se dogaja na politični ravni itd.  
Življenje na podeželju v teh državah je zares preprosto, revščine je veliko. Ljudje 
vsak dan hodijo peš s kanticami kilometre daleč po vodo, med njimi je veliko 
otrok. Kadar so hude suše, ki jih je v teh krajih vse več kot posledica podnebnih 
sprememb, je še težje, še dlje je treba po vodo. Ljudje so zelo pridni, obdelan je 
vsak košček zemlje. Kadar ni suše ali močnih padavin pridelek je … Pogosto pa 
imajo zemlje premalo, ali pa je sploh nimajo, da bi lahko preživeli svojo družino. 
Priložnosti za druga dela in za zaslužek pa so redke. Nekateri se ukvarjajo s kakšno 
malo trgovinico, popravilom koles, šivanjem ipd. Ker starši nimajo možnosti 
zagotoviti dovolj osnovnih dobrin za preživetje svoje družine, je stopnja 
podhranjenosti velika. V Ruandi je vsaj 30 % otrok v starosti do 5 let 
podhranjenih, v Burundiju je ta % veliko večji. Ti otroci se počasneje telesno in 
umsko razvijajo, zato se tudi težje učijo v šoli, če imajo sploh možnost hoditi tja. 
Letos sem se srečala v Ruandi z deklico, ki ima 12 let, izgleda pa je stara 4 leta. 
Človek se kar zgrozi. In še veliko je bilo takšnih otrok. In vse to so posledice 
kronične podhranjenosti. Misijonarka sestra Vesna Hiti, ki dela v zdravstvu, pa mi 
je rekla, da je tudi veliko odraslih kronično podhranjenih, ženske imajo med 38 in 
42 kg, veliko moških niti 50 kg ne. Lani sem se srečala tudi z notranje razseljenimi 
ljudmi, ki so zaradi dolgotrajne suše in hude lakote v kraju Kirudno, pribežali v 
kraj Ruzo v Burundiju. Bili so čisto prestradani. Na Karitas smo jim pomagali s 
hrano, motikami, semeni, oblačili, odejami idr. V zameno za prejeto, so sestram 
pomagali pri preprostih delih na misijonu. Letos sem se ponovno srečala z njimi. 
Izgledali so mnogo bolje. Nekateri so šli za delom v sosednjo Tanzanijo, da bi 
preživeli družine, drugi so ostali v Ruzo. Večina njih se ne namerava vrniti v svoj 
kraj, ker so tam prepogoste suše. Tudi sicer gre mnogo Burundijcev, predvsem 
moških v sosednjo Tanzanijo, da bi dobili možnost za delo in s tem preživeli svojo 
družino. Vendar je veliko razočaranih, ali pa se ne vrnejo nazaj k družini. Žena 
ostane sama z otroci … V Burundiju sem že od leta 2015 priča tudi konfliktu, ki se 
dogaja na politični ravni, večkrat je situacija zelo vroča. V Ruandi je sedaj že preko 
60.000 političnih beguncev iz Burundija. Tudi med državama je čutiti napetost. 
Ko sem bila letos na terenu, so se pripravljali na volitve, preko katere naj bi 
spremenili ustavo, da ima predsednik lahko mandat neomejeno število let. Veliko 
mladih, ki so na njegovi strani se je redno srečevalo, imeli so zborovanja, po celi 
državi propaganda, čutiš napetost … Še dobro, da se ob volitvah ni nič zgodilo. 
Kajti vsak konflikt v teh državah uniči napredek in razvoj, infrastrukturo, ljudje 
nimajo upanja za prihodnost … Mir je tako osnova za vsak razvoj, če ga imamo 
lahko skačemo od veselja. Tega bi se morali večkrat zavedati in biti hvaležni za 
to.  
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Ob vseh teh stiskah človek razume ljudi, da zapustijo svoj dom in gredo na pot, 
čeprav tvegano, z upanjem, da jih nekje čaka boljše življenje. Če se postavimo v 
njihove čevlje, bi mi verjetno storili enako. Imamo pa to srečo, da smo rojeni v 
državi, kjer imamo dobre pogoje za življenje, kjer vlada mir … Lahko pa bi bilo 
drugače, lahko bi bili mi rojeni nekje v Somaliji, Siriji … in bi bili mi tisti, ki bi bežali 
iz trpljenja in si želeli sprejetosti v novi deželi.  
V preteklih tednih sem prebrala knjigo o zdravniku Pietru Bartolu iz Lampeduze, 
ki tam z oskrbo vsakodnevno pomaga beguncem, ki so prišli iz afriških držav tja s 
čolni – če so sploh preživeli pot, in jim nesebično v največji človečnosti pomaga. 
Iskreno sem bila ganjena ob njegovi humanosti in pretresena ob vseh zgodbah 
beguncev, ki  so se odpravili na pot proti Evropi v želji za preživetjem ali boljšim 
življenjem. Kaj vse ti ljudje doživljajo na poti v »boljše« življenje - posilstva, zapor, 
mučenje … Kdo bi hotel iti na takšno pot se sprašujem, verjetno ne iz lepega, 
predvsem pa se sprašujem, kje je rešitev tega …  
Rešitev se mora zgoditi predvsem na globalni ravni. Ker tako naprej več ne gre! 
Potrebno je končati vojne, ustaviti trgovino z orožjem, kriminalne združbe 
tihotapcev z ljudmi, korupcijo, Zahod mora tudi nehati izkoriščati naravno 
dobrine, predvsem revnih afriških držav, ublažiti podnebne spremembe, v 
najrevnejših državah pa je potrebno ustvariti pogoje za razvoj in za dostojno 
preživetje vseh prebivalcev s podporo s sredstvi in prenosom znanj, da se bodo 
lahko razvijali v svojem domu, družini, lokalnih skupnostih in državah.  
Na lokalni ravni v državah v razvoju, iz katerih je največ ljudi prisiljenih zapustiti 
svoj dom tudi zaradi skrajne revščine, je potrebno ljudem dati predvsem možnost 
za preživetje, da jim tega ne bi bilo potrebno storiti, razen če si to želijo.  Ob svojih 
terenskih obiskih smo skupaj z misijonarji v Afriki razmišljali, kako bi najrevnejšim 
staršem dali možnost za delo. Gradili smo šole, zdravstvene centre itd. Že ob teh 
projektih je mnogo staršev dobilo delo in lažje preživelo družine. Sedaj pa je te 
zgradbe potrebno vzdrževati, kuhati hrano za šolarje, podhranjene otroke itd. V 
program Karitas z imenom Z delom do dostojnega življenja, ki je nastal kot 
odgovor na te potrebe ljudi imamo v 10 lokalnih skupnostih v štirih Afriških 
državah (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika in Madagaskar) v delo 
sedaj vključenih že cca. 300 staršev, med njimi preko 90% žensk, ki prejmejo 
redno plačilo za svoje delo in s tem lažje preživijo svojo družine – imajo za hrano, 
zdravila, šolanje otrok, nekateri so si kupili zemljo, domačo žival, popravili hišico. 
Ob terenskem obisku so mi mnogi straši povedali, kako so veseli da imajo delo, in 
da se jim je povrnilo dostojanstvo. Tako kot starši v Sloveniji, si starši tudi drugje 
po svetu želijo delati in z lastnimi rokami preživeti svojo družino. Misijonarka, ki 
spremlja ta program v kraju Rwisabi v Burundiju je povedala:  » Z možnostjo dela 
in zaslužka v domačem kraju, so se zmanjšale migracije družin proti Tanzaniji. 
Opogumljamo jih za medsebojno pomoč in sodelovanj in da si z lastnimi napori 

zagotovijo boljšo prihodnost za svoje družine.« 
Za konec pa bi rada k temu dodala še, da je potrebno omogočati možnost šolanja 
vsem otrokom. Mnogi po svetu, danes žal te možnosti zaradi revščine nimajo. 
Kajti izobrazba je pot do poklica, do boljše prihodnosti … 
 
 
Jana Lampe, sodelavka Slovenske karitas  
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