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Svetovni dan beguncev
Mirovni inštitut, Maja Ladić
20. junija obeležujemo svetovni dan beguncev.
Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR)
je bilo že skoraj 71 milijonov ljudi na svetu prisiljenih zapustiti svoje
domove. Od tega jih je več kot 41 milijonov notranje razseljenih (kar pomeni,
da se še vedno nahajajo na območju svoje države, vendar ne v svojih
domovih ali kraju, kjer so nazadnje živeli), 26 milijonov jih je beguncev (kar
pomeni, da se nahajajo v drugih državah, kjer so našli zatočišče in dobili
mednarodno zaščito) in 3,5 milijonov jih je prosilcev za azil (kar pomeni, da
se nahajajo v drugih državah, kjer so vložili prošnjo za mednarodno zaščito ali
azil, vendar statusa begunca še vedno niso dobili).
V te številke pa niso všteti še vsi tisti, ki so svoje domove morali zapustiti
zaradi podnebnih sprememb, okoljskih oz. naravnih nesreč in pojavov, ki zelo
otežujejo ali celo že onemogočajo življenje v določenih delih sveta – t.i.
okoljski begunci.
Le-ti namreč po (že zastareli) definiciji iz Konvencije o statusu beguncev iz
leta 1951 (povezava tukaj) ne spadajo med begunce. Omenjena konvencija
opredeljuje, kdo so begunci ter kakšno pravno zaščito, pomoč in socialne
pravice jim morajo države, ki so podpisale konvencijo, zagotoviti. Konvencija
opredeljuje tudi dolžnosti, ki jih imajo begunci do države gostiteljice, ter
navaja, katere skupine ljudi (na primer vojni zločinci) niso upravičene do
mednarodne zaščite. Zakaj menim, da je definicija zastarela? Ker je
konvencija bila sprejeta leta 1951 in ker je bil njen prvotni namen zaščita
evropskih beguncev po koncu 2. svetovne vojne (...)
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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 društvo 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 in ne
predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije
in/ali platforme SLOGA.
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In še mnogo več ...
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»Svet se
spreminja. Kaj
pa mi?«
Spoznavanje
izzivov
kompleksne
globalne
soodvisnosti in
praktičnih orodij
za delo z mladimi
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1. Primerjalno poročilo o integraciji oseb z
mednarodno zaščito v 14 državah EU
Mirovni inštitut
Ravno v času, ko obeležujemo svetovni dan beguncev 2020, primerjalna študija
projekta NIEM razkriva pogosto nizke standarde, pomanjkanje usklajenosti in
velike razlike na področju integracije beguncev v državah EU. Primerjalna študija
bo javno objavljena kmalu, tukaj pa je dostopni povzetek z glavnimi ugotovitvami
o stanju na področju integracije oseb s priznano mednarodno zaščito. Sklepi
zajemajo celotno paleto integracijskih razsežnosti, kot so nastanitev, zaposlovanje,
izobraževanje in pravni vidiki integracije.
Prvo primerjalno študijo smo objavili junija 2019, sedaj objavljamo drugo, kmalu
pa bomo začeli z raziskovalnim delom in zbiranjem podatkov za tretjo primerjalno
študijo, ki bo predvidoma objavljena v 2021/2022. S pomočjo okrog 180
kazalnikov zbiramo in analiziramo podatke o integraciji beguncev in delno tudi
prosilcev za azil v Sloveniji (prvo Nacionalno poročilo v Sloveniji smo objavili
2018, kmalu bomo objavili drugo nacionalno poročilo), naši kolegi pa enako v
svojih še 13 državah. Primerjalno poročilo tako zajema naslednjih 14 držav:
Bulgarija, Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska,
Poljska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska.
Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM): Merjenje in
izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito” so-financira
Nacionalni Sklad za azil, migracije in integracijo Republike Poljske.
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Lampeduška listina mladih: »Upamo si začenjati spremembe!«
Amnesty International
Septembra 2019 je v okviru mednarodnega izobraževalnega projekta Dear potekalo srečanje mladih na Lampeduši, kjer so sprejeli t.i.
Lampeduško listino. V listini so med drugim zapisali, da so mladi aktivisti, ki niso tiho, če so priča krivici. Trdno verjamejo v človečnost,
solidarnost, neodvisnost in trajnostni razvoj. Želijo ozaveščati o realnosti na Lampeduši in o vzrokih za migracije, med katerimi so
revščina, neenakost, podnebne spremembe, izkoriščanje naravnih virov, pomanjkanje dostopa do vode, korupcija in preganjanje.
Opozarjajo, da se je potrebno spopasti s strahom pred raznolikostjo, z neinformiranostjo in s predsodki.

Kaj so videli na Lampeduši?
Kot so mladi zapisali v listini, se je njihova predstava o Lampeduši spremenila. Sestali so se z begunci: »Potovanje so sicer preživeli, a
nekateri so pri tem izgubili svojce. Nekateri še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo njihovim otrokom. Slišali smo, kaj pomeni biti begunec v
Evropi in kaj pomeni pobegniti iz svoje države. Begunci so ljudje – ne številke.«
Spoznali so organizacije in ljudi, vključno s prebivalci Lampeduše, ki jim skušajo pomagati:
»Prisluhnili smo ribiču, ki nam je s preprostimi besedami povedal, da je vsako življenje dragoceno in ga je treba rešiti, hkrati pa se
moramo spomniti tudi tistih, ki so med iskanjem poti do boljšega življenja svoje življenje izgubili.«
Kar so videli in slišali na Lampeduši, je mlade preplavilo s številnimi občutki, tudi z žalostjo in s strahom, a hkrati so dobili motivacijo za
nadaljnjo delo doma, v svojih skupnostih.
»Začutili smo, da nismo sami. Zajel nas je občutek povezanosti in želimo nadaljevati z bojem za boljšo prihodnost.«

In k čemu pozivajo vas?
»Verjemite, da imate moč začeti spremembe, tudi če gre za majhne korake,« vas nagovarjajo mladi v listini. (VEČ o članku KLIK)

Amnesty International Slovenije
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 426 93 77
Fax: (01) 426 93 65
E-pošta: sola@amnesty.si;
amnesty@amnesty.si
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Nova platforma “SDG Acceleration Actions”
Platforma SLOGA
Organizacija združenih narodov je zagnala novo platformo “SDG Acceleration
Actions” – zbirko akcij, katerih namen je navdihovati in aktivirati akcije po svetu.
Do 20. maja je bilo na platformi objavljenih 151 akcij za uresničevanje ciljev
trajnostnega razvoja. Večji del akcij (79 %) obravnava več ciljev trajnostnega
razvoja in njihove medsebojne povezave, medtem ko se 21 % pobud osredotoča
na en cilj trajnostnega razvoja.
Največ akcij se osredotoča na cilje 13, 8, 5 in 1. Največ registriranih akcij prihaja
iz Evrope (41 %), 20 % iz Južne in Srednje Amerike ter Karibskega otočja, 13 % iz
Azije in Pacifika, 11 % iz Severne Amerike, 8 % iz Afrike, in 4 % iz Bližnjega
vzhoda.

Povezava na platformo.

Italijanska strategija globalnega učenja
Platforma SLOGA
Center za mednarodno sodelovanje (The International Cooperation Center) je
dokončal prevod dokumenta, ki določa italijansko strategijo globalnega učenja.
Zahvaljujoč angleški različici pa se italijansko razmišljanje, prakse in razprave
širijo: prenešene so na mednarodno raven in italijanski primer je tako postal del
razprave o kakovostnem izobraževanju, državljanskem angažmaju in globalnih
vprašanjih. V dokumentu so opredeljeni cilji, akterji, metode, operativna merila
in kriteriji za spodbujanje trajnostnega, pravičnega in vključujočega sveta.
Prevod je bil financiran s strani AICS v okviru projekta Nuove narrazioni per la
Cooperazione. Prevod je neuraden, saj čaka še na uradno odobritev s strani več
deležnikov.
Najdete ga v naši spletni knjižnici pod naslovom “Italian Strategy for Global
Citizenship Education”.
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Več o projektu
na strani
Bridge 47.
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Učenje o človekovih pravicah in odpravi smrtne kazni
Platforma SLOGA
V sklopu projekta Bridge 47 francoska organizacija Ensemble contre la peine de mort
(ECPM) izvaja projekt globalnega učenja, v sklopu katerega učijo mlade o človekovih
pravicah in smrtni kazni. Ideja uveljavitve smrtne kazni se namreč ponovno pojavlja v
političnem diskurzu in med ljudmi, tudi mladimi.
V svojem delu se osredotočajo na mlade, saj ti, kot pravijo, doživljajo nasilje vsakodnevno
prek filmov, video igric in družbenih omrežij, niso pa doživeli vojne ali boja za človekove
pravice, ki jih danes jemljemo za samoumevne.
Vprašanje smrtne kazni tako ponuja tudi možnost razprave o drugih temeljnih pravicah,
spodbuja ozaveščenost mladih in se dejavno vključuje v vprašanja svetovnega državljanstva
z razmislekom o vlogi pravičnosti, začaranem krogu nasilja in nevarnosti ekstremizma. Cilj
projekta je spodbuditi ozaveščanje državljanov o človekovih pravicah in demokratičnih
vrednotah, ki jih odprava smrtne kazni predstavlja, ter opolnomočiti mlade kot akterje
sprememb.

Povzetek webinarja
si lahko preberete
na spletni strani
platforme, celoten
webinar pa je na
voljo na povezavi.

Posnetek webinarja o vseživljenjskem učenju in
trajnostni družbi
Platforma SLOGA
28. maja je Platforma za vseživljenjsko učenje organizirala webinar z naslovom “Lifelong
Learning for Sustainable Societies” (Vseživljensko učenje za trajnostne družbe). Posnetek
webinarja si je možno ogledati brezplačno na Facebooku.

Pravice otrok za leto 2020
Platforma SLOGA
Nizozemska organizacija za pravice otrok KidsRights je konec maja objavila indeks otrokovih
pravic za leto 2020, ki kaže, da države po svetu premalo vlagajo v zaščito pravic otrok na
področjih varnosti, zdravja in izobraževanja, pri čemer zaradi posledic koronavirusa ni za
pričakovati, da se bo to kmalu izboljšalo.
Glede na podatke najnovejšega poročila se je Slovenija med 182 državami uvrstila na sedmo
mesto. Na prvem mestu je Islandija, sledijo ji Švica, Finska, Švedska, Nemčija in Nizozemska.
Na dnu lestvice so se znašli Čad, Afganistan in Sierra Leone. Prisotne pa so tudi velike skrbi
zaradi nestabilnosti v državah, kot so Sirija in Venezuela.
Poročilo z naslovom ’The KidsRights Index 2020’ se nahaja tudi v naši spletni knjižnici.
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Globalni mirovni indeks
Platforma SLOGA
Poročilo kaže, da se je povprečna raven globalne miroljubnosti
v zadnjem letu poslabšala, tako že četrtič v zadnjih petih letih
opažamo padec.
Letošnji rezultati kažejo, da se je raven globalne miroljubnosti
poslabšala, povprečni rezultat držav pa se je znižal za 0,34
odstotka. To je deveto poslabšanje v zadnjih dvanajstih letih.
Izboljšanje zaznamo v 81 državah, v 80 državah opazimo
poslabšanje.
Na vrhu ostaja Islandija, ki svoje mesto drži od leta 2008. Na
vrhu lestvice se ji pridružijo Nova Zelandija, Avstrija,
Portugalska in Danska. Slovenija je zasedla 11. mesto.
Afganistan je drugo leto zapored najmanj miroljubna država na
svetu, sledijo mu Sirija, Irak, Južni Sudan in Jemen. Vsi, razen
Jemna, so od leta 2015 uvrščeni med pet najmanj miroljubnih
držav.
Svet je torej zdaj bistveno manj miren. Od leta 2008 se je
povprečna stopnja miroljubnosti v državah poslabšala za 3,76
odstotka. Padec v zadnjem desetletju je posledica širokega
spektra dejavnikov, vključno s povečano teroristično
dejavnostjo, stopnjevanjem konfliktov na Bližnjem vzhodu,
naraščajočimi regionalnimi napetostmi v vzhodni Evropi in
severovzhodni Aziji ter večjim številom beguncev in večjo
politično napetostjo v Evropi in ZDA.
Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Poročilo “Sustainable Marketplace Series: Bananas”
Platforma SLOGA
Izšlo je poročilo z naslovom “Sustainable Commodity Marketplace Series: Bananas”, ki je del
serije, ki predstavlja tržne informacije in analize kmetijskih pridelkov z namenom
spodbujanja preglednosti, znanja in strateškega odločanja za trajnostni razvoj.
Banane so četrti najpomembnejši osnovni pridelek (po pšenici, koruzi in rižu) na svetu.
Sektor pa se sooča z različnimi vprašanji trajnosti, vključno z boleznimi, vplivi podnebnih
sprememb, prekomerno uporabo pesticidov in slabimi delovnimi praksami.
Glavne ugotovitve poročila so:
●
Severna Amerika in Evropa spodbujata povpraševanje po trajnostno pridelanih bananah,
ki na nekaterih trgih predstavljajo 10-odstotni delež.
●
Od leta 2008 do 2016 je proizvodnja banan, skladnih s t.i. Voluntary Sustainabily
Standard – VSS (Prostovoljni standardi trajnosti), zrasla in predstavlja vsaj 7 % sektorja
(36 % izvoza).
●
Rainforest Alliance, Organic in Fairtrade so top VSS v sektorju.
●
Ocenjuje se, da bo svetovna poraba banan do leta 2025 dosegla 136 milijonov ton, za 20
milijonov ton več kot leta 2017.
●
Banane predstavljajo pomemben vir hrane in zanesljivo oskrbo za več kot 400 milijonov
ljudi.
Prvih pet poročil v seriji se osredotoča na kavo, kakav, čaj, sladkor in palmovo olje. Prihodnji
poročili bosta zajeli bombaž in sojo.
Publikacija je sicer na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Azija je
regija z
največjo
pridelavo
banan,
vendar
80 %
izvoženih
banan
prihaja iz
Latinske
Amerike in
Karibov.
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Naslavljanje podnebnih
vprašanj skozi spol
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sprememb

in

varnostnih

Platforma SLOGA
Novo poročilo »Gender, Climate & Security: Sustaining Inclusive Peace on
the Frontlines of Climate Change – dostopno tukaj« razkriva tesne vezi
med spolom, podnebjem in varnostjo ter kaže, da so ženske v ospredju
boja proti podnebnih spremembah in igrajo poglavitno vlogo v
preprečevanju konfliktov ter grajenju trajnostne in vključujoče mirne
prihodnosti.
Poročilo opozarja že znano: ženska in dekleta se soočajo z nesorazmernimi
gospodarskimi bremeni; spolna pričakovanja lahko privedejo do tega, da
se moški in ženske zatekajo k nasilju, če tradicionalni načini preživljanja ne
uspejo; in pomembni socialno-ekonomski premiki so lahko posledica
sprememb vzorcev migracij. Poročilo jasno opozarja, da moramo krize
nasloviti skozi lečo spola. Zato je bistvenega pomena, da v državah,
predvsem ranljivih, krepimo enakost spolov in vloge žensk.

Publikacija
je
na voljo v
Slogini
spletni
knjižnici
TUKAJ.
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Evropa: Milijoni žensk in deklet sredi pandemije COVID19
soočenih s povečanjem negotovosti in nasilja
Platforma SLOGA
Amnesty International, Women’s Link Worldwide in International Planned Parenthood Federation
so v tako imenovanem Vodiču za Evropo: Zaščita pravic žensk in deklet v času pandemije covida-19
in po njej (Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19
pandemic and its aftermath – dostopno tukaj, opozorili, da se je povečala raven negotovosti in
nasilja nad ženskami po vsej Evropi.
Dokument je namenjen nacionalnim in lokalnim oblastem kot kažipot za nujne ukrepe, ki so
potrebni za zaščito pravic žensk in deklet, ki so nesorazmerno prizadete zaradi pandemije, še zlasti
tistih, ki doživljajo trdovratne oblike diskriminacije in diskriminacijo na podlagi več okoliščin.
Zdajšnja kriza je zelo izpostavila strukturno in sistemsko diskriminacijo.
Opozarjajo, da je že pred krizo covida-19 ena od petih žensk v Evropi v svojem domu trpela nasilje
partnerja. Ukrepi zapiranja in izolacije, da bi se zajezilo širjenje virusa, so ženske in dekleta
izpostavili povečanemu tveganje za zlorabe v zasebnih razmerjih, tako s strani partnerjev kot
drugih družinskih članov, pri čemer so bile pogosto odrezane od zelo potrebne pomoči.
Številke kažejo, da se je nasilja nad ženskami, zlasti nasilje v družini, v več
državah alarmantno povečalo. Po nedavnih podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije so se v številnih evropskih državah nujni klici na
pomoč povečali do 60 odstotkov glede na lansko leto. V nekaterih
državah oblasti izpostavljajo znižanje prijav nasilja v družini, kar pa lahko
kaže na to, da ženske, ki živijo skupaj z osebo, ki jih zlorablja, nimajo
veliko možnosti, da pokličejo na pomoč.
Problematično je tudi področje spolnega in reproduktivnega zdravja, saj
številne države niso sprejele specifičnih ukrepov za zagotavljanje varnega
in pravočasnega dostopa do nujnih storitev, produktov in informacij za
zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja. Za nekatere se celo
zdi, da so uporabile omejitve kot priložnost za nadaljnje spodkopavanje
ali omejevanje dostopa do spolnih in reproduktivnih pravic.
Bolnišnice in klinike so zmanjšale storitve za zagotavljanje spolnega in
reproduktivnega zdravja na minimum ali pa jih v celoti odpravile, med
drugim zaradi pomanjkanja kadra in prerazporeditev. V številnih mestih je
postal dostop do normalnih storitev zelo otežen.
Ocenjujejo, da lahko po koncu te zdravstvene krize ženske pričakujejo
hude posledice z vidika preživljanja, zlasti tiste, ki delajo v neformalnem
sektorju ali ki že zdaj doživljajo marginalizacijo. Potrebe in pravice žensk
in deklet je treba postaviti v središče odzivanja na covid-19 in tudi
kasneje.
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Globalni cilji in odzivanje Humanitarnega društva ADRA
Slovenija na posledice COVID-19
Humanitarno društvo ADRA Slovenija
V času širjenja okužb s koronavirusa so se v društvu ADRA tako kot po celi
mreži ADRA po svetu odzivali po fazah. V prvi vrsti so s #KošaricamZdravja
pomagali k dobremu počutju in višanju odpornosti zdravstvenega osebja in
starejših v domovih za upokojene po Sloveniji. Med drugimi so paket
zdravega, lokalno pridelanega sadja in naravnih sokov, različnih vitaminskih
dodatkov ter revije Čili in Zdravi prejeli v Domu Šmarje pri Jelšah ter
respiratorni kliniki Golnik.
Pokazala se je velika potreba po računalniški opremi za učenje od doma. Po
analizi potreb so se s šolami dogovorili, da s pomočjo donacij podarijo
rabljene a dobro delujoče in zmogljive prenosnike šolam za zadostitev
potreb tako osnovnošolcev kot srednješolcev. V akciji se jim je pridružila
neodvisna študentka iniciativa pod sloganom Študentje podpiramo
enakopravno izobraževanje za vse, kjer so se študentje odločili za
#IzobrazboZaVse tako, da se odpovedo delu ali celotnemu kriznemu
dodatku ter denar namenijo za nakup tehnične opreme. Skupaj se je v
okviru te akcije z drugimi donacijami zagotovilo več kot 30 prenosnikov ter
pomagalo k brezskrbnemu in kakovostnemu izobraževanju od doma.
Mnogo družin je izgubilo prihodek in delo, starši so morali biti doma zaradi
varstva otrok, ki niso obiskovali šole, veliko oseb pa je moralo iti na
čakanje. V sodelovanju s partnerskimi CSD enotami, ki so med tem časom
beležile nove prijave družin v stiski smo se odločili odzvati na te potrebe. S
pomočjo individualnih donacij, donacij ADRA International in Latter-Day
Saint Charities se je pripravilo #PaketeSolidarnosti s higienskimi
pripomočki in prehrano. ADRA Slovenija je za prehrano vzpostavila
kvaliteten voucherski način, ki osebam za razliko od drugih načinov
komplementarne pomoči s prehrano, posameznikom in družinam omogoča
najbolj natančno zadostitev konkretnih potreb. Ta način je še posebej
cenjen v primeru alergij in spodbuja nakup svežega sadja in zelenjave. Do
tega trenutka se je pripravilo pakete za pomoč več kot 600 osebam.
Za vso podporo in donacije se ekipa društva ADRA Slovenija iskreno
zahvaljuje! Več o akciji TUKAJ, za podporo in donacije online TUKAJ.
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Brezplačno do certifikata ’Družbeno odgovoren delodajalec’
za prvih 200 organizacij
Ekvilib Inštitut
V okviru ozaveščevalnega projekta, ki
poteka

pod

krovnim

sloganom

»Nobeno delo se ne naredi samo od
sebe«, je odprt tudi razpis za pridobitev
certifikata

Družbeno

odgovoren

delodajalec. Cilj, ki ga certifikat zasleduje, je celovito izboljšanje družbeno
odgovornega upravljanja gospodarskih
in negospodarskih subjektov s posebno
pozornostjo do zaposlenih. Obenem bo
skozi proces certificiranja možno preveriti dejansko vključenost in uspešnost
delodajalcev v družbeno odgovornem
delovanju. V postopek pridobivanja
certifikata lahko vstopijo podjetja in
organizacije,

ki

imajo

vsaj

pet

zaposlenih. Nosilec projekta je Ekvilib
Inštitut s partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije in Združenje delodajalcev
Slovenije.
>>
Javni
poziv
je
na povezavi tukaj (KLIK).

dosegljiv
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Razmišljanje: Ko se srečata koncepta trajnostnega razvoja in upravljanja s človeškimi viri
Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut
V času, v katerem živimo, se pojavlja kar nekaj idej in konceptov, ki iz dneva v dan bolj intenzivno polnijo strani
znanstvenih, strokovnih (v zadnjem času tudi poljudnih) publikacij, o katerih se na široko razpravlja na mnogoterih
poslovnih dogodkih, v fakultetnih učilnicah, sejnih sobah številnih podjetij, internetnih forumih in ne nazadnje, s
katerimi se v praksi posredno ali neposredno srečujemo mnogi izmed nas – če ne drugače v vlogi tistih, ki na trgu
ponujajo svoj človeški kapital. Med njimi sta tudi koncepta trajnostnega razvoja in upravljanja s človeškimi viri. In,
če smo slednja sedaj že dodobra spoznali in je bilo o njiju prelitega že veliko črnila ter izrečenih mnogo besed, pa
se zdi, da ideja, ki združuje oba koncepta (še) ni pomembneje prepoznana oz. ni pridobila ustrezne veljave. Zato
želi pričujoči zapis vsaj na kratko osvetliti kje, kako in zakaj bi bilo (za vse nas) dobro, da se prej omenjena koncepta
srečata. Pardon, srečujeta.
>> Razmišljanje je v celoti dosegljivo na tej povezavi tukaj (KLIK).

Dan za spremembe – Dobro za ljudi in planet.
Platforma SLOGA

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov, da
aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti. Že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije Ne
prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjajo prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in skupaj vsaj za en dan
postanejo prostovoljci in prostovoljke. Več kot 115.000 posameznikov je s številnimi akcijami, izvedenimi v okviru Dneva za
spremembe, že spreminjalo zanemarjena igrišča v barvita mesta druženja, osamljene vsakdane v pomladni živžav, stari robi
so namenjali novo rabo, z izmenjavo oblačil in predmetov pomagali šolskim skladom, premagovali osamljenost, širili
spoštovanje in spodbujali sodelovanje ter prispevali k odpravi različnih oblik diskriminacije.
V okviru že 11. Dneva za spremembe, ki bo potekal 19. septembra, vas Slovenska filantropija vabi, da organizirate akcije, ki
bodo namenjene trajnostnim razvojnim ciljem in prihodnosti, ki si jo vsi želimo.
Cilji trajnostnega razvoja so bili zasnovani pri Organizaciji združenih narodov, ko se je leta 2015 193 držav dogovorilo o 17
področjih in 169 specifičnih ciljih za ta področja. Z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki predstavlja prelom paradigme
svetovnega razvoja, ki je doslej temeljil (zlasti) na tokovih razvojne pomoči iz razvitih držav v manj razvite, se je tudi
Slovenija zavezala k načrtu, ki na uravnotežen način naslavlja tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in
okoljsko). Zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti ter zagotovitev
napredka predstavlja akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh.
Priročniki za načrtovanje in izvedbo akcij:
– organizacije,
– šole,
– občine.
Rok za prijave: 4. september 2020

Povezava do spletne prijavnice
Pregled prijavljenih akcij po regijah in področjih
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Nov glosar vseživljenskega učenja
Platforma SLOGA
Platforma za vseživljenjsko učenje je, s podporo zunanjih strokovnjakov UIL UNESCO, EESC,
Cedefop in Evropske komisije, zagnala nov projekt, v sklopu katerega oblikuje nov glosar
vseživljenjskega učenja.
Glosar bo združeval dogovorjene opredelitve, besede, okrajšave ali kratice z navedbo izraza in
njegovega polnega imena ali njegovega kontekstualnega pomena. Čeprav obstaja veliko
opredelitev ključnih pojmov, so mnenja, da jih večina ne sledi revolucijam na področju
izobraževanja in učenja. Zato zbirajo informacije od organizacij in institucij ter posameznikov, ki
delajo na področju izobraževanja in usposabljanja, o različnih terminologijah in definicijah, ki se
uporabljajo na tem področju. V ta namen so ustvarili vprašalnik, ki je sprejemal odgovore do 31.
maja.
Za informacije o glosarju sledite objavam platforme SLOGA.

Vas mika branje? Obiščite našo spletno knjižnico.
Platforma SLOGA
V okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve, zbiramo
publikacije na teme razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, ki jih objavljamo v spletni knjižnici, v
katero lahko prispevate tudi svoja gradiva.
V knjižnici vas čaka že več kot 150 naslovov, spletno zbirko pa redno dopolnjujemo s publikacijami s področja
globalnega učenja, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Ste sami izdali ali pa v novičkah ter na spletu naleteli na literaturo, primerno za vse, ki strokovno delujete na
področju? Ali dela, ki osvetljujejo teme in širijo obzorja tistim, ki (še) niso strokovnjaki?
Vljudno vas vabimo, da z nami takšne publikacije delite. Stremimo k temu, da sestavimo najboljši pregled
literature, ki bo v pomoč vsem, zato bomo veseli vsakega predloga. Prosimo za izpolnitev vprašalnika.

Obiščite
in
izpolnite
enostaven
vprašalnik

na
povezavi
TUKAJ.
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Razmišljanje: Resnične vrednote ali zavajanje
Petra Hartman, Ekvilib Inštitut
Številna podjetja nam zadnje tedne posredujejo sporočila, ki so med seboj skoraj identična. Skupaj smo,
mislimo na vas, hvala našim zaposlenim,… Gre za oglase, ki nas naslavljajo izrazito emocionalno. Vse z
razlogom, da nas privabijo kot kupce, oziroma da se vrnemo k njim, ko bo konec kriznih razmer. Pa vsa ta
podjetja res želijo pomagati, ali so v želji po kakršnem koli komuniciranju posegla po napačnih sporočilih?
>> Razmišljanje je v celoti dosegljivo na tej povezavi tukaj (KLIK).

13

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

JUNIJ 2020 - ŠTEVILKA 29

Razpis za zbiranje projektnih predlogov organizacij civilne družbe
v Sloveniji 2020
Platforma SLOGA
V sklopu projekta Obrazi Migracij je razpisan poziv za zbiranje projektnih
predlogov organizacij civilne družbe v Sloveniji 2020. Razpis je namenjen
projektom, ki pomagajo spodbujati trajnostni razvoj v povezavi z migracijami.
Cilj dodeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in njihovi
povezavi z migracijami na lokalni in/ali nacionalni ravni ter vključevanje lokalnega
prebivalstva/širše javnosti in oblasti. Projekti morajo spodbujati in povečati
prepoznavnost Agende 2030 Združenih narodov ter njenih 17 ciljev trajnostnega
razvoja. Projektne aktivnosti in cilji morajo biti jasno povezani s katerimkoli, enim
ali več, od 17 ciljev trajnostnega razvoja.
Na razpis se lahko prijavijo lokalne organizacije civilne družbe/subjekti, ki delujejo
na lokalni ravni in nacionalne organizacije civilne družbe, ki delujejo na lokalni in
nacionalni ravni.
Aktivnosti, za katere bodo podeljena nepovratna sredstva, se začnejo z dnevom
podpisa pogodb in morajo biti zaključene najpozneje do 31. januarja 2021. Višina
sredstev, za katera lahko zaprosijo prijavitelji v okviru tega razpisa, ne sme
presegati 5.000,00 EUR. V tem razpisu bosta dodeljeni največ 2 dotaciji, vsaka v
višini največ 5.000,00 EUR.
Prijavo za projekt predložite tako, da izpolnite prijavni obrazec in ga pošljete po
elektronski pošti na povod@povod.si. Obrazcu je treba priložiti
predlog proračuna projekta.
Več o razpisnih pogojih in merilih v pozivu. Rok za prijavo na razpis je 16. julij 2020
do polnoči.
Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na povod@povod.si.
Program »Obrazi migracij« se izvaja v sedmih državah, v Sloveniji je za izvajanje
razpisa in vzpostavitev stika s slovenskimi prejemniki sredstev odgovoren Povod,
Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi. Za več informacij o
nacionalnih partnerjih obiščite: https://gcap.global/faces-of- migration.
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Anketa v okviru projekta TRAIN-CE-FOOD
Združenje Epeka, so.p.
Združenje Epeka, so.p., s podporo programa Horizont 2020
vodi projekt TRAIN-CE-FOOD, v katerem sodeluje 8
organizacij iz Slovenije, Španije, Cipra, Hrvaške, Malte in
Avstrije. Cilj projekta TRAIN-CE-FOOD je opolnomočiti
mlade, da bodo ustrezno koristili podjetniške spretnosti in
sodelovalna znanja, kar jim bo omogočilo oblikovanje
učinkovitejših in poslovno uspešnejših modelov in
kooperativ na področju krožnega gospodarstva in hrane.
V raziskovalni fazi projekta smo za dijake, študente,
podjetnike in profesorje pripravili anketo o poznavanju
krožnega gospodarstva in socialnega podjetništva. Veselilo
bi nas, če jo izpolnite in stopite v stik z nami, v kolikor bi
želeli sodelovati pri prihodnjih izobraževanjih, o katerih vas
bomo tudi obveščali.
Vabimo k izpolnitvi ankete (povezava:
https://www.1ka.si/a/288751 )

Anketa o izobraževanju za digitalno
državljanstvo
Platforma SLOGA
Svet Evrope vabi k izpolnitvi ankete o izobraževanju za digitalno
državljanstvo. Kot pravijo, se otroci namreč ne rodijo kot digitalni
državljani, zaposleni starši pa jih ne morejo vedno nadzorovati in
usmerjati. Še posebej v zadnjem času, ko so otroci preživeli
veliko več časa na spletu.
K izpolnitvi vabljeni starši, stari starši, skrbniki… Zahvaljujoč
prispevku bodo bolje razumeli, kakšno vrsto podpore in
informacije nuditi.
ANKETA traja od 10 do 15 minut in je anonimna.
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Koliko veste o recikliranju oblačil?
Platforma SLOGA

Vabljeni k ogledu oddaje Ugriznimo znanost, posvečeno temi recikliranja oblačil.
Ste vedeli, da porabimo za izdelavo ene majice približno 2200 litrov? Toliko spije
odrasel človek v dveh letih pol. Poleg tega potrebujemo za izdelavo majice še
bombaž. Za njegovo pridelavo pa namenimo kar četrtino svetovne porabe
insekticidov. Zato je tekstilna industrija, takoj za naftno, druga največja
onesnaževalka okolja.
Proizvodnja tekstila se je v 20 letih podvojila in še raste. Kaj lahko naredimo s to
velikansko količino oblačil? Znanstveniki, med njimi tudi slovenski, iščejo odgovor
na vprašanje, kako bi oblačila lahko učinkovito reciklirali. Večina jih je narejenih iz
mešanice različnih surovin. Znanstveniki bi jih radi reciklirali, tako da bi iz njih
pridobili osnovne naravne in umetne surovine, iz katerih bi potem naredili nov
tekstil ali druge izdelke. Kako blizu tega smo?

Oddaja je dostopna na tej povezavi.

Dogodek v okviru projekta Ekonomsko in socialno
opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici
(ESORE)
Združenje Epeka, so.p.

Združenje Epeka, so.p., s podporo Ministrstva za zunanje zadeve RS v Črni Gori
izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja ESORE, katerega namen
je povečanje zaposlovanja žensk, pripadnic romske in egipčanske skupnosti, z
izgradnjo njihovih kompetenc in spodbujanjem (socialnega) podjetništva. Projekt
izvajamo v mestu Berane, ki se nahaja v Severni regiji Črne gore. To zaznamuje
visoka stopnja brezposelnosti in relativno nizka stopnja izobrazbe, ki je še posebno
kritična v kontekstu etničnih manjšin. Tekom izvedbe projekta bomo izvedli 21
izobraževanj in vključili saj aktivnih 50 udeleženk. Končni cilj projekta je
vzpostavitev socialno-podjetniškega inkubatorja v Berane, ki bo pripadnice ciljne
skupine podpiral tekom izvedbe projekta in tudi po financiranju.
Znotraj projekta 7. julija v Berane pripravljamo promocijski dogodek, ki se ga bodo
udeležili predstavniki občine in romske skupnosti, katerim bomo podrobneje
predstavili pripravljen program in dolgoročno strategijo razvoja naših aktivnosti v
občini in državi. V kolikor se takrat znajdete v Črni gori, ste na dogodek vljudno
vabljeni.
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Predstavljamo izobraževalne module o pomenu davkov
Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut
Na Ekvilib Inštitutu so s partnerji za platformo SLOGA in projekt Bridge 47 pripravili
izobraževalne module za izvajanje interaktivnih ter izkustvenih delavnic na temo
davkov in razvoja. Avtorice modulov upajo, da bodo le-ti približali tematiko tako
učečim se vseh starosti, kot tudi izobraževalcem, ki bi se želeli lotiti teme samostojno.
Interaktivne delavnice po modulih so možne tudi v izvedbi avtoric. Za možnosti
izvedbe se obrnite na marusa@ekvilib.org .
Do sredine oktobra 2020 je izvedba delavnice kjerkoli v Sloveniji brezplačna.
Predstavitev modulov za izobraževalce bo/je potekala 29. in 30. junija ob 10:00 preko
spleta.

>> Več informacij na povezavi tukaj (KLIK).

Obiščite bazo dobrih praks na strani Centra Sever-Jug
Platforma SLOGA

Na strani Centra Sever-Jug se nahaja baza, katere namen je olajšati izmenjavo dobrih
praks. Baza vključuje prelomne projekte z dokazanim uspehom na področju
globalnega učenja in krepitve vloge žensk.
Projekti, ki se nahajajo v bazi, se nanašajo na dejavnosti ozaveščanja ali pedagogike,
primerni pa so tudi za druge vrste pobud na področju zagovorništva, krepitve
zmogljivosti in mreženja.
Prispevate lahko tudi sami tako, da centru pošljete informacije o svojih projektih in
drugim organizacijam pomagate s svojimi zgodbami in izkušnjami.
Obrazec za projekte s področja krepitve vloge žensk
Obrazec za projekte s področja globalnega učenja
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Pokličite nas na info telefon!
Platforma SLOGA
Če še niste vedeli, v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
deluje poseben info telefon.
Iščete informacije oziroma imate vprašanja o globalnem učenju, trajnostnem razvoju, razvojnem sodelovanju ali
mednarodni humanitarni pomoči, pa ne veste na koga se obrniti? Vabljeni, da pokličete na naš poseben info telefon na 040
204 464, kjer dobite odgovore na različna vprašanja in kjer vas opremimo z informacijami!
Vzpostavitev info telefona je del projekta #TrajnostnoLokalnoGlobalno, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
koordinira pa SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Spletni tečaj o trajnostni prihodnosti mode in ciljih trajnostnega
razvoja
Platforma SLOGA
Raziščite vpliv modne industrije na ljudi in planet, kakšni so cilji trajnostnega
razvoja in kako so povezani z modo. Globalna modna industrija ima ogromen
družbeni vpliv in ekološki odtis. Vendar mnogi ne razumejo, kako oblačila, ki jih
nosimo vsak dan, vplivajo na svet okoli nas.
Na tečaju boste izvedeli, kako nastajajo oblačila, kako delujejo modne dobavne
verige ter kako pomembna je odgovorna proizvodnja in poraba. Spoznali pa boste
tudi, kako lahko modna industrija bolj pozitivno vpliva na ljudi in planet.
Brezplačen tečaj je že na voljo. Traja štiri tedne, od udeležencev pa se pričakuje, da
tečaju posvetijo tedensko približno tri ure. Več informacij
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Odrast: nove korenine za gospodarstvo
Platforma SLOGA
6. junija obeležujemo Globalni dan odrasti, z geslom Dobro življenje za vse. Ob tej priložnosti se pobuda Odrast pridružuje
pobudi, s katero želijo spodbuditi javno razpravo v slovenski družbi, kako ponovno osmisliti prihodnost po korona krizi na
podlagi drugih vrednot, kot so trajnostnost, solidarnost, pravičnost, sožitje, neposredna demokracija in uživanje v življenju.
Podpisniki in podpisnice pobude ponujajo pet načel za ozdravitev gospodarstva in osnovo za ustvarjanje pravične družbe.
“Podpisniki in podpisnice te pobude ponujamo pet načel za ozdravitev našega
gospodarstva in osnovo za ustvarjanje pravične družbe. Da bi pognali nove
korenine za gospodarstvo, ki deluje za vse in znotraj planetarnih omejitev,
moramo:
1) postaviti dostojno življenje v središče naših gospodarskih sistemov in
radikalno premisliti, koliko in kakšno delo je potrebno za dobro življenje za
vse,
2) organizirati družbo okoli zagotavljanja temeljnih dobrin in storitev ter
zmanjšanja okoljsko in družbeno neodgovorne potrošnje,
3) demokratizirati družbo in reformirati institucionalni okvir upravljanja skupin
(the commons),
4) preoblikovati sistem vzgoje in izobraževanja, da bo podpiral družbeno,
gospodarsko in ekološko preobrazbo sodobne družbe,
5) politične, družbene in gospodarske sisteme osnovati na načelu solidarnosti.
Seznam vseh podpisnikov lahko najdete na tej povezavi.
Pridružite se jim v teh razpravah ter delite svoje ideje, ki jih lahko posredujete
na elektronski naslov odrast.slovenija@gmail.com. Zgradimo premišljen in
osvobajajoč izhod iz odvisnosti od rasti, skupaj!”
Kontakta:mag. Živa Kavka Gobbo (ziva@focus.si),
Jasminka Dedić (jasminka.dedic@guest.arnes.si)

V vrtce na trajnostni način tudi po koronakrizi
Marjeta Benčina, Focus
Čas izolacije zaradi Covid-19 je bil tudi čas za premislek o naših mobilnostnih
navadah. Ker se je motorni promet praktično ustavil, smo lahko doživeli
čistejši zrak v mestih in na podeželju. Veliko smo hodili peš in kolesarili. Vrtci
in šole so bili sicer nekaj tednov prazni otrok, a nihče ni pogrešal jutranjih
zastojev in kaosa pred vzgojnimi in izobraževalnimi ustanovami.
Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah je namenjen
ozaveščanju ter spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter
posledično zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta
način, se lahko zmanjša okoljska obremenitev ter spodbudi gibanje otrok in
s tem krepi njihovo zdravje. Do 31.8.2020 so odprte (zadnje) prijave za
sodelovanju v projektu. Več v okrožnici za vrtce tukaj.
Vas zanima, kako so se lotili izvedbe Belega zajčka v vrtcih širom Slovenije?
Preberite si navdihujoče zgodbe v drugi izdaji novičnika (za vse regije in
posamično). Vabljeni k branju. Več o tem TUKAJ.
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Skočite na vlak globalnih ciljev
Platforma SLOGA
Ustvarjalci Lokomotivčka Tomaža (Thomas & FriendsTM) so v sodelovanju z Združenimi narodi pripravili gradivo o ciljih
trajnostnega razvoja za otroke.
Ustvarjalci so pripravili gradivo, ki je na voljo brezplačno. Na spletni strani boste našli video posnetke Lokomotivčka Tomaža,
kot tudi nasvete za starše z dejavnostmi za majhne otroke, s pomočjo katerih boste otrokom lažje razložili, zakaj je doseganje
teh ciljev pomembno za cel svet.
Opozorilo: gradivo je v angleškem jeziku.

Didaktično orodje za otroke »Raziskovanje doma«
Platforma SLOGA
Zdravstvena kriza, ki jo je povzročilo širjenje COVID-19, je prizadela vse. Vendar pa se malo govori o tem, kako so se s
pandemijo in njenimi posledicami spopadli otroci. Zdravstvena kriza je vplivala na njihovo vsakdanje življenje, imajo zelo
podobne skrbi kot večina nas. Otroci opazujejo odrasle v neprestanem občutenju negotovosti, ki jo povzroča novi koronavirus
COVID-19 in val lažnih novic, ki se zlahka širijo prek družbenih medijev. Vprašanje pa je, ali lahko vedno najdejo način, kako
izraziti svoje strahove, skrbi in čustva.
Organizacija Exploradores de la Ciudad iz Mexico City-ja je oblikovala didaktično orodje za otroke, da lahko izrazijo svoja
občutenja in bolje razumejo obdobje karantene. Orodje je raziskovalni dnevnik z naslovom »Raziskovanje doma«. Zahvaljujoč
venezuelski organizaciji Huasipichanga je bila knjižica prevedena v različne jezike (angleščino, nizozemščino in italijanščino),
dosegla je tudi člane evropske mreže ustvarjalcev prostora EU Placemaking in slovensko različico Raziskovalčevega dnevnika
sta pripravila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC ter IPoP – Inštitut za politike prostora.
Z uporabo te knjižice bodo otroci lahko razmislili o trenutnih razmerah, vprašanjih, povezanih s COVID-19, in se pogovarjali o
higienskih ukrepih ter o ukrepih za zagotavljanje varne razdalje med ljudmi, ki jih priporočajo oblasti. Poleg tega knjižica
vključuje napotke za dejavnosti, ki lahko otrokom pomagajo izraziti svoja čustva in predelati izkušnje, ki jih vsi skupaj
doživljamo v tem posebnem času, ter pomagajo kot čustvena opora. Pri Exploradores de la Ciudad, Huasipichanga, Pravnoinformacijskem centru nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitutu za politike prostora upajo, da bo knjižica Raziskovanje
doma postala koristno gradivo v podporo otrokom v času zdravstvene krize.
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Svetovni dan boja proti
otroškemu
izkoriščevalskem
delu 2020
12. junija obeležujemo svetovni dan boja
proti otroškemu izkoriščevalskemu delu.
UNICEF in Mednarodna organizacija za
delo (ILO) ob tem opozarjata, da bi lahko
pandemija milijone otrok po svetu prisilila
v otroško delo, kar bi pomenilo prvi porast
otroškega dela po 20-letnem napredku.

UNICEF poziva
vlade, da z
ustreznimi ukrepi
zaščitijo otroke

Poročilo Covid-19 in otroško delo navaja, da se je otroško delo od leta 2000
zmanjšalo za 94 milijonov, vendar je ta napredek zaradi pandemije ogrožen.
Otroci, ki so že vključeni v otroško delo, bi lahko bili prisiljeni delati več ali v
slabših razmerah, opozarja poročilo. Več bi jih lahko bilo prisiljenih v najhujše
oblike dela, kar močno ogroža njihovo zdravje in varnost.
Poročilo navaja, da bi lahko COVID-19 povzročil poglobitev revščine in s tem

UNICEF in Save the
Children v najnovejši
raziskavi opozarjata,
da bi lahko
ekonomske posledice
pandemije COVID-19
do konca leta 2020 v
revščino pahnile do
86 milijonov otrok.
Število revnih otrok v
državah z nizkimi in
srednjimi prihodki bi
se tako povečalo za
15 % in doseglo 672
milijonov.

povečanje otroškega dela, saj gospodinjstva porabijo vsa razpoložljiva
sredstva za preživetje. Nekatere študije kažejo, da lahko povečanje revščine

Celoten prispevek
TUKAJ.

vključno s celovitejšo socialno zaščito, lažjim dostopom do posojil za revne

za 1% točko v nekaterih državah povzroči porast otroškega dela za 0,7 %.
Ranljive skupine prebivalstva – denimo tiste, ki delajo v neformalnem
gospodarstvu in delavci migranti – bodo najbolj ogrožene zaradi gospodarske
recesije, porasta brezposelnosti, splošnega padca življenjskega standarda,
zdravstvenih pretresov in nezadostnih sistemov socialne zaščite.
Vse več je tudi dokazov, da se otroško delo povečuje, ko se šole med
pandemijo zaprejo. Začasno zaprtje šol je ogrozilo šolanje več kot milijarde
učencev v več kot 130 državah. Tudi ko šole znova odprejo vrata, si nekateri
starši ne morejo več privoščiti, da bi otroke pošiljali v šolo. Posledično bi bilo
lahko več otrok prisiljenih v izkoriščevalska in nevarna dela. Neenakosti med
spoloma se lahko poglobijo, dekleta pa so še posebej izpostavljena
izkoriščanju v kmetijstvu in delu na domu.
Poročilo predlaga številne ukrepe za preprečitev porasta otroškega dela,
družine, spodbujanjem dostojnega dela za odrasle, ukrepi za vrnitev otrok v
šolo, tudi z odpravo šolnin, in več sredstev za inšpekcijske preglede dela ter
sankcioniranje kršitev. Vir: Unicef
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(nadaljevanje s prve strani)

Svetovni dan beguncev
Mirovni inštitut

“Nekateri
(…) nas poskušajo
prestrašiti, da
večina vseh ljudi,
ki bežijo, prihaja
ali je že prišla »k
nam« v Evropo in
da se bomo »mi«
morali odreči
marsičemu zaradi
»njih«.
Kar pa seveda
ne drži.’’

(…) Več kot 80 % vseh beguncev namreč ostane v svojih sosednjih državah, le
malo jih uspe do še manj pa v trdnjavo Evropo. Ne verjamete? Poročil o
kriminalizaciji migracij na splošno, o kršitvah človekovih pravic, o migrantov
(push-backs), o nezakonitih vračanjih , o smrti , o policijskem nasilju in drugih
izjemno problematičnih postopkih na mejah evropskih držav je sedaj že
ogromno. Pot v države EU, ki imajo za večino ljudi z globalnega Juga močno
zaprta vrata, je za veliko večino t.i. iregularnih migrantov izjemno težka in
nevarna in če bi obstajala legalna pot, bi jo z veseljem izbrali – bila bi krajša,
hitrejša, varnejša in tudi cenejša. Vendar je edina možnost za večino ljudi
»game« (iz angl. the game), torej »igra«, ki jo »igrajo« tudi več kot dvajset krat
ali trideset krat, odvisno od tega, koliko krat jih pri poskušanju prečkanja
državnih meja ujamejo policisti, ki jih vztrajno vračajo nazaj v Bosno in
Hercegovino (pri tem pa jih po številnih poročilih brutalno pretepajo in mučijo).
In kaj potem, ko nekomu uspe priti v eno izmed EU držav in celo zaprositi za
mednarodno zaščito ali azil? Kako je začeti novo življenje npr. v Sloveniji?
Nimam odgovora, ne vem, saj sem se v Sloveniji rodila. Vem pa, da je tako
prosilcev za azil kot tudi beguncev s statusom v Sloveniji izjemno malo – veliko
manj, kot bi lahko sklepali glede na ostro protimigrantsko retoriko številnih
politikov, ki spodbujajo sovraštvo do migrantov med splošno populacijo.
Na dan 16.6.2020 je v Sloveniji 315 prosilcev za azil, 209 jih še čaka, da podajo
prošnjo za azil, beguncev s priznanim statusom pa naj bi bilo 640. Od leta 1995
do 16.6.2020 je v Sloveniji mednarodno zaščito dobilo le 908 oseb , a številni
so se (iz različnih razlogov) preselili v druge države. Za primerjavo – v Sloveniji
je 1.1.2020 živelo 7,5 % tujih državljanov, kar je okrog 157.000 ljudi (velika
večina iz držav nekdanje Jugoslavije). Begunci torej predstavljajo približno 0,4 %
vseh tujcev. Precej malo, kajne?
V okviru projekta »Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)«
smo pripravili primerjalno poročilo o izvajanju politik integracije oseb z
mednarodno zaščito (tukaj), ki zajema 14 EU držav. Poročilo sicer temelji na
podatkih za leto 2018, saj se je raziskava izvajala v letu 2019, poročilo pa pisalo
v letu 2019/2020. Projekt NIEM temelji na predpostavki, da bi moralo
oblikovanje migracijske in integracijske politike temeljiti na zanesljivih uradnih
podatkih – statističnih, pravnih, upravnih, finančnih in podatkih o javnih
politikah. Brez tovrstnih informacij je težko oblikovati dobre politike oz. politike,
ki temeljijo na znanju in empiričnih dokazih. Znotraj projekta smo razvili orodje
za spremljanje in celostno vrednotenje integracije oseb z mednarodno zaščito
ter za prepoznavanje dobrih praks in ovir pri integraciji.
Glavne ugotovitve primerjalne študije so:
●

●

med letoma 2017 in 2019 se je zgodilo malo pozitivnih sprememb na
področju integracije beguncev in le redko so pogoji in integracijske politike
za njih zelo ugodni.
nekoliko izboljšano medsektorsko sodelovanje, vendar so integracijske
politike in ukrepi še vedno zelo centralizirani (npr. pod okriljem enega
ministrstva) in spremembe počasne.
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“The world will
not be destroyed
by those who do
evil, but by
those who
watch them
without doing
anything.”
—Albert Einstein

●
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še vedno so občutne razlike med osebami s statusom begunca in osebami s
subsidiarno zaščito, predvsem na področjih urejanja prebivališča, združitve
družine in državljanstva (nekoliko so se razlike zmanjšale v Franciji in na
Poljskem, medtem ko so se v Italiji še povečale).
največ pozitivnih sprememb na vseh področjih smo zabeležili v Franciji,
Litvi, Latviji in Sloveniji, nobenih izboljšav ni bilo v Italiji, na Nizozemskem in
Švedskem, Romunija pa je vodilna med državami z negativnimi
spremembami na področju integracije beguncev. Na splošno pa sta glede
na našo raziskavo Nizozemska in Švedska državi z najboljšimi in najbolj
stabilnimi okviri integracije.
področja, na katerih je med letoma 2017 in 2019 zabeleženih največ
pozitivnih sprememb, so socialna varnost, zaposlovanje, zdravstvo in
izobraževanje, področja, ki pa so za begunce in njihovo integracijo najmanj
ugodna, pa so še vedno nastanitev oz. iskanje stanovanja (javnih stanovanj
praktično ni), zaposlovanje in poklicna usposabljanja.

V Sloveniji smo torej v obdobju od 2017 do 2019 zabeležili nekaj pozitivnih
sprememb, vendar se bojim, da bomo v naslednjem NIEM poročilu žal
zabeležili nazadovanje na številnih področjih in zaostritev ne samo
integracijskih temveč tudi migracijskih politik širše. Prva takšna negativna
sprememba se že obeta in sicer trenutna vlada predlaga zelo sporno
spremembo Zakona o tujcih , ki ni v skladu z Ustavo. Naslednji pa bo verjetno
na vrsti Zakon o mednarodni zaščiti.
Maja Ladić, Mirovni inštitut

Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti
avtorjev in ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali platforme SLOGA.
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