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Zakaj osmi marec ni le dan, ko ženskam 
podarimo šopek rož in čokolado? 

Tina Letić, Humanitarno društvo ADRA Slovenija 

Mednarodni praznik žensk, ki ga praznujejo v skoraj 100 državah sveta, je dan, 
ko obeležujemo žensko privrženost politični, ekonomski in družbeni enakosti. 
Uradno ta dan praznujemo 8. marca že od leta 1917, napori in protesti žensk 
za večjo enakopravnost pa so se začeli že veliko prej ter trajajo še danes. 
Praznik je namenjen ozaveščanju družbe o ekonomski, politični ter socialni 
enakopravnost in dosežkih žensk. 

Volilna pravica, odločanje o lastnem telesu, enakovredno plačilo, vodilni 
položaji v podjetjih in zastopanost žensk na javnih funkcijah, nastopanje na 
športnih dogodkih ali morda samo sprehod po ulici; vse to se v državah 
razvitega sveta zdi nekaj običajnega ter samoumevnega. Pa je res tako? Položaj 
žensk v t. i. državah tretjega sveta kaže drugačno sliko. Ženske v teh državah so 
še danes manjvredne, ponekod zatirane, v družbi ne uživajo spoštovanja in 
nimajo možnosti odločanja o lastnem telesu, imajo slabši dostop do izobrazbe 
ter sodelovanja pri političnih odločitvah. V državah razvitega sveta, pa si kljub 
napredkih na tem področju (ali pa ravno zaradi njih) pogosto zatiskamo oči 
pred dejstvom, da so sodobne ženske na papirju enakopravne moškim, v resnici 
pa se soočajo s podobnimi težavami kot njihove babice in prababice. 

Celotno razmišljanje si lahko preberete tukaj. 

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 
prispevkov in ne odražajo stališč MZZ. 
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Klub učiteljic in učiteljev globalnega 
učenja 
Tina Trdin, društvo Humanitas 

Vabljeni v Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja. V naš Klub se je 
vpisalo že preko 35 za spremembe motiviranih učiteljic in učiteljev iz vse 
Slovenije, od Ljutomera, Ptuja, Maribora, Gornje Radgone, pa do Celja, 
Domžal, Ljubljane, Ajdovščine, Zagorja in Kamnika! Zato smo prepričani, 
da bo klub predstavljal možnost povezovanja, izmenjave dobrih praks in 
iskanja novih idej sodelovanja pri vnašanju globalne dimenzije v razrede in 
vsakodnevno življenje.  
Več o klubu na: http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1075  

Globalni izzivi - globalni predmeti 
Tina Trdin, društvo Humanitas  

Začeli smo z novim projektom Globalni izzivi-globalni predmeti. Ker smo 
prepričani, da so tudi učitelji in učiteljice ključni akterji sprememb v 
izobraževalnem sistemu, se bomo v okviru projekta osredotočili predvsem 
nanje. S projektom jih želimo še dodatno motivirati in usposobiti za 
naslavljanje globalnih izzivov (tudi bolj kontroverznih) ter jih spodbuditi k 
vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno 
in predmetno poučevanje. 

Drug projekt, ki bo zaznamoval naslednji dve leti, je projekt Wanne (We all 
need new engagement). Glavni cilji projekta so: spodbujanje sodelovanja 
in vključitve oseb z migrantsko in begunsko izkušnjo v družbo gostiteljic; 
skupno politično ukrepanje na področju človekovega dostojanstva, 
solidarnosti, integracije in vključevanja; povečati solidarnost in 
vključevanje prek delavnic o človekovem dostojanstvu in vrednotah. 
Slovenski partner projekta je tudi Mirovni inštitut. 

Prav tako pa nadaljujemo z izobraževalnim projektom Culpeer in Globalno 
učenje Agora v okviru Erasmus+. 

Več na: http://www.humanitas.si/ 

"Enakost 
spolov je 
vprašanje 
človekovih 
pravic in 
mora biti v 
interesu 
vseh nas."  

Generalni 
sekretar ZN 
António 
Guterres

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1075
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=1084
http://www.humanitas.si/
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"Bodite 
(prebežniki) 
ponosni na to, 
kar ste 
naredili, in ne 
odnehajte pri 
ustvarjanju 
novega 
življenja na 
varnem, ker 
ste veliko 
tvegali in ste 
bili zelo 
pogumni, da 
ste sploh odšli 
na pot." 

Učenec/ka, 
Škofije 

Usposabljanje o globalnem učenju, 
migracijah in človekovih pravicah 
Tanja Ristič, Amnesty International Slovenia 

5. marca smo v Ljubljani izvedli prvi del usposabljanja za
pedagoginje in pedagoge o globalnem učenju, migracijah in 
človekovih pravicah v okviru mednarodnega projekta Start the 
Change. 20 udeleženk in udeležncev s srednjih šol in dijaških domov 
po Sloveniji se je seznanilo z migracijami in begunsko tematiko, 
Petra Založnik jim je predstavila odelovalne pristope k poučevanju v 
šolskem okolju, Anica Mikuš Kos pa je spregovorila o tem, kako 
zahtevne teme globalnega učenja predstavimo v šolskem okolju in 
kakšna je pri tem vloga pedagoga. Usposabljanje je bilo namenjeno 
tudi diskusiji in izmenjavi izkušenj o poučevanju obravnavanih tem v 
šolskem okolju ter predstavitvi naslednjih faz usposabljanja. V živo 
se spet srečamo avgusta, več fotoutrinkov na spletni strani. 

Foto: Usposabljanje 

Noč knjige 2018 bo v znamenju Lennona, 
miru, svobode in Splošne deklaracije 
človekovih pravic 
Amnesty international Slovenija 

Tudi v 2018 šole, knjižnice in druge organizacije vabimo, da z nami 
obeležite svetovni dan knjige s sodelovanjem v Noči knjige. To leto 
je za nas nadvse pomembno - praznujemo namreč 30. rojstni dan in 
70. obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic. Zato v
branje ponujamo slikanici Imagine (oz. Pomisli) Johna Lennona in 
Vsi se rodimo svobodni. Podrobnosti o pogojih sodelovanja in o 
vsebini knjig najdete na spletni strani, za sodelovanje pa nam na 
sola@amnesty.si čimprej pošljite izpolnjeno prijavnico - število 
knjig, ki so na voljo, je namreč omejeno. 

Foto: Noč knjige 

http://sola.amnesty.si/stc
http://sola.amnesty.si/stc
http://sola.amnesty.si/usposabljanje-za-ucitelj.html
http://sola.amnesty.si/novice/polni-zagona-po-usposabljanju-za-pedagoge-in-pedagoginje.html
http://sola.amnesty.si/noc-knjige
http://sola.amnesty.si/noc-knjige-2018
mailto:sola@amnesty.si
http://sola.amnesty.si/media/uploads/files/razno/Prijavnica%20AIS%20noc%20knjige%202018.docx
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Učinkovitejša raba virov za trajnostno 
preživetje v okrožju Karongi v Ruandi 
Jana Lampe, Slovenska Karitas 

Slovenska karitas je v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda v 
januarju letos začela z izvedbo triletnega razvojnega projekta 
»Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v 
Ruandi«. Na podeželju Ruande je preživetje večine ljudi odvisno od 
naravnih virov - od tega kar pridelajo na majhnem kosu zemlje, katere 
rodovitnost se s tradicionalnim načinom obdelave še slabša. Možnosti za 
dohodek iz drugih dejavnosti so redke, še posebej za ženske. V sklopu 
projekta bodo zato člani 600 revnih družin, med njimi 70 % žensk, vključeni 
v aktivnosti izboljšanja metod kmetovanja ter usposabljanja za zagon 
dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Mnoge med njimi bodo prejele tudi 
učinkovite kuhalnike, luči na sončno energijo, vključene pa bodo tudi v 
izgradnjo teras, pogozdovanje in možnost za namakanje pridelovalnih 
površin. Projekt (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru 
mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Podprlo ga bo 
tudi slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. Več o projektu na spletni 
strani Slovenske Karitas.

GLEN cikel vzpodbuja prenos znanja s 
področja globalnega učenja 
Viktorija Kos, Zavod Voluntariat 

Na Zavodu Voluntariat smo v začetku leta izbrali tri prostovoljke, ki se 
bodo vključile v GLEN cikel 2018/19. GLEN je mreža za globalno učenje, ki 
združuje dvanajst nevladnih organizacij iz Evrope in Benina ter mlade 
prostovoljce. Cikel zajema dva pripravljalna seminarja, trimesečno 
pripravništvo v državi t.i. globalnega juga, izvedbo aktivnosti na temo 
globalnega učenja ter evalvacijsko srečanje vseh prostovoljcev. Cilj GLENa 
je skozi enoletni cikel vzpodbuditi mlade k aktivnemu državljanstvu in 
širjenju pridobljenega znanja s področja globalnega učenja v svojem 
lokalnem okolju. Lansko leto se je cikla udeležila prostovoljka Anja, ki je 
poučevala na šoli v Mjanmaru, njeno učiteljsko izkušnjo pa si lahko 
preberete tukaj.       

Potrebujemo 
le 

“malo manj 
govorjenja in 
malo več 
akcije.” 

pravi Erna 
Solberg, 
Norveška 
premierka 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/
http://www.karitas.si/karitas-ob-podpori-ministrstva-za-zunanje-zadeve-rs-zacenja-s-projektom-za-trajnostno-prezivetje-600-revnih-druzin-v-z-ruandi/
https://iskanjeizgubljenegacasa.wordpress.com/2017/07/13/v-soli/
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"Zanimive 
teme, ki so 
podrobno 
prikazane s 
pravim 
dotikom 
(drugačen od 
medijev), 
predstavljenih 
je bilo več 
različnih 
pogledov. 
Lahko smo 
sodelovali - 
zelo aktivne 
delavnice - 
hvalevredno! ". 

dijak/dijakinja 

Globalno prostovoljstvo: altruizem ali 
volunturizem?! 
Viktorija Kos 

Opravljanje prostovoljnega dela v državah globalnega juga med mladimi v 
Sloveniji sicer še ni tako razširjeno kot v kateri drugi Evropski državi, kjer 
posamezniki izkoristijo t.i. »Gap year«, da lahko v Azijskih, Afriških in 
Južnoameriških državah opravljajo prostovoljno delo. Pa vendar tudi 
Slovencem vedno več programov omogoča izkušnjo prostovoljstva v državah 
t.i. globalnega juga.  
Na dogodku bomo skozi izkušnje prostovoljcev predstavili programe, ki se 
zavezujejo k trajnostnim učinkom prostovoljstva, obenem pa se bomo skupaj z 
gosti dotaknili vprašanj kot so: 
Kakšen je doprinos prostovoljcev za nevladne organizacije in lokalno 
skupnost?, Kaj pa selfi? - O uporabi podob in sporočil, ki predstavljajo globalni 
jug, V kakšne projekte razvojnega sodelovanja s poudarkom na prostovoljstvu 
se je vredno vključiti? 
Z dogodkom želimo vzpodbuditi razpravo o teh vprašanjih in preusmeriti dobre 
namere prostovoljcev k trajnostnim in vplivnim alternativam na področju 
mednarodnega prostovoljstva. Dogodek organiziramo v sodelovanju z 
Mednarodnim odborom zveze ŠKIS. 

Sodelujte v evropskem tednu boja proti 
rasizmu 
Platforma Sloga  

UNITED vsako leto ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji, ki ga 
obeležujemo 21. marca, koordinira teden dni trajajočo kampanjo s ciljem 
nasprotovanja vsem oblikam rasizma in diskriminacije ter praznovanja 
raznolikosti, ki bogati evropske družbe. Evropski akcijski teden proti rasizmu 
2018 bo potekal med 17. in 25. marcem pod sloganom »Raznolikost – nikoli je 
ni dovolj!«. 
UNITED močno ceni svojo raznoliko mrežo podpornikov po Evropi in poziva k 
praznovanju kulturne raznolikosti Evrope. Zato vabijo, da se pridružite 
kampanji: organizirajte aktivnosti, vključite lokalno skupnost, 
uporabljajte družbena omrežja in razširjajte sporočilo strpnosti. 

http://www.sloga-platform.org/sodelujte-v-evropskem-tednu-boja-proti-rasizmu/
http://www.sloga-platform.org/sodelujte-v-evropskem-tednu-boja-proti-rasizmu/
http://weekagainstracism.eu/about/
http://weekagainstracism.eu/about/
http://weekagainstracism.eu/join-the-campaign/
http://weekagainstracism.eu/join-the-campaign/
http://weekagainstracism.eu/suggested-activities/
https://www.facebook.com/UnitedActionWeek/?ref=aymt_homepage_panel
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"Učenci 
morajo 
biti bolj 
obveščeni 
o 
trenutnih 
izzivih." 

Učitelj/-ica 

Začetek kampanje #OnZanjo 
Vir: platforma Sloga 

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je v Slovenijo z 8. marcem 2018 
prinesel mednarodno kampanjo #HeForShe, globalno gibanje, ki je bilo leta 2014 
ustanovljeno v okviru Urada Združenih narodov za ženske (UN Women) in so ga 
doslej podprli posamezniki z vseh koncev sveta, vključno z voditelji držav, 
globalnih in lokalnih podjetij, glasovi znanosti, tehnologije, filma, televizije. 
Gibanje zasleduje cilj opolnomočenja žensk in doseganja enakosti spolov preko 
opogumljanja fantov in moških kot nosilcev sprememb, da se zavzamejo za 
skupni cilj in nastopijo proti diskriminaciji in neenakosti. 

V okviru kampanje #HeForShe bo v Sloveniji v marcu na spletnem portalu 
Siol.net in na televizijskem kanalu Planet TV potekala medijska kampanja. Skozi 
vnaprej zbrane resnične zgodbe žensk bodo posameznice in posamezniki 
spregovorili o svojih izkušnjah in dojemanju spola kot družbene kategorije. 

Med 8. in 25. marcem bo vsak dan objavljen videoposnetek v sklopu kampanje 
#OnZanjo, na katerih bodo znani Slovenci prebirali zgodbe o vsakodnevnem 
seksizmu, ki ženske v 21. stoletju spremljajo na vsakem koraku. 

Prispevke znanih moških si oglejte na tej povezavi. 

USPOSABLJANJE ZA UPORABO METODE 
GLEDALIŠČA ZATIRANIH IN MULTIMEDIJE ZA 
NASLAVLJANJE DISKRIMINACIJE LGBT OSEB 
KID Pina  

PiNA v okviru projekta FHOFIJ organizira mednarodno usposabljanje za uporabo 
metode gledališča zatiranih in multimedije pri naslavljanju diskriminacije LGBT 
oseb, s poudarkom na področju zaposlovanja in trga dela. 

Termin: 22. do 25. marec 2018 
Rok za prijavo: 2. marec 2018 

Naslov usposabljanja: Facing discrimination of LGBT people in labour market 
through Theatre of the Opressed and Multimedia 
Komu je namenjeno: mladinskim delavcem_kam, strokovnim delavcem_kam, 
aktivistom_kam in drugim deležnikom na področju zagovorništva LGBT-
skupnosti 
Lokacija: Koper, Slovenija 
VEČ O USPOSABLJANJU: klik 
Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si.

http://www.sloga-platform.org/zacetek-kampanje-onzanjo/
http://www.sloga-platform.org/zacetek-kampanje-onzanjo/
https://siol.net/kljucne-besede/onzanjo-79530/articles
https://drive.google.com/file/d/14e4AvZ1fr5em9yxVAP2RraQjKgpsKs8i/view?usp=sharing
mailto:terminal@pina.si
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Spletni dogodek o kakavu in čokoladi 

– v živo
Živa Kavka Gobbo, društvo Focus in Živa Lopatič, Pravična trgovina 

Junija 2017 smo v Sloveniji gostili dr. Christopherja Mubeteneh Tankouja iz 

Fakultete za agronomijo in agronomske študije iz Dschanga v Kamerunu, ki se 

ukvarja z optimizacijo trajnostne pridelave kakava. Med drugim smo ga peljali tudi 

na ogled edine čokoladnice v Sloveniji, ki izdeluje čokolado od zrna do tablice, 20 

Chocolate. Tam je nastal video zapis, ki ga bomo prvič predvajali 

v torek, 27. 3. 2018, ob 10h, 

v okviru Facebook dogodka in na Twitterju #grenkacokolada. 

Premiernemu predvajanju bo sledil pogovor, prav tako v živo prek tega Facebook 

dogodka in Twitterja ob uporabi #grenkacokolada. Na vprašanja in vaše 

komentarje bosta v živo odgovarjali Živa Kavka Gobbo, Focus društvo za 

sonaraven razvoj, in Živa Lopatič, Pravična trgovina Slovenija in BUNA. 

Vabljeni, da se nam tokrat pridružite kar prek svojega zaslona. 

Novo CONCORD-ovo poročilo za globalno 
učenje 
Platforma Sloga  

Čeprav mnogi menijo, da je globalno učenje močno orodje za reševanje sedanjih 

svetovnih izzivov, s katerimi se sooča naš svet, je raven naložb nacionalnih vlad še 

vedno omejena. Zakaj? Da bi odgovorili na to stanje, je CONCORD izdal novo 

poročilo »Globalna državljanska vzgoja – koliko nam je mar?«. Ta publikacija na 

podlagi raziskav v vseh državah članicah EU (+ Norveška) razkriva stopnjo 

financiranja, namenjenega globalnemu učenju v Evropi med letoma 2011 in 2015. 

Pri pripravi poročila je sodelovala tudi platforma SLOGA.  

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov: 1) splošen pregled in analiza in 2) primerjalni 

del analize po državah vseh držav članic EU (+ Norveška), vključno z zanimivimi 

podrobnostmi o definicijah globalnega učenja, konceptih in trendih financiranja. 

Na podlagi anali poročilo prinaša sklepe in priporočila o možnih izboljšavah na 

ravni politike in zagovorništva. 

Glavne ugotovitve poročila so povzete tukaj.  

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! 

http://focus.si/srecanje-s-kakavom/
https://www.facebook.com/events/176286139664168/?active_tab=about
https://www.facebook.com/Focus-dru%C5%A1tvo-za-sonaraven-razvoj-102712549764614/
https://www.facebook.com/Focus-dru%C5%A1tvo-za-sonaraven-razvoj-102712549764614/
https://www.facebook.com/pravicna.trgovina/
https://www.facebook.com/zadrugabuna/
http://tuditi.si/novo-concord-ovo-porocilo-za-globalno-ucenje/
http://tuditi.si/novo-concord-ovo-porocilo-za-globalno-ucenje/
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/CONCORD_GCE_FundingReport_2018_online.pdf?7c2b17&7c2b17
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Globalno prostovoljstvo: altruizem ali 
volunturizem?! 
Viktorija Kos, Zavod Voluntariat 

Opravljanje prostovoljnega dela v državah globalnega juga med mladimi v 
Sloveniji sicer še ni tako razširjeno kot v kateri drugi Evropski državi, kjer 
posamezniki izkoristijo t.i. »Gap year«, da lahko v Azijskih, Afriških in 
Južnoameriških državah opravljajo prostovoljno delo. Pa vendar tudi 
Slovencem vedno več programov omogoča izkušnjo prostovoljstva v 
državah t.i. globalnega juga.  
Na dogodku bomo skozi izkušnje prostovoljcev predstavili programe, ki se 
zavezujejo k trajnostnim učinkom prostovoljstva, obenem pa se bomo 
skupaj z gosti dotaknili vprašanj kot so:  
Kakšen je doprinos prostovoljcev za nevladne organizacije in lokalno 
skupnost?; O uporabi podob in sporočil, ki predstavljajo globalni jug; v 
kakšne projekte s poudarkom na prostovoljstvu se je vredno vključiti? 
Z dogodkom želimo vzpodbuditi razpravo o teh vprašanjih in preusmeriti 
dobre namere prostovoljcev k trajnostnim in vplivnim alternativam na 
področju mednarodnega prostovoljstva. Dogodek organiziramo v 
sodelovanju z Mednarodnim odborom zveze ŠKIS. 
Pripravljalna seminarja se bosta zvrstila Nemciji in na Ceskem. V poletnih 
mesecih bodo prostovoljci odšli na prostovoljno delo v državo globalnega 
juga, po vrnitvi pa izvedli aktivnosti v svoji lokalni skupnosti. Februarja 2019 
se bo cikel zaključil in ponovno ponudil priložnost za vključitev mladim do 
30 leta. Vec informacij o GLENu in vodič globalnega učenja pa je dostopen 
tukaj. 

Delavnice na temo medkulturnega 
dialoga 
Boštjan Jerman, Društvo za Združene narode za Slovenijo 

Društvo za Združene narode za Slovenijo je 22. februarja 2018 na 
Ekonomski šoli Novo mesto za dijake 2. letnika programa ekonomska 
gimnazija izvedlo delavnico na temo medkulturnega dialoga, in sicer v 
sklopu njihovega projekta Državljanstvo.
Skupaj z dijaki so opredelili različne pojme, kot so kultura, kulturna 
raznolikost, predsodki in stereotipi ter oblike zavračanja drugih kultur. Na 
praktičnih primerih iz vsakdana so analizirali, kaj pomeni medkulturni 
dialog in zakaj je tako pomemben v luči zagotavljanja mednarodnega miru 
in varovanja človekovih pravic. Društvo načrtuje v letu 2018 izvesti več kot 
10 delavnic s področja globalnega učenja.
V kolikor želite z njimi sodelovati, lahko več informacij dobite na 
info@unaslovenia.org. 
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