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18. cilj trajnostnega razvoja?
Maruša Samobor Gerl

VSEBINE:

Cilji trajnostnega razvoja kažejo na zavedanje oblasti glede pomembnosti skrbi za
okolje in ljudi, solidarnosti, enakopravnosti in enakih možnosti za vse. Skladno s
smernicami Pariškega sporazuma se je, po obvestilu za javnost Evropske komisije, EU
nedavno zavezala, da si bo na podlagi sprejete strategije »Čist planet za vse, za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050«, prizadevala za do leta 2050 podnebno nevtralno Evropo. Poudarek je, kot je videti, na
realističnih tehnoloških rešitvah, gospodarstvu, infrastrukturi in sorodnem, vizija pa
vključuje tudi socialno pravičnost. Kljub temu, da je omenjeno nezanikljivo napredek,
se tako nedavna strategija oz. vizija kot tudi cilji trajnostnega razvoja morda nekoliko
ogibata obravnave živinoreje oz. mesne industrije v kontekstu podnebnih sprememb,
ki povzroča 14,5 % vseh globalnih antropogenih emisij toplogrednih plinov.

Iščemo udeležence za mednarodno
usposabljanje v Berlinu
PiNA
Str. 2

Namizna igra »Ciljajmo cilje!«
Humanitasova
Zelena vas v Gani se
razvija
Društvo za ZN za Slovenijo
Humanitas
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Mladi v Evropskem parlaPoleg tega so živila živalskega izvora na način, kot jih uživamo na zahodu, izjemno
nezdrava, mesnine in rdeče meso sta, na primer, po navedbah IARC (International
Association for Research on Cancer), uvrščena v sam vrh karcenogenih snovi (poleg
tobačnega dima in proizvodnje aluminija).

Razpisanih
5 mest zamanifest
EU Aid Volunmentu jepredali
teers
#MyRevolution
Zavod
Voluntariat
Str. 7

Focus

Da bi Slovenija učinkovito naslovila probleme trajnosti in zdravja, sta Matevž Jeran in
Jure Vrhovnik 16. julija 2018 podala predlog vladi »Čas je za novo – trajnostno – prehransko politiko«, v katerem predlagata 10 smiselnih ciljev za Slovenijo:

Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika.

stran 4
In ševrednote
mnogo večin gloEvropske
balno učenje:metode neformalnega izobraževanja
PiNA

V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni Društvo Humanita, Zavod Globa, Inštitut za afriške študij, Zavod Voluntaria, Kulturno izobraževalno društvo PiN, Mirovni inštitu, Humanitarno
drušvo ADRA Slovenij, Umanoter, Društvo Focu, Amnesty International Slovenij, Društvo za združene narode za Slovenij, Človekoljubno društvo Up
Jesenic, Zveza prijateljev mladine Slovenij, Pravno informacijski center PI, Zavod Povo, Slovenska karita, Slovenska filantropij, Ekvilib inštitut, Zavod Tr 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 mnogo več!
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Iščemo udeležence za mednarodno usposabljanje v Berlinu
Pina, Ema Weixler
PiNA Terminal išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje o pomenu poučevanja o človekovih pravicah in inkluziji s pomočjo ustvarjalnosti, ki
bo v Nemčiji, od 4. do 13. februarja 2019.
Trajanje: 4. do 13. februar 2019
Rok za prijavo: 19. december 2018
Gostiteljska organizacija: Loesje Berlin
Usposabljanje: If tomorrow is a verb/let’s tomorrow now
Komu je namenjeno: motiviranim mladinskim delavcem/-kam in trenerjem/
-kam
Starost: 18+ let
20
Lokacija: Berlin, Nemčija
Projekt je nadaljevanje serije usposabljanj, izvedenih v Berlinu v letih 2015
in 2016, z nazivom Pravi trenutek je včasih zdaj, ki so se osredotočala na
pomen vključevanja človekovih pravic v izobraževanje s pomočjo ustvarjalnosti. Tokratno usposabljanje stremi k oživitvi kampanje The Right Moment z novimi partnerskimi državami in k še bolj poglobljenemu ter bolj
kreativnemu raziskovanju diskriminacije, izobraževanja o človekovih pravicah in inkluzije.
Iščemo udeležence/-ke, ki:
– so mladinski/-ke delavci/-ke, aktivni v svojih organizacijah in/ali v družbi;
– so motivirani/-e, da v programu sodelujejo v celoti ter prispevajo s svojim
znanjem in izkušnjami;
– imajo dobro znanje angleškega jezika.
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec/-ka krije le 30 €
prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za
potne stroške (275€) razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano
krije gostiteljska organizacija.
Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno srede, 19. decembra 2018.
Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si

Več najdete tukaj.
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Za nami 4. konferenca GU in multiplikativni
dogodek projekta Globalno učenje Agora
Humanitas, Tina Trdin

»Globalno
učenje ima
pomembno
vlogo pri
odpravi
revščine in
neenakosti v
svetu«
Sabina R. Stadler

S 4. nacionalno konferenco globalnega učenja in multiplikativnim dogodkom
projekta Globalno učenje Agora 22. 11. se je Društvo Humanitas z vsemi deležniki dotaknilo razsežnosti globalnega učenja in delovanja. Na gradu Fužine smo
zbrali okoli 100 udeleženk in udeležencev, ki so prisluhnili zanimivim predlogom, kako odpirati prostor za kritičen razmislek o soodgovornosti za globalne
izzive na različnih ravneh delovanja in v različnih prostorih bivanja – od šole,
gledališča do ulice in doma.
Več si preberite na spletni strani. Fotografije dogodka pa si lahko ogledate na
naši FB strani.
*Izvedba tega dogodka je bila delno financirana s strani programa Erasmus+
Mladi v akciji (projekt Globalno učenje Agora, ki ga koordinira društvo Lojtra) in
Ministrstva za zunanje zadeve RS (projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga
koordinira platforma Sloga).

Poziv k oddaji prispevkov: Dobre prakse,
zgodbe uspeha in naučene lekcije pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
Platforma SLOGA
Minilo je tri leta od sprejetja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja in mnoge vlade, inštitucije ZN, mednarodne in regionalne organizacije, večje družbe in
druge zainteresirane strani načrtujejo ali so začele z zbiranjem dokazil o izvajanju. Odbor za gospodarske in socialne zadeve Združenih narodov (UN DESA)
objavlja poziv za predložitev dobrih praks, zgodb o uspehu in pridobljenih izkušenj pri izvajanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja.
Vloge bo analizirala posebna medagencijska skupina, ki jo usklajuje UN DESA,
rezultati pa bodo enostavno dostopni na spletu za širšo diseminacijo. Kjer je to
primerno, lahko predloženi prispevki predstavljajo tematske priprave na zasedanja Visokopolitičnega foruma o trajnostnem razvoju (HLPF) leta 2019.

Preberi več
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Izvedli smo 11 delavnic za dijake in dijakinje srednjih šol
Pina, Ema Weixler
V okviru Informacijske točke Europe Direct Koper-Capodistria smo v oktobru
in novembru 2018 organizirali tekmovanje EU Drža, s katerim smo želeli
dijakom in dijakinjam srednjih šol približati proces sprejemanja odločitev v
Evropskem parlamentu.

»Central
European
Youth
Manifesto«
#MyRevolution

Na tekmovanju je sodelovalo 11 skupin dijakov in dijakinj iz šestih srednjih
šol Obalno-kraške, Primorsko-notranjske in Goriške regije: Gimnazija, elektro in pomorska Piran, Gimnazija Nova Gorica, Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna, Škofijska gimnazija Vipava in Gimnazija Koper.
Tekmovanje je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi so sodelujoči dijaki in dijakinje v okviru delavnic simulirali delovanje stalnih odborov ter s svojimi idejami in znanji v manjših skupinah iskali izboljšave obstoječih predlogov za
omejitev plastičnih odpadkov. Skupaj so nato izbrali najboljši predlog izboljšave, ki je tvoril končni predlog skupine.
Med vsemi predlogi je v drugi fazi tekmovanja komisija izbrala zmagovalnega. Skupina dijakov in dijakinj, snovalcev zmagovalnega predloga je osvojila
nagrado: obisk Evropskega parlamenta in Evropske komisije v Bruslju.
Zmagovalna skupina dijakov in dijakinj: GEPŠ Piran, 3.a razred Gimnazije
Piran
Več najdete tukaj.

Dogodek ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
Pina, Ema Weixler
Erasmus+ prostovoljci, ki trenutno opravljajo prostovoljno delo v okviru projekta Aktiviraj (v)se! v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA, Centru mladih
Koper, Središču Rotunda, ŠENT-u in EPI centru Piran, so v sredo, 5. decembra 2018, v Centru mladih Koper organizirali dogodek ob mednarodnem
dnevu prostovoljstva.

Udeleženci so se lahko udeležili delavnic fotografije, sejma nizozemske in
madžarske kulture, kviza in okušanja jedi različnih kultur.
Dogodek poteka v sklopu projekta Aktiviraj (v)se!, katerega namen je krepitev kakovostnega razvoja prostovoljnega dela in njegove prepoznavnosti v
Obalno-kraški regiji.
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pa mi?«
Spoznavanje
izzivov
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Priročnik o migracijah in Agendi 2030 za trajnostni razvoj
Platforma SLOGA
Priročnik o migracijah in Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki ga je izdala
Mednarodna organizacija za migracije, se osredotoča na vključevanje vidika migracij v cilje trajnostnega razvoja.
Priročnik je namenjen deležnikom, aktivnim na področju izvajanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 na nacionalni in lokalni ravni; posebej tistim, ki delujejo
na področju migracij ter bi želeli v svoje delo vključevati cilje trajnostnega razvoja,
in tistim, ki delujejo na drugih področjih, vendar bi želeli pri svojem delu vključevati tudi vidik migracij.
Priročnik ponuja nov pristop k vključevanju migracij kot presečne teme, ki temelji
na Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. Prav tako predstavlja povezavo migracij in razvoja v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja ter kako te povezave naslavljati v ukrepih.
Preberi več

Mladi izobraževalci dobili zalet na motivacijskem dnevu za globalno učenje
Platforma SLOGA
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Europe Direct Koper – Capodistria in SLOGA
– Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
smo 28. novembra v Kopur organizirali motivacijski dan za učitelje/-ice in mladinske delavce/-ke: Z učenjem mladih do odgovorne družbe! Evropske vrednote in
globalno učenje: metode neformalnega izobraževanja.
Motivacijski dan, ki je potekal v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., pod sloganom »Svet se spreminja. Kaj pa mi?« udeležencem pomagal spoznati izzive kompleksne globalne soodvisnosti in praktična orodja za delo z mladimi, s katerimi lahko na enostaven način naslovimo evropske vrednote, globalno
učenje ali cilje trajnostnega razvoja, bodisi v šoli ali mladinskem centru. Dogodek
je potekal tudi v sklopu Tedna globalnega učenja.
Preberi več
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Evropska prostovoljska izkušnja v Romuniji
Pina, Ema Weixler
V sklopu PiNA Terminala smo Robertu Jugu julija 2018 omogočili udeležbo na
projektu prostovoljstva v Romuniji, kjer še vedno pridobiva nova znanja in
kompetence. Preberite zapis o njegovi prostovoljski izkušnji.
Torej razmišljate o prostovoljstvu in ne veste kaj izbrati? Za projekt sem izbral
organizacijo Curba de Cultură, ki se nahaja v Prahovi v Romuniji. Ne živim v
mestu kot veliko drugih prostovoljcev, ki sem jih srečal v tej deželi, ampak v
vasici Schiuleşti.

… in še veliko več

Projekt opravljam skupaj z Raimom iz Estonije, Timom s Portugalske in Mileno
iz Nemčije. BYSC-E (Building Youth Supportive Communities – Environment) je res odličen projekt. Njegov cilj je nuditi okoliški mladini zanimive in
okolju prijazne aktivnosti. Pomagamo jim tudi z angleščino. Do sedaj smo
organizirali kar veliko število športnih dogodkov, lovov na zaklade, interkulturnih dni, delavnic in drugih aktivnosti.
Prostovoljsko izkušnjo najbolj priporočam zaradi ljudi, ki jih imate priložnost
spoznati. In brez skrbi, ni samo delo, je tudi veliko zabave in užitkov, zato le
pridite!
Vabljeni, da podobno izkušnjo doživite tudi vi. Poziv za udeležbo na enakem projektu prostovoljstva v Romuniji je trenutno še odprt, zato ne odlašajte
s prijavo.

Evropsko teritorialno sodelovanje: izzivi in
izkušnje
Pina, Ema Weixler
Dogodek je potekal v dveh delih. V dopoldanskem delu je potekala okrogla
miza o izzivih in priložnostih teritorialnega sodelovanja po letu 2020. Gostje
okrogle mize so razpravljali o tem kaj spremeniti, nadgraditi in/ali izboljšati, da
bodo slovenske organizacije v novi finančni perspektivi pri črpanju sredstev še
bolj učinkovite.
Pridružili so se: Tomaž Konrad, Urad posredniškega organa EZTS GO; Rok
Šimenc, BSC Kranj; Maurizio Tremul, Italijanska Unija; Veronika Vodlan, Center
za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
V popoldanskem delu so bile predstavljene dobre prakse načrtovanja in izvajanja projektov. Spoznali smo, kako poteka načrtovanje in izvajanje tovrstnih
projektov, kakšne cilje in rezultate smo dosegli ter kako ti projekti vplivajo na
naš vsakdan.
Dogodek je bil hkrati tudi priložnost za mreženje.
Utrinke z dogodka si lahko ogledate tukaj.
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Humanitasova Zelena vas v Gani se razvija
Humanitas, Darja Valenčič

Poročilo
»Nepravičen
začetek:
Neenakosti v
izobraževanju
otrok v
gospodarsko
najrazvitejših
državah«

Na začetku meseca sta Zeleno vas v prestolnici Gane, ki jo Humanitas vodi
skupaj z lokalno organizacijo Embracing Hidden Talents Network, obiskali
predstavnici slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ). Ebenezer Parditey, Humanitasov lokalni predstavnik na jugu Gane in vodja omenjene organizacije, je bil obiska zelo vesel. Popeljal ju je med gredicami in ribniki. Zelo
sta bili navdušeni nad okolju prijaznim načinom gradnje – v Zeleni vasi so namreč kot gradbeni material uporabili že več kot 5000 napolnjenih odpadnih
plastenk, ob koncu ogleda pa sta nakazali na možnost morebitnega sodelovanja v prihodnosti, česar se že zelo veselimo.
Projekt Zelena vas je Humanitas skupaj z EHT Network začel leta 2016, ko
smo najeli okoli 3000 kvadratnih metrov veliko zemljišče pod hribovjem
Akwapim v mestu Akra. Najprej smo zasnovali zelenjavni vrt, nato pa dodali
še ribjo farmo. Petnajst otrok (od tega 11 iz programa podporništva) v prostem času sodeluje pri vrtnarjenju in se pod mentorstvom uči ekološke pridelave. Del pridelkov odnesejo domov, del pa prodajo na lokalni tržnici. Prav
tako prodajajo gojene ribe. Del denarja od prodaje namenijo za izvedbo dodatnih izobraževalnih in družabnih aktivnosti - od ekskurzij do zaključnega
druženja ob koncu šolskega leta, del pa gre v fond za plačilo stroškov študija
otrok, ki so vključeni v Humanitasov program podporništva.
Sprva pilotni projekt se je izkazal za primer dobre prakse in je v polnem teku,
vendar je vseeno dobrodošla vsakršna donacija. Otroci namreč potrebujejo
orodje za lažje delo, rokavice, semena, samokolnice in podobno. Projekt lahko podprete z enkratnim prispevkom v višini 10, 20 ali 30 evrov na tej povezavi.
Srečo je treba deliti! Za navdih preberite tukaj, kako se tega zavedajo otroci iz
Zelene vasi.

Razpisanih je 5 mest za EU Aid Volunteers
Zavod Voluntariat, Maruša Samobor Gerl
Organizacija France Volontaires, s katero sodelujemo znotraj okvira EU Aid
Volunteers, je objavila razpis za 5 prostih mest v okviru bilateralnega projekta
AVENIR: senior prostovoljec za pomoč pri strategiji za krizo in tveganja v Burkini Faso, Senegalu, Gvineji, Maliju in Togu.
Prostovoljci bodo delovali na področju preventive v slučajih krize in različnih
tveganj. Zdravje, čista voda, higiena, dostop do hrane in erozija prsti so področja, na katerih bodo prostovoljci iz EU sodelovali z lokalnimi.
Prijaviti se je potrebno po navodilih na spletni strani Evropske komisije. Rok
za prijavo na razpisana mesta je 13. januar 2019, končni rezultati izbora bodo
znani do 12. aprila 2019.
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na globalno@zavod-voluntariat.si.
Več informacij si preberite na Voluntariatovi spletni strani.
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Poročilo Agencije EU za temeljne pravice: Civilna družba se sooča z vse več grožnjami

Do leta 2030
želijo [države
sveta]
občutno
zmanjšati
količino
odpadkov s
preventivnimi
ukrepi,
zmanjševanjem porabe,
recikliranjem
in ponovno
uporabo.

Platforma SLOGA
Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je objavila poročilo s konference o prostoru
civilne družbe »Civil society space: views of organisations«. Poročilo povzema
rezultate posvetovanja z mrežo organizacij civilne družbe, Platformo za temeljne
pravice. Pri pripravi poročila je sodelovalo skoraj 140 organizacij.
Organizacije civilne družbe za svoje delovanje potrebujejo varno in spodbudno
okolje. Iz poročila FRA je razvidno, da takšno okolje pogosto ni zagotovljeno: več
kot polovica organizacij, ki so sodelovale pri oblikovanju poročila, poroča o vse
slabšem splošnem položaju civilne družbe. Polovica organizacij pravi, da se zaradi
svojega dela srečujejo z grožnjami ali napadi. Soočajo se z besednimi grožnjami in
grožnjami po spletu, fizičnimi napadi, škodo na svojem premoženju, pa tudi z negativnimi medijskimi kampanjami in ogrožanjem varnosti na spletu.
Velika večina organizacij poroča o negativnih posledicah zakonodajnih sprememb: strožji davčni politiki, omejevanju svobode izražanja in zbiranja ter negativnih spremembah na področju lobiranja. Tri četrtine poročajo o težavah pri financiranju in opozarjajo na odsotnost stabilnega, dolgoročnega financiranja. Poleg tega bi približno polovica z odprtimi rokami sprejela sredstva za izobraževanja ali kampanje osveščanja.
Skoraj vse sodelujoče organizacije poročajo tudi o netransparentnosti in zaprtosti
oblikovalcev politik. Organizacije le redko prejmejo povratne informacije o rezultatih javnih posvetovanj ali o vplivu svojih predlogov. Poleg tega so roki za pripravo predlogov prekratki, da bi se lahko civilna družba primerno odzvala.
Preberi več

Zadnje poročilo o trgovini z ljudmi jasno: pojav se še naprej razrašča
Platforma SLOGA
Evropska komisija je 4. decembra predstavila drugo poročilo o napredku v boju
proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz
poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in
otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno
znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih.
Trgovini z ljudmi so še vedno najbolj izpostavljene ženske in dekleta. Te predstavljajo 68 %, otroci pa 23 % registriranih žrtev.
Najpogostejši namen trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje (56 %), na drugem
mestu pa je izkoriščanje delovne sile (26 %).
Preberi več
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Namen
vzpostavitve
pešbusa
je vzpostaviti
pot, ki bo
šolarjem in
šolarkam
služila kot
pešpot do
šole in nazaj
skozi vse leto.
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DROČJ Če pišete scenarije in kratke zgodbe, poA
zor!
GLOBALNE Amnesty International, Samo Selimović
GA
Amnesty International Slovenije skupaj z mednarodnimi partnerji projekta
UČE- Start the Change pripravlja mednarodni natečaj scenarijev za kratke filme o
povezavah med cilji trajnostnega razvoja in migracijami, ki je namenjen
mladim med 14. in 19. letom. Prijavijo se lahko posamezniki ali skupine
avtorjev, sprejeti bodo samo originalni in neobjavljeni scenariji.
Vmesni izbor filmov v Sloveniji bo opravila interna komisija AIS, končni
mednarodni izbor pa multidisciplinarna žirija petih strokovnjakov, ki jo bo
imenovalo mednarodno partnerstvo.
Avtor najboljšega scenarija v Sloveniji se bo udeležil svetovno znanega
otroškega filmskega festivala Giffoni, kjer bodo organizatorji med favoriti iz
različnih držav izbrali zmagovalca, ki prejme tudi denarno nagrado. Prva
nagrada je vredna 1500 evrov, druga 1000 in tretja 500 evrov. Nagrade
bodo podeljene organizaciji (šoli, mladinskemu centru …) in ne posamičnemu zmagovalcu, namenjene pa bodo morale biti nakupom didaktične, izobraževalne ali video opreme za poučevanje ali produkcijo posnetkov. Vse
informacije o pogojih sodelovanja so dostopne tukaj.

Namizna igra »Ciljajmo cilje!«
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman
Ste že spoznali otroško igro o ciljih trajnostnega razvoja?

Cilji trajnostnega razvoja ali 17 prednostnih ciljev se nanaša na več pomembnih svetovnih vprašanj, kot so: odprava skrajne revščine, zagotovitev
kakovostne izobrazbe vsem otrokom, uresničevanje enakih možnosti za vse
ter spodbujanje boljših praks potrošnje in proizvodnje, ki bodo pripomogle,
da bo naš planet bolj čist in zdrav.
Igro v slovenščini si lahko prenesete preko te spletne strani: go-goals.org/sl
Več informacij: Društvo za Združene narode za Slovenijo,
info@unaslovenia.org, ali 040 569 001.
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VIČNIK Projekt Candy
S PO- Platforma SLOGA

Igra »Ciljajmo
cilje!«
pomaga
otroke po
vsem svetu
seznaniti s cilji
trajnostnega
razvoja na
preprost in
njim prijazen
način.
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Around the World

Global Education Conference Network izvaja projekt Candy Around the
World iz serije projektov Global Exploration, v produkciji njihove soustanoviteljice Lucy Gray. Navdih za projekt so našli v nedavni seriji člankov časopisa New York Times Magazine o sladkarijah po svetu. Namen projekta je,
da do decembra 2018 skupaj z učenci in dijaki s celega sveta preučijo sladkarije z vseh vidikov, vključno s prehranskimi in okoljskimi vidiki.
K sodelovanju na projektu, ki traja od 1. novembra do 31. decembra 2018,
so povabljeni učitelji in učenci s celega sveta. Vabljeni so učenci in dijaki,
stari med 3 in 18 let. Za sodelovanje je potrebna prijava s strani učitelja, ki
nato prejema redna obvestila in opomnike projekta. Razred se lahko odloči pri katerih aktivnostih bo sodeloval, odvisno od učnih ciljev in urnika.
Poleg načrtovanih aktivnosti, se lahko učitelji odločijo za dodatne aktivnosti. Sodelovanje je brezplačno.
Preberi več

Nagovor platforme SLOGA na nacionalni
konferenci za globalno učenje
Platforma SLOGA
Na nacionalni konferenci za globalno učenje, ki je potekala 22. 11. 2018 na
Gradu Fužine v Ljubljani, je zbrane nagovorila tudi Patricija Virtič, vodja
področja globalnega učenja pri platformi SLOGA in nacionalna koordinatorice Tedna globalnega učenja. Na željo obiskovalcev konference njen nagovor objavljamo v celoti.

Izšlo je novo poročilo Sveta ZN za človekove pravice
Platforma SLOGA
Izšlo je četrto letno poročilo o delu, rezultatih in učinku Sveta Organizacije
združenih narodov za človekove pravice ter o prispevku držav članic. Poročilo "Human Rights Council in 2018" je skupni projekt norveškega ministrstva za zunanje zadeve in organizacije Universal Rights Group.
Preberi več
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Nadaljevanje zgodbe z naslovnice

1. Razpolovitev priporočenega vnosa živil živalskega izvora do leta 2020.
2. Postopno preusmerjanje okolju škodljivih kmetijskih subvencij iz živinoreje/

[…] ena sama
oseba lahko
naredi veliko
za zmanjšanje
neenakosti.
Sprememba
se namreč
začne pri
vsakem
posamezniku.

industrijske živinoreje in živinorejske krme v pridelavo trajnostnih in zdravih kmetijskih
pridelkov med leti 2020 in 2030.
3. Razpolovitev pridelave živil živalskega izvora do leta 2030.
4. Razpolovitev dejanskega vnosa živil živalskega izvora do leta 2030.
5. Štirikratno zmanjšanje priporočenega vnosa živil živalskega izvora do leta 2030.
6. Postopno obdavčevanje živil glede na njihov ogljični/okoljski odtis med leti 2030 in
2050. [Opomba: Prihodki od davkov na živila naj se uporabijo na primer za povečanje
kmetijskih subvencij, namenjenih pridelavi trajnostnih in zdravih kmetijskih pridelkov;
lahko pa bi živila, ki so hkrati trajnostna in zdrava, bila obdavčena z nižjo davčno stopnjo
od današnje.]
7. Štirikratno zmanjšanje pridelave živil živalskega izvora do leta 2050.
8. Štirikratno zmanjšanje dejanskega vnosa živil živalskega izvora do leta 2050.
9. Slovenija naj najkasneje do leta 2050 postane brezogljična družba (nizkoogljičnost ni
dovolj ambiciozen cilj).
10. Ukinitev industrijske živinoreje do leta 2060.
O predlogu se je lahko bralo tudi v časniku Delo.
Zapozneli odziv naslovljenih ministrstev (Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in
prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in Nacionalnega inštituta za
javno zdravje je bil zelo birokratsko obarvan in brez prave teže, na kar sta avtorja strokovno utemeljenega predloga kmalu po objavi odziva spisala kritiko. Po navedbah avtorjev, se
večina odgovorov ni smiselno dotikala predlaganih ciljev, zato sta jih povabila k branju
predlagane strokovne literature na temo, ki bi jo bilo smotrno preučiti ob snovanju odgovora na pobudo.
Zdravje in klimatske spremembe na stran, strokovna podlaga za pobudo omenja tudi družbene moralno-etične vrednote, ki jih postavi ob bok neetičnosti živinoreje, saj »… živil
živalskega izvora za zdravo življenje ne potrebujemo, [zato] je vsak uboj rejne živali nepotreben, dopuščanje obravnavanja živali kot odpadek pa je povsem nedopustno (prvi primer obravnavanja živali kot odpadek: mletje živih odvečnih enodnevnih piščancev
[praviloma vseh piščancev moškega spola] v jajčni industriji; drugi primer: usmrtitev več
milijonov okuženih živali v primeru epidemij ptičje gripe).« Po podatkih Eurostata je bilo
leta 2014 samo v EU za hrano vzrejenih in ubitih 7,522,518 tisoč glav živine (število zajema
govedo, prašiče, ovce, koze in perjad, ribe in ostala bitja niso všteta). Na svetu naj bi bilo
za hrano letno ubitih več kot 150 milijard živali. O kakovosti bivanja in življenjskih pogojih
teh živali ni vredno izgubljati besed. Kakšna je, torej, družba, ki dopušča takšno ravnanje z
bitji, ki so dokazano zmožna čutenja, čustvovanja, interesov, subjektivne volje in imajo
zavest? Mar nismo ljudje bitja s sorodnimi ali skorajda enakimi lastnostmi? O tem bi se
morali spraševati in se tega zavedati tudi takrat, ko je govora o etični potrošnji. Je ta zares
etična, če ne vključuje vseh čutečih bitij?
Cilji trajnostnega razvoja so nujni za prihodnost naše družbe in globalnega sveta, saj so
naravnani k pravičnejši, bolj solidarni in enakopravnejši družbi, ter skrbi za okolje. Vendar
si planet, za katerega si prizadevamo skrbeti, delimo tudi z drugimi (čutečimi) bitji. Kdaj
bomo dočakali 18. cilj trajnostnega razvoja, ki bo poleg ljudi in okolja vključeval tudi pravice in sočutje do živali? Smo zares lahko solidarna družba, dokler dopuščamo trpljenje in
nepravičnosti do tistih »brez glasu«?

